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Notowania 
CenyRolnicze.pl | 29.06.2020 

 

 

 

PSZENICA KONSUMPCYJNA ŻYTO KONSUMPCYJNE JĘCZMIEŃ BROWARNY OWIES KONSUMPCYJNY 

Średnia cena zł/t: 749,52 Średnia cena zł/t: 536,36 Średnia cena zł/t: 616,14 Średnia cena zł/t: 619,58 

MIN - MAX: 670,00 - 815,00 MIN - MAX: 480,00 - 600,00 MIN - MAX: 570,00 - 705,00 MIN - MAX: 530,00 - 720,00 

    

    
PSZENICA PASZOWA ŻYTO PASZOWE PSZENŻYTO JĘCZMIEŃ PASZOWY 

Średnia cena zł/t: 732,78 Średnia cena zł/t: 527,92 Średnia cena zł/t: 639,69 Średnia cena zł/t: 598,33 

MIN - MAX: 650,00 - 790,00 MIN - MAX: 460,00 - 575,00 MIN - MAX: 575,00 - 700,00 MIN - MAX: 570,00 - 680,00 

    

    
GROCH ŁUBIN ŻŁÓTY ŁUBIN WĄSKOLISTNY BOBIK 

Średnia cena zł/t: 884,17 Średnia cena zł/t: 930,00 Średnia cena zł/t: 990,00 Średnia cena zł/t: 917,50 

MIN - MAX: 780,00 – 950,00 MIN - MAX: 880,00 - 980,00 MIN - MAX: 800 - 1 200 MIN - MAX: 780 - 1 100 

    

    
RZEPAK KUKURYDZA MLEKO ŻYWIEC WIEPRZOWY 

Średnia cena zł/t: 1 614,71 Średnia cena zł/t: 703,57 Średnia cena zł/l: 1,34 Średnia cena zł/kg: 5,00 

MIN - MAX: 1 550 - 1 700 MIN - MAX: 650,00 - 740,00 MIN - MAX: 1,28 - 1,41 MIN - MAX: 4,00 – 5,40 

    

    

MATF Pszenica  
177,25 €/t 

MATF Kukurydza  
165,75 €/t 
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Będą odszkodowania za decyzje scaleniowe naruszające prawo 
Farmer.pl | Autor: Marzena Pokora-Kalinowska | 22.06.2020 

 Wszyscy, którzy ponieśli stratę na skutek wydania błędnej decyzji na podstawie ustawy 

z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów oraz ustawy z dnia 29 czerwca 

1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych będą mieli możliwość dochodzenia 

odszkodowania na skutek naruszonych praw. 

Wniesiony do Sejmu projekt przygotowanej w Senacie ustawy  o zmianie ustawy o 

zagospodarowaniu wspólnot gruntowych umożliwi stronie takiej decyzji żądania 

odszkodowania i ma na celu wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do 

orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Czytaj dalej… 

Nawet 7 tys. euro z PROW dla rolnika po koronawirusie 
Farmer.pl | Autor: Marzena Pokora-Kalinowska | 22.06.2020 

Posłowie PE zwiększyli wsparcie kryzysowe, które państwa UE powinny wkrótce móc 

wypłacić rolnikom i sektorowym MŚP z unijnego funduszu rozwoju obszarów wiejskich. 

PE zwiększył pomoc dla rolników z funduszu rozwoju obszarów wiejskich UE - do 7 000 

euro dla rolników indywidualnych, bez zmian pozostała kwota do 50 000 euro dla MŚP 

z sektora rolno-spożywczego. Kwota ryczałtowa ma być płatna dłużej niż zapowiadano 

- nawet do 30 czerwca 2021 roku, wnioski mają zostać zatwierdzone do 31 grudnia 

2020 r. Podniesienie pułapu pomocy nastąpiło do 2 % puli środków na programy 

rozwoju obszarów wiejskich. Czytaj dalej… 

IFCN o globalnym rynku mleka w dobie pandemii 
Farmer.pl | Autor: JK | 18-06-2020 

Globalny kryzys koronawirusa uderzył także w światowy rynek mleka, ale spadek cen 

mleka był jak dotąd ograniczony, z wyjątkiem niektórych krajów. Podsumowano to 

podczas 21. Międzynarodowej Konferencji Mlecznej z 70 ekspertami z 

Międzynarodowej Sieci Porównawczej Gospodarstw Rolnych (IFCN). IFCN wykorzystuje 

zmiany cen krajowych producentów mleka, jako wskaźnik nasilenia kryzysu. Średnio w 

75 krajach objętych badaniem ceny między lutym a majem spadły o 4,6 proc., czyli 

stosunkowo umiarkowanie. Według sieci, negatywnymi wyjątkami wśród większych 

krajów produkujących mleko były USA i Indie z odpowiednio z cenami minus 29 proc. i 

19 proc. Czytaj dalej… 

Strategia KE zagraża bezpieczeństwu żywnościowemu 
AGROPOLSKA.PL | Autor: (EM) | 22.06.2020 

Copa-Cogeca domaga się natychmiastowego opracowania efektów wprowadzenia 

strategii "Od pola do stołu". Zdaniem organizacji skupiającej farmerów z całej UE, 

pomysły Brukseli zagrożą bezpieczeństwu żywnościowemu Europy. Niestety, plany 

Brukseli wśród rolników wciąż budzą poważne obawy. Plan "Od pola do stołu" zakłada 

bowiem m.in. 10% odłogowanie gruntów rolnych, przeznaczenie 25% ziemi pod uprawy 

ekologiczne oraz znaczne ograniczenie stosowania nawozów i środków ochrony roślin. 

Największy sprzeciw Copa-Cogeca wzbudza brak przygotowania przez unijnych 

urzędników efektów wprowadzenia tych zmian. Czytaj dalej… 
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Soboń: Wytypowano 17 spółek do holdingu spożywczego 
Farmer.pl | Autor: PAP | 23.06.2020 

Wytypowano 17 spółek do powstającego holdingu spożywczego. Konsolidacja nastąpi 

w oparciu o działalność Krajowej Spółki Cukrowej - poinformował we wtorek 

wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń. Najważniejszym podmiotem z 

udziałem Skarbu Państwa, w oparciu o który chcemy konsolidować rynek rolno-

spożywczy, jest Krajowa Spółka Cukrowa. Będzie ona rozbudowana o kolejne obszary, 

w których działa - mówił Soboń podczas VI Kongresu Rolników RP. Wiceminister 

przypomniał, że już obecnie KSC działa na różnych rynkach m.in. skrobi ziemniaczanej, 

przetwórstwa zbożowego czy przetwórstwa owoców i warzyw. Soboń zaznaczył, że na 

razie nie wiadomo, jakie podmioty będą konsolidowane z KSC. Czytaj dalej… 

Stawki w ZUS zniechęcają do pozarolniczej działalności gospodarczej 
Farmer.pl |Autor: Grzegorz Tomczyk | 23.06.2020 

Konieczność ubezpieczenia w ZUS zniechęca rolników do korzystania ze wsparcia na 

rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej. KRIR widzi alternatywę. Zarząd 

Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o 

wprowadzenie zmian w obowiązujących przepisach, tak by dostęp do wsparcia na 

operacje typu „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na 

obszarach wiejskich” nie wiązał się z koniecznością ubezpieczenia w ZUS po otrzymaniu 

pomocy. W opinii KRIR, stawki w ZUS zniechęcają rolników do skorzystania z pomocy i 

rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej. Czytaj dalej… 

Lista wstydu wciąż budzi spore kontrowersje 
Argopolska.pl | Autor: Mirosław Lewandowski,Lewndowski@APRA.PL | 23.06.2020 

Ministerstwo rolnictwa uważa, że patriotyzm gospodarczy niektórych przedsiębiorstw 

mleczarskich budzi wątpliwości. W związku z tym opublikowało listę wstydu. 

- Zakłady mleczarskie w Polsce dotyka również nieodpowiedzialna polityka prowadzona 

przez ministra rolnictwa, który robi nagonkę na całą branżę mleczarską. Rzekomo w 

trosce o polskich dostawców publikuje tzw. listę wstydu czyli zestawienie zakładów 

sprowadzających mleko i jego przetwory z zagranicy - mówił w maju dla naszego 

portalu Martin Ziaja, prezes Opolskiego Związku Hodowców Bydła (OZHB), który jest 

zarazem producentem mleka. Posiada stado liczące 160 krów. Czytaj dalej… 

Weszła w życie ustawa o nawozach i nawożeniu 
Farmer.pl | Autor: PAP | 23.06.2020 

Ustawa o nawozach i nawożeniu, która wdraża unijne rozporządzenia do polskiego 

prawa weszła w życie. Nowe przepisy powierzają nadzór nad handlem nawozami 

Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Unijne przepisy nakładają na 

państwa członkowskie Unii Europejskiej obowiązek wyznaczenia organu notyfikującego, 

który będzie odpowiadał za opracowanie i stosowanie procedur koniecznych do oceny i 

notyfikowania jednostek oceniających zgodność produktów nawozowych UE. W 

znowelizowanej 6 maja br. ustawie znalazł się przepis, zgodnie z którym od 1 sierpnia 

2021 r. nie będzie można stosować mocznika w formie granulowanej, z wyłączeniem 

zawierającego inhibitor ureazy albo powłokę biodegradowalną. Czytaj dalej… 
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Prognoza: Pszenica po 710-760 zł/t we wrześniu 
Farmer.pl | Autor: MT | 24.06.2020 

Naukowcy z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB w 

Warszawie oceniają, że we wrześniu 2020 r. średnie ceny pszenicy mogą wynieść 680-

730 zł/t (paszowa – 650-700 zł/t, konsumpcyjna 710-760 zł/t), a żyta 550-600 zł/t. W 

kolejnych miesiącach sezonu 2020/2021 przewiduje się umiarkowany wzrost cen zbóż, 

który może się zakończyć na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2021 r. Średnie 

ceny pszenicy mogą się wtedy kształtować się w granicach 700-750 zł/t (paszowa – 660-

710 zł/t, konsumpcyjna 730-780 zł/t), a żyta 590-640 zł/t – czytamy w najnowszym 

raporcie Rynek zbóż, który został opracowany przez naukowców Instytutu Ekonomiki 

Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB. Czytaj dalej… 

Na spadek cen działa presja wyższych prognoz produkcji na świecie 
Farmer.pl | Autor: Małgorzata Tyszka | 24.06.2020 

- Ceny pszenicy w Polsce w czerwcu ulegały obniżkom po silnych wzrostach 

odnotowanych w kwietniu i maju, niemniej były wciąż o kilka proc. wyższe niż przed 

rokiem. Z jednej strony prawdopodobnie istotnie zmaleje produkcja pszenicy w Unii 

Europejskiej (coraz gorsze prognozy zbiorów), co stanowi czynnik wsparcia dla cen. Z 

drugiej strony zwiększenia zbiorów oczekuje się w Australii (aż o 10,8 mln t r/r, za 

USDA), czy też w Rosji. Zmniejszyło się też wsparcie dla cen krajowych zbóż ze strony 

rynków walutowych. W czerwcu dynamika polskiego eksportu pszenicy, mimo iż 

pozostawała wysoka, wyhamowała z uwagi na malejący potencjał sprzedaży (spadek 

zapasów) oraz umocnienie PLN do EUR i USD w relacji do kwietnia i maja. Czytaj dalej… 

Komitet regionów: potrzeba konkretnego programu na rzecz obszarów wiejskich - 

agendy wiejskiej 
PAP | 24.06.2020 

Kryzys wywołany pandemią COVID-19 ujawnił i pogłębił skutki wielu długotrwałych 

zagrożeń, z jakimi borykają się obszary wiejskie – podkreślają przedstawiciele Komitetu 

Regionów. Potrzebny jest konkretny program na rzecz obszarów wiejskich. W Komisji 

Zasobów Naturalnych (NAT) KR powstaje opinia na temat Strategii UE na rzecz odnowy 

obszarów wiejskich. Dokument trafi do unijnych instytucji, jako stanowisko 

samorządowców z UE. Jak wynika z projektu opinii, samorządowcy chcą, by Strategia 

UE na rzecz odnowy obszarów wiejskich obejmowała wspieranie społeczności 

wiejskich, przedsiębiorczości i tworzenia miejsc pracy. Ich zdaniem powinna też skupiać 

się na poprawie łączności cyfrowej i infrastruktury i turystyki. Czytaj dalej… 

Apelują o ograniczenie produkcji mleka 
Agropolska.pl | Autor: Remigiusz Kryszewski | 24.06.2020 

Pandemia koronawirusa i wprowadzenie środków ograniczających dostępność siły 

roboczej, wywołało zakłócenia w skupie i przetwarzaniu mleka. W ustabilizowaniu 

sytuacji może pomóc zmniejszenie produkcji mleka przez rolników. Komisja Europejska 

namawia rolników do ograniczenia produkcji mleka. Ma to zmniejszyć negatywne 

skutki jakie dotknęły branżę z powodu COVID-19. Ograniczenia w przemieszczaniu się 

osób, jakie wprowadzono w państwach członkowskich, w sektorze mleka i przetworów 

mlecznych spowodowały zakłócenia gospodarcze, które prowadzą do trudności 

finansowych i problemów z płynnością finansową dotyczących rolników. Czytaj dalej… 
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Strategie „od pola do stołu” oraz „zielony ład”. Jaka przyszłość czeka polskie 

rolnictwo? 
Cenyrolnicze.pl | Redakcja | 25.06.2020 

Wdrożenie strategii Komisji Europejskiej na rzecz bioróżnorodności i „od pola do stołu” 

pociągną za sobą wyższe koszty produkcji modelu europejskiego rolnictwa. Sprawią, że 

żywność europejska będzie mniej konkurencyjna cenowo w stosunku do żywności z 

importu. Import żywności do UE musi odbywać się na tych samych zasadach dla 

wszystkich stron, nie tylko w zakresie wymagań, wprowadzania do obrotu, ale także 

produkcji. Rolnicy i przetwórcy oczekują wsparcia, zarówno w postaci niezbędnych 

narzędzi finansowania rolnictwa oraz stabilności legislacyjnej, by móc spokojnie patrzeć 

w przyszłość i inwestować w swoje gospodarstwa i przetwórnie. Czytaj dalej… 

Obawa o przebieg pogody podczas żniw i jej wpływ na jakość ziarna 
Farmer.pl | Autor: Małgorzata Tyszka |26.06.2020 

Jesteśmy na przednówku żniw. Mimo iż wczesną wiosną wegetacja była przyspieszona, 

o co najmniej kilka tygodni, to chłodna i sucha wiosna, a teraz opady deszczu, 

spowodowały, że żniwa nie rozpoczną się raczej z początkiem lipca, jak to miało miejsce 

w dwóch poprzednich sezonach. Na przykład na północy kraju pszenica jest dopiero w 

fazie kwitnienia. Opady deszczu są też bardzo niesprawiedliwe dla wszystkich regionów 

kraju. Na Zachodzie, gdzie niedobór wody jest największy, nadal występuje susza. Z 

kolei we wschodnich i południowych regionach miały miejsce deszcze nawalne, które 

miejscami zniszczyły uprawy – mówi Rafał Mładanowicz. Czytaj dalej… 

Wojciechowski: Polskie rolnictwo może stać się bardziej konkurencyjne 
WiesciRolnicze.pl |  Autor ŁT | 22 czerwca 2020 

Komisarz przyznał, że epidemia koronawirusa i kryzys z nią związany szybko 

doprowadziły Europę do słusznego wniosku odnośnie suwerenności własnej produkcji 

żywności. Podkreślił, że walczył o silniejszy unijny budżet na rolnictwo w nowej 

perspektywie finansowej i dodał, że obecna propozycja wychodzi naprzeciw jego 

oczekiwaniom i jest znacznie lepsza niż prezentowana wcześniej. - Rolnictwo będzie się 

zmieniać, będzie bardziej przyjazne środowisku, bardziej zrównoważone, także w 

strukturze gospodarstw. Polska ma ogromne szanse, aby na zaproponowanych 

zmianach skorzystać, a polskie rolnictwo może stać się bardziej konkurencyjne na rynku 

europejskim i światowym - zaznaczył Wojciechowski. Czytaj dalej… 

KOWR: kurczy się państwowy zasób ziemi 
Farmer.pl | Autor: PAP | Dodano: 28.06.2020  

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, który dysponuje państwową ziemią ma jej coraz 

mniej do sprzedania. Na koniec marca tego roku w jego zasobie było jedynie ok. 195 

tys. ha tj. nieco ponad 4 proc. gruntów przejętych w 1992 r. przez Zasób Własności 

Rolnej Skarbu Państwa. 

Gdy przejmowano grunty rolne do zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, głównie 

nieruchomości z Państwowego Funduszu Ziemi i po byłych PGR-ach, ich powierzchnia 

wynosiła 4,75 mln ha; obecnie do rozdysponowania przez KOWR pozostało tylko 195 

tys. ha gruntów w niemal 400 tys. działek - informuje KOWR. Czytaj dalej… 
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ZAŁĄCZNIK – całe artykuły 
 

Będą odszkodowania za decyzje scaleniowe naruszające prawo 
Farmer.pl | Autor: Marzena Pokora-Kalinowska | 22.06.2020 

 Wszyscy, którzy ponieśli stratę na skutek wydania błędnej decyzji na podstawie ustawy 

z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów oraz ustawy z dnia 29 czerwca 

1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych będą mieli możliwość dochodzenia 

odszkodowania na skutek naruszonych praw. 

Wniesiony do Sejmu projekt przygotowanej w Senacie ustawy  o zmianie ustawy o 

zagospodarowaniu wspólnot gruntowych umożliwi stronie takiej decyzji żądania 

odszkodowania i ma na celu wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do 

orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. 

Trybunał Konstytucyjny uznał, że art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów w 

zakresie, w jakim uniemożliwia stwierdzenie wydania ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu projektu scalania z 

naruszeniem prawa, jest niezgodny z Konstytucją. 

W postępowaniu administracyjnym, w procesie wydawania decyzji administracyjnych, dochodzi niekiedy do błędów 

o charakterze materialnym (błędna treść decyzji) lub proceduralnym (błąd w trybie wydawania decyzji) – podano w 

uzasadnieniu projektu ustawy. Przepis art. 33 ust. 2 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów stanowi jednak, że do 

postępowań dotyczących wzruszenia decyzji ostatecznych, nie stosuje się przepisów Kpa dotyczących przesłanek 

wznowienia postępowania, uchylenia decyzji, oraz stwierdzenia nieważności decyzji, jeżeli od dnia, w którym decyzja 

o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów stała się ostateczna, upłynęło 5 lat. 

Proponowana zmiana dotyczy wprowadzenia możliwości stwierdzenia w odniesieniu do decyzji o scalaniu i wymianie 

gruntów, że decyzja została wydana z naruszeniem prawa, co umożliwi stronie takiej decyzji żądania odszkodowania i 

ma na celu wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. 

Z wprowadzanych przepisów będą mogły skorzystać strony postępowań wszczętych lub zakończonych przed dniem 

wejścia w życie proponowanej ustawy. 

Podobny problem polegający na tym, że norma prawna zamyka drogę dochodzenia naruszonych praw, a tym samym 

uniemożliwia rozpoznanie sprawy przez właściwy sąd do orzekania o odpowiedzialności odszkodowawczej, wynika 

również z przepisu art. 8o ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych. 
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Nawet 7 tys. euro z PROW dla rolnika po koronawirusie 
Farmer.pl | Autor: Marzena Pokora-Kalinowska | 22.06.2020 

Posłowie PE zwiększyli wsparcie kryzysowe, które państwa UE powinny wkrótce móc 

wypłacić rolnikom i sektorowym MŚP z unijnego funduszu rozwoju obszarów wiejskich. 

PE zwiększył pomoc dla rolników z funduszu rozwoju obszarów wiejskich UE - do 7 000 

euro dla rolników indywidualnych, bez zmian pozostała kwota do 50 000 euro dla MŚP 

z sektora rolno-spożywczego. Kwota ryczałtowa ma być płatna dłużej niż zapowiadano 

- nawet do 30 czerwca 2021 roku, wnioski mają zostać zatwierdzone do 31 grudnia 

2020 r. Podniesienie pułapu pomocy nastąpiło do 2 % puli środków na programy 

rozwoju obszarów wiejskich. 

Instrument nadzwyczajny, zatwierdzony w Parlamencie 636 głosami do 21, przy 8 wstrzymujących się, pozwoli 

państwom członkowskim UE na wykorzystanie środków unijnych pozostałych z ich programów rozwoju obszarów 

wiejskich na wypłatę jednorazowej, ryczałtowej rekompensaty dla rolników i małych przedsiębiorstw z sektora rolno-

spożywczego, szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19. To ukierunkowane wsparcie płynności finansowej z 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EAFRD) powinno pomóc im w utrzymaniu 

się na rynku. 

Rekompensaty wypłacane rolnikom, którzy ucierpieli najbardziej, mogą sięgać nawet 7 000 euro, czyli o 2 000 euro 

więcej niż proponowała Komisja Europejska. Pułap wsparcia dla MŚP z sektora rolno-spożywczego powinien pozostać 

na poziomie 50 000 euro, zgodnie z pierwotnym wnioskiem Komisji. 

Projekt rozporządzenia, zatwierdzony przez posłów do PE i nieformalnie uzgodniony przez państwa członkowskie, 

zostanie teraz przedłożony Radzie do ostatecznego zatwierdzenia. Po zatwierdzeniu przez Parlament i Radę, nowe 

prawo UE zostanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE i natychmiast wejdzie w życie. 
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IFCN o globalnym rynku mleka w dobie pandemii 
Farmer.pl | Autor: JK | 18-06-2020 

Globalny kryzys koronawirusa uderzył także w światowy rynek mleka, ale spadek cen 

mleka był jak dotąd ograniczony, z wyjątkiem niektórych krajów. Podsumowano to 

podczas 21. Międzynarodowej Konferencji Mlecznej z 70 ekspertami z 

Międzynarodowej Sieci Porównawczej Gospodarstw Rolnych (IFCN). IFCN wykorzystuje 

zmiany cen krajowych producentów mleka, jako wskaźnik nasilenia kryzysu. Średnio w 

75 krajach objętych badaniem ceny między lutym a majem spadły o 4,6 proc., czyli 

stosunkowo umiarkowanie. Według sieci, negatywnymi wyjątkami wśród większych 

krajów produkujących mleko były USA i Indie z odpowiednio z cenami minus 29 proc. i 

19 proc.  

Kraje te są, zatem uważane za „epicentrum kryzysu mlecznego”. Ogólnie zakres zmian cen mleka w badanym okresie 

w poszczególnych krajach wahał się od minus 30 proc. do wzrostu o 5 proc. 

Dwie trzecie ankietowanych ekspertów uważa, że najniższy punkt został już osiągnięty; jednak jedna trzecia widziała 

swój kraj dopiero na początku kryzysu. Zgodnie z IFCN w Kanadzie, Rosji i niektórych krajach członkowskich UE, 

takich jak Francja i kraje Beneluksu, spadek cen wyniósł 5–15 proc. w porównaniu do maja 2020 r. 

Jednak w Europie ceny mleka zwykle były niższe wiosną, w związku z sezonowym wzrostem produkcji mleka. W 

przypadku Niemiec odnotowano ceny spadek ceny do 5 proc. W omawianym okresie ceny wzrosły tylko w Norwegii, 

Chile i RPA. Według IFCN perspektywy dalszego rozwoju cen mleka są „złożone” z powodu niepewności 

koronawirusa. Przyszłe oczekiwania rynków kontraktów terminowych i analityków nie pasują do siebie. 

Zgodnie z cenami na rynkach kontraktów terminowych oczekuje się dość szybkiego wzrostu średniej światowej ceny 

mleka do 35/100 kg, co oznaczałoby szybkie ożywienie w kształcie litery V. Jednak większość ekspertów ds. mleka 

podczas konferencji spodziewała się ożywienia w kształcie litery U, a zatem dłuższego okresu przed osiągnięciem 

poprzedniego poziomu cen. Powodem tego jest solidny wzrost podaży mleka surowego i oczekiwany spadek popytu 

w wyniku kryzysu gospodarczego. 
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Strategia KE zagraża bezpieczeństwu żywnościowemu 
AGROPOLSKA.PL | Autor: (EM) | 22.06.2020 

Copa-Cogeca domaga się natychmiastowego opracowania efektów wprowadzenia 

strategii "Od pola do stołu". Zdaniem organizacji skupiającej farmerów z całej UE, 

pomysły Brukseli zagrożą bezpieczeństwu żywnościowemu Europy. Niestety, plany 

Brukseli wśród rolników wciąż budzą poważne obawy. Plan "Od pola do stołu" zakłada 

bowiem m.in. 10% odłogowanie gruntów rolnych, przeznaczenie 25% ziemi pod uprawy 

ekologiczne oraz znaczne ograniczenie stosowania nawozów i środków ochrony roślin. 

Największy sprzeciw Copa-Cogeca wzbudza brak przygotowania przez unijnych 

urzędników efektów wprowadzenia tych zmian. 

- Wciąż czekamy na ocenę wpływu. I to powinien być punkt wyjścia do dyskusji. Strategia nie jest policzona, nie ma 

analiz jakie będą skutki wdrażania. Kolejna kwestia to pieniądze. Czy środki zarezerwowane w unijnym budżecie na 

te ambitne cele będą wystarczające? Naszym zdaniem nie. Komisja Europejska powinna więc, albo zwiększyć budżet, 

albo ograniczyć cele - powiedział Jerzy Wierzbicki przewodniczący Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego 

oraz szef grypy roboczej "Promocja" Copa-Cogeca.   

Zdaniem organizacji istnieje poważne ryzyko, że nowe przepisy doprowadzą do znacznego pogorszenia 

konkurencyjności europejskich farmerów oraz zagrożą bezpieczeństwu żywnościowemu Unii Europejskiej. 

Dlatego bardzo liczy na ostatnie deklaracje Janusza Wojciechowskiego, unijnego komisarza ds. rolnictwa, który 

obiecał, że w strategii zostaną wprowadzone specjalne "bezpieczniki". Kiedy interesy rolników będą zagrożone to 

strategia ma zostać modyfikowana. 

- Drugim zabezpieczeniem interesów polskich rolników będzie sposób implementacji strategii. Przy jej wprowadzeniu 

ma być bowiem brany punkt wyjścia, czyli w jakim stanie każdy kraj członkowski się znajduje. To optymistyczna 

informacja. Nie ma co ukrywać, że nasze zużycie środków ochrony roślin czy nawozów jest mniejsze niż w niektórych 

krajach Europy Zachodniej - skomentował Wierzbicki. 

Przedstawiciele Copa-Cogeca mają nadzieję, że ich opinię będą brane pod uwagę przy ostatecznym opracowywaniu 

strategii "Od pola do stołu", a dialog z Komisja Europejską będzie kontynuowany. 
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Soboń: Wytypowano 17 spółek do holdingu spożywczego 
Farmer.pl | Autor: PAP | 23.06.2020 

Wytypowano 17 spółek do powstającego holdingu spożywczego. Konsolidacja nastąpi 

w oparciu o działalność Krajowej Spółki Cukrowej - poinformował we wtorek 

wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń. Najważniejszym podmiotem z 

udziałem Skarbu Państwa, w oparciu o który chcemy konsolidować rynek rolno-

spożywczy, jest Krajowa Spółka Cukrowa. Będzie ona rozbudowana o kolejne obszary, 

w których działa - mówił Soboń podczas VI Kongresu Rolników RP. Wiceminister 

przypomniał, że już obecnie KSC działa na różnych rynkach m.in. skrobi ziemniaczanej, 

przetwórstwa zbożowego czy przetwórstwa owoców i warzyw. Soboń zaznaczył, że na 

razie nie wiadomo, jakie podmioty będą konsolidowane z KSC.  

"Mamy tych podmiotów 17. W ciągu najbliższych dni przyjmiemy strategię i przejdziemy już do pełnych badań tych 

17 spółek" - poinformował. Dodał, że doradcy wskazali 48 podmiotów, ale MAP ostatnio zdecydowało się na badanie 

sytuacji (due diligence) tych 17 podmiotów. 

- Zależy nam na tym, żeby kierować się troską o to, by było to rozwiązanie oparte na gospodarce, biznesie, ekonomii, 

by była to konkurencyjna struktura. (...)Chcemy budować silny konkurencyjny podmiot - tłumaczył wiceminister. 

Soboń zaznaczył, że procedura rozpoczęcia konsolidacji rozpoczęła się 25 lutego. Podpisane zostało wówczas 

porozumienie o wyborze doradcy, a 30 kwietnia został wybrany doradca (KPMG Advisory). Jak mówił, teraz kończy 

się pierwsza faza konsolidacji i zapewnił, że jest ona przygotowywana w dialogu z plantatorami i pracownikami KSC. 

Krajowa Spółka Cukrowa powstała w 2002 r. w wyniku konsolidacji trzech spółek cukrowych Skarbu Państwa. 

Podstawowy przedmiot jej działalności stanowi produkcja i sprzedaż cukru, handel wyrobami powstałymi w trakcie 

jego wytwarzania oraz przetwórstwo owocowo-warzywne. 

Większościowym udziałowcem KSC jest Skarb Państwa, około 20 proc. akcji należy do plantatorów buraka cukrowego 

i pracowników. W skład koncernu wchodzi 7 cukrowni (Dobrzelin, Kluczewo, Krasnystaw, Kruszwica, Malbork, Nakło, 

Werbkowice), Zakład "Polskie Przetwory" z siedzibą we Włocławku. Ponadto do KSC należą spółki zależne: Fabryka 

Cukierków "Pszczółka", Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie "PZZ" w Stoisławiu, Przedsiębiorstwo Przemysłu 

Ziemniaczanego "Trzemeszno", KSC Bioenergetyka oraz cukrownia Moldova Zahăr" w Cupcini w Republice Mołdawii. 

Soboń poinformował, że obecnie w gestii Ministerstwa Aktywów Państwowych jest 19 spółek z większościowym 

udziałem Skarbu Państwa, 9 rynków hurtowych, 9 spółek z mniejszościowym udziałem SP, Krajowa Spółka Cukrowa, 

a także 41 spółek nadzorowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. 
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Stawki w ZUS zniechęcają do pozarolniczej działalności gospodarczej 
Farmer.pl |Autor: Grzegorz Tomczyk | 23.06.2020 

Konieczność ubezpieczenia w ZUS zniechęca rolników do korzystania ze wsparcia na 

rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej. KRIR widzi alternatywę. Zarząd 

Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o 

wprowadzenie zmian w obowiązujących przepisach, tak by dostęp do wsparcia na 

operacje typu „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na 

obszarach wiejskich” nie wiązał się z koniecznością ubezpieczenia w ZUS po otrzymaniu 

pomocy. W opinii KRIR, stawki w ZUS zniechęcają rolników do skorzystania z pomocy i 

rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej.  

Obawy rolników wzrosły wraz z zagrożeniem epidemicznym, gdyż niepewna jest przyszłość nie tylko pojedynczych 

przedsiębiorstw, ale całych gałęzi gospodarki - argumentują samorządowcy. 

KRIR proponuje jednak konkretne rozwiązanie w tej sytuacji, które ma skutkować większym zainteresowaniem 

beneficjentów skorzystaniem ze wsparcia: "Proponujemy zastąpienie tego wymogu obowiązkiem zapłaty podwójnej 

wysokości składki KRUS zgodnie z art. 5a ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2020 r. poz. 174). 

Obecne uregulowania skutkują dużą obawą po stronie rolników czy podołają opłacić wysokie składki ubezpieczenia 

społecznego, przez co wielu z nich rezygnuje z ubiegania się o przyznanie pomocy." 
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Lista wstydu wciąż budzi spore kontrowersje 
Argopolska.pl | Autor: Mirosław Lewandowski,Lewndowski@APRA.PL | 23.06.2020 

Ministerstwo rolnictwa uważa, że patriotyzm gospodarczy niektórych przedsiębiorstw 

mleczarskich budzi wątpliwości. W związku z tym opublikowało listę wstydu. 

- Zakłady mleczarskie w Polsce dotyka również nieodpowiedzialna polityka prowadzona 

przez ministra rolnictwa, który robi nagonkę na całą branżę mleczarską. Rzekomo w 

trosce o polskich dostawców publikuje tzw. listę wstydu czyli zestawienie zakładów 

sprowadzających mleko i jego przetwory z zagranicy - mówił w maju dla naszego 

portalu Martin Ziaja, prezes Opolskiego Związku Hodowców Bydła (OZHB), który jest 

zarazem producentem mleka. Posiada stado liczące 160 krów. 

Lista wstydu zauważona w Europie 

Jan Krzysztof Ardanowski konsekwentnie nakłania do zakupu przez konsumentów polskich produktów rolnych. 

Minister rolnictwa stworzył listę wstydu, na której zamieścił zakłady mleczarskie importujące mleko i jego przetwory.  

Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka informuje, że poczynania ministra rolnictwa zostały 

zauważone w zagranicznych mediach i organizacjach rolniczych UE. 

- My mleczarze ubolewamy nad tym co ostatnio robi pan minister - powiedział Martin Ziaja o tzw. liście wstydu w 

programie "Naszej Śląskiej Wsi". 

Podobnego zdania jest Marek Froelich, prezes Izby Rolniczej w Opolu oraz Mariusz Olejnik, prezes zarządu 

Opolskiego Związku Producentów Rolnych. 
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Weszła w życie ustawa o nawozach i nawożeniu 
Farmer.pl | Autor: PAP | 23.06.2020 

Ustawa o nawozach i nawożeniu, która wdraża unijne rozporządzenia do polskiego 

prawa weszła w życie. Nowe przepisy powierzają nadzór nad handlem nawozami 

Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Unijne przepisy nakładają na 

państwa członkowskie Unii Europejskiej obowiązek wyznaczenia organu notyfikującego, 

który będzie odpowiadał za opracowanie i stosowanie procedur koniecznych do oceny i 

notyfikowania jednostek oceniających zgodność produktów nawozowych UE. W 

znowelizowanej 6 maja br. ustawie znalazł się przepis, zgodnie z którym od 1 sierpnia 

2021 r. nie będzie można stosować mocznika w formie granulowanej, z wyłączeniem 

zawierającego inhibitor ureazy albo powłokę biodegradowalną.  

W Rzeczypospolitej Polskiej organem notyfikującym będzie minister właściwy do spraw gospodarki. Zaproponowano 

również, aby ocenę i monitorowanie jednostek oceniających prowadziło Polskie Centrum Akredytacji. 

Do rządowego projektu obie izby Parlamentu nie wniosły poprawek. 

W znowelizowanej 6 maja br. ustawie znalazł się przepis, zgodnie z którym od 1 sierpnia 2021 r. nie będzie można 

stosować mocznika w formie granulowanej, z wyłączeniem zawierającego inhibitor ureazy albo powłokę 

biodegradowalną. Ograniczanie emisji amoniaku do atmosfery jest zgodne z propozycję KE dot. Europejskiego 

Zielonego Ładu. Nawozy zawierające inhibitor działają dłużej, co wydłuża czas dostępności składników pokarmowych 

dla roślin, ogranicza koszty stosowania nawozów oraz liczbę wykonywanych zabiegów nawożenia. 

Zmiana przepisów dotyczy ponadto przeniesienia kompetencji w zakresie nadzoru nad wprowadzaniem do obrotu 

nawozów, nawozów oznaczonych znakiem "NAWÓZWE" i środków wspomagających uprawę roślin z Inspekcji Jakości 

Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) na Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN). 

Aktualnie PIORiN sprawuje nadzór nad zdrowiem roślin oraz kontroluje obrót środkami ich ochrony oraz 

stosowaniem tych środków. Dlatego też, by zapewnić pełną ochronę zdrowia roślin i zapobiec ewentualnym 

zagrożeniom związanym z wprowadzaniem do obrotu nawozów, nawozów oznaczonych znakiem "NAWÓZ WE" i 

środków wspomagających uprawę roślin trzeba powierzyć PIORiN również nadzór nad wprowadzaniem do obrotu 

tych nawozów i środków. 

Ustawa została w poniedziałek opublikowana w Dzienniku Ustaw, co w jej przypadku oznacza, że weszła we wtorek 

w życie z wyjątkiem art. 1 pkt 4 i 5 oraz art. 2-6 oraz art. 1 pkt 3 i 6. Przepisy dotyczące przejęcia kompetencji przez 

PIORiN wejdą więc w życie od 1 lipca br., a ws. zakazu stosowania mocznika od 1 sierpnia 2021 r. 
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Prognoza: Pszenica po 710-760 zł/t we wrześniu 
Farmer.pl | Autor: MT | 24.06.2020 

Prognozowanie cen zbóż jest bardzo trudne i obciążone ryzykiem. Jednak naukowcy 

Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB w Warszawie, po raz 

kolejny się jego podjęli. Oceniają, że we wrześniu pszenica konsumpcyjna będzie 

kosztować 710-760 zł/t, a w przyszłym roku – 700-750 zł/t. 

- We wrześniu 2020 r. średnie ceny pszenicy mogą wynieść 680-730 zł/t (paszowa – 

650-700 zł/t, konsumpcyjna 710-760 zł/t), a żyta 550-600 zł/t. W kolejnych miesiącach 

sezonu 2020/2021 przewiduje się umiarkowany wzrost cen zbóż, który może się 

zakończyć na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2021 r. Średnie ceny pszenicy 

mogą się wtedy kształtować się w granicach 700-750 zł/t (paszowa – 660-710 zł/t, konsumpcyjna 730-780 zł/t), a żyta 

590-640 zł/t – czytamy w najnowszym raporcie Rynek zbóż, który został opracowany przez naukowców Instytutu 

Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB. 

Jaki wpływ na ceny krajowe ma światowy rynek zbóż? - W sezonie 2019/2020 na światowym rynku zbóż zwiększyły 

się nadwyżki produkcji nad zużyciem (pszenica) lub zmalały niedobory (zboża paszowe). W 2019 r. zbiory zbóż (bez 

ryżu) wyniosły 2,17 mld ton, tj. o 2,1% więcej niż w poprzednim roku. Podaż całkowita zwiększyła się jednak w 

znacznie mniejszym stopniu (wzrost o 0,6% do 2,80 mld ton), co wynikało z mniejszych zapasów początkowych. 

Zużycie zbóż w sezonie 2019/20 jest szacowane na 2,16 mld ton, tj. na poziomie zbliżonym do notowanego w 

poprzednim sezonie, dzięki czemu zapasy końcowe mogą się zwiększyć o 2,2% do 641 mln ton – wynika z raportu 

„Rynek zbóż”. 

Poza tym w sezonie 2020/2021 przewiduje się wzrost produkcji zbóż, dzięki czemu powiększą się nadwyżki w bilansie 

pszenicy, a w bilansie zbóż paszowych, po raz pierwszy od trzech lat, produkcja będzie przewyższała zużycie. 

A jak podsumowano rynek krajowy? 

- W sezonie 2019/2020, zbiory przewyższały krajowe zużycie o blisko 1,4 mln t, wobec 1,3 mln ton niedoborów w 

poprzednim sezonie. Znacznie mniejsze były jednak zapasy początkowe (4,3 wobec 7,9 mln ton rok wcześniej), co 

skutkowało redukcją krajowych zasobów zbóż o 3,7% do 33,3 mln ton. Podaż całkowita (po uwzględnieniu 

przewidywanych obrotów handlu zagranicznego) jest szacowana na 34,4 mln ton, tj. o 7,5% mniej niż w sezonie 

2018/19. Krajowe zużycie w sezonie 2019/2020 jest szacowane na 27,5 mln ton, tj., o 1,5% mniej niż w poprzednim 

sezonie, ale duży wzrost eksportu spowodował, że rozchody ogółem (zużycie krajowe i eksport) wzrosły o 1,5% do 

33,3 mln ton). Wobec tego, na koniec sezonu doszło do dużej redukcji stanu zapasów (spadek o 75,6% do około 1 

mln ton). Jest to bardzo niski poziom (3,9% rocznego zużycia, wobec 15,7% w poprzednim sezonie) – podano w 

raporcie. 

Jak zaznaczono, w sezonie 2019/20 nieznacznie wzrosła nadwyżka w handlu zagranicznym zbożami i przetworami 

zbożowymi (2,2, wobec 2,1 mld EUR w poprzednim sezonie). Eksport ziarna zbóż i ich przetworów w ekwiwalencie 

ziarna szacuje się na 5,3 mln ton, wobec 3,4 mln ton w sezonie 2018/19, a import na 1,1 mln ton (2,7 mln ton w 

sezonie 2018/19). 

- Przewiduje się, że w sezonie 2019/20 eksport zbóż i produktów zbożowych może się zmniejszyć do 4,2 mln ton, a 

import zwiększyć do 1,5 mln ton – czytamy w raporcie. 

Jak sytuacja może wyglądać w przyszłym sezonie? - W sezonie 2020/2021 na krajowym rynku zbóż znacznie wzrosną 

nadwyżki bieżące. Będzie to po części jednak tzw. efekt bazy. Niski stan zapasów początkowych w sezonie 

spowoduje, że pomimo wzrostu zbiorów w 2020 r., zarówno podaż krajowa, jak i podaż ogółem zmaleją 

odpowiednio o 4,2 i 2,5%. Przewiduje się redukcję zużycia krajowego (o 2,5%) i eksportu (o 28,0%), w wyniku czego 

rozchody zmniejszą się o 7%, co pozwoli na zwiększenie zapasów końcowych o 17% do 2,3 mln ton – prognozują 

naukowcy IERiGŻ. 
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Na spadek cen działa presja wyższych prognoz produkcji na świecie 
Farmer.pl | Autor: Małgorzata Tyszka | 24.06.2020 

- Ceny pszenicy w Polsce w czerwcu ulegały obniżkom po silnych wzrostach 

odnotowanych w kwietniu i maju, niemniej były wciąż o kilka proc. wyższe niż przed 

rokiem. W kierunku spadków cen oddziałuje presja nadchodzących zbiorów w UE oraz 

coraz wyższe prognozy produkcji światowej w sezonie 2020/2021 – mówi w rozmowie z 

portalem farmer.pl Mariusz Dziwulski ekspert Departamentu Analiz Ekonomicznych 

PKO Bank Polski. 

Jak dodaje, poziom zróżnicowania w zakresie oczekiwanych zbiorów pszenicy w 

poszczególnych krajach jest jednak wysoki. 

- Z jednej strony prawdopodobnie istotnie zmaleje produkcja pszenicy w Unii Europejskiej (coraz gorsze prognozy 

zbiorów), co stanowi czynnik wsparcia dla cen. Z drugiej strony zwiększenia zbiorów oczekuje się w Australii (aż o 

10,8 mln t r/r, za USDA), czy też w Rosji – informuje analityk. 

Dziwulski podkreśla, że zmniejszyło się też wsparcie dla cen krajowych zbóż ze strony rynków walutowych, choć złoty 

w dalszym ciągu pozostaje wyraźnie słabszy niż przed rokiem. I jak dodaje, w czerwcu dynamika polskiego eksportu 

pszenicy, mimo iż pozostawała wysoka, wyhamowała z uwagi na malejący potencjał sprzedaży (spadek zapasów) 

oraz umocnienie PLN do EUR i USD w relacji do kwietnia i maja. 

- Złagodzeniu ulegają również nastroje na rynku zbóż po zawirowaniach obserwowanych w pierwszych etapach 

pandemii COVID-19 (wysokie zakupy zbóż wśród największych importerów i narastający protekcjonizm) oraz po 

wcześniejszych obawach związanych z suszą. W Rosji skutkują one zmianą podejścia do polityki w zakresie eksportu 

ziarna. W warunkach coraz bardziej optymistycznych prognoz zbiorów pszenicy w tym kraju, rosyjski resort rolnictwa 

zapowiedział, że nie wprowadzi kwot eksportowych na pszenicę w drugiej połowie 2020, choć te możliwe są w 

drugiej części sezonu (1h21) – mówi Mariusz Dziwulski. 

Jakie będą ceny zbóż po zbiorach? Eksperci Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB w 

Warszawie podjęli się tego trudnego zadania w najnowszym raporcie „Rynek zbóż”. 

A jakie są ceny aktualne s skupach? Obniżają się nieznacznie z tygodnia na tydzień. Firmy przygotowują się na żniwa.  

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen zbóż z 24 czerwca 2020 r. w poszczególnych punktach skupu w zł/t netto (na 

postawie wywiadu telefonicznego). 

Polskie Młyny 

• - pszenica konsumpcyjna – 693, 

• - żyto konsumpcyjne – 475. 

Polskie Zakłady Zbożowe w Krakowie S.A. 

• - pszenica konsumpcyjna – 760. 

Lubella S.A. 

• - pszenica konsumpcyjna – 660-700. 

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego KAPKA S.A. 

• - pszenica konsumpcyjna – 720, 

• - żyto – 560. 

Osadkowski 

• - pszenica konsumpcyjna – 740-760. 

Golpasz Janowiec Wielkopolski 
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• - pszenica – 790, 

• - pszenżyto- 650, 

• - jęczmień paszowy - 610. 

Młyn-Pol 

• - pszenica konsumpcyjna – 710-680. 

Ziarn-Pol - Elewator Górki 

• - pszenica konsumpcyjna - 740-760, 

• - pszenica paszowa – 700, 

• - pszenżyto – 600, 

• - żyto paszowe – 490, 

• - żyto konsumpcyjne - 500-510, 

• - jęczmień konsumpcyjny – 620, 

• - rzepak - 1600, 

• - kukurydza sucha – 700, 

• - owies – 550. 

Elewator Sieradz 

• - pszenica konsumpcyjna – 670, 

• - pszenica paszowa – 620, 

• - żyto konsumpcyjne – 490, 

• - żyto paszowe – 450, 

• - pszenżyto – 550, 

• - jęczmień – 550. 

Gołańcz Piast 

• - pszenica paszowa – 770, 

• - pszenżyto – 660, 

• - żyto paszowe – 640. 

Interchemall Zespół Młynów Jelonki 

• - pszenica konsumpcyjna – 760, 

• - żyto konsumpcyjne – 480. 

Agro System Sobótka 

• -pszenica konsumpcyjna - 710-740. 

Elewarr oddział w Nowych Proboszczewicach – skup wstrzymany od 23.06. 

Elewator Jabłowo 

• - pszenica konsumpcyjna – 710-725 (nowe zbiory), 

• - pszenżyto – 550, 

• - żyto konsumpcyjne – 500, 

• - rzepak – 1600. 

Rol-Prem 

• - pszenica konsumpcyjna - do 820 - do uzgodnienia, 

• - pszenica paszowa - 770, 

• - pszenżyto – 680, 

• - żyto paszowe – 540, 
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• - jęczmień konsumpcyjny – 660, 

• - rzepak – 1600, 

• - kukurydza sucha – 750. 

Firma Frankiewicz 

• - pszenica konsumpcyjna – 760, 

• - pszenica paszowa – 730, 

• - pszenżyto – 600, 

• - żyto paszowe – 530, 

• - żyto konsumpcyjne – 530, 

• - jęczmień – 570, 

• - kukurydza sucha – 700. 

PROCAM 

• - pszenica konsumpcyjna – 720 (stary zbiór), 

• - pszenica paszowa – 630 (stary zbiór) 

• - pszenżyto – 570 (nowy zbiór), 

• - żyto konsumpcyjne – 520, 

• - jęczmień konsumpcyjny – 580, 

• - rzepak – 1640 (nowy zbiór), 

• - kukurydza sucha – 750 stary (stary zbiór), 

• - owies – 580. 

PHU Łukasz Kaczmarek – skup wstrzymany do żniw. 

Street – retail 

• - rzepak – 1690. 

Boferm Górki 

• - pszenica konsumpcyjna - 700, 

• - pszenżyto – 560, 

• - żyto - 448, 

• - jęczmień konsumpcyjny - 560, 

• - rzepak – 1500, 

• - kukurydza sucha – 680, 

• - owies – 448, 

• - łubin - 800. 

AGROCHEM Puławy 

• - pszenica konsumpcyjna - 810 (stary zbiór), 710 (nowy zbiór), 

• - pszenica paszowa – 780 (stary zbiór), 

• - pszenżyto – 640 (stary zbiór), 575 (nowy zbiór), 

• - żyto paszowe – 560 (stary zbiór), 540 (nowy zbiór), 

• - jęczmień konsumpcyjny – 580 (nowy zbiór), 

• - rzepak – 1630. 

WIPASZ S.A. oddział w Krośnie – skup wstrzymany. 
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Komitet regionów: potrzeba konkretnego programu na rzecz obszarów wiejskich - agendy 

wiejskiej 
PAP | 24.06.2020 

Kryzys wywołany pandemią COVID-19 ujawnił i pogłębił skutki wielu długotrwałych 

zagrożeń, z jakimi borykają się obszary wiejskie – podkreślają przedstawiciele Komitetu 

Regionów. Samorządowcy uważają, że potrzebny jest konkretny program na rzecz 

obszarów wiejskich - agenda wiejska. W Komisji Zasobów Naturalnych (NAT) KR 

powstaje opinia na temat Strategii UE na rzecz odnowy obszarów wiejskich. Dokument, 

nad którym pracuje Irlandczyk Cllr Enda Stenson, członek Rady Hrabstwa Leitrim, trafi 

do unijnych instytucji, jako stanowisko samorządowców z UE. Jak wynika z projektu 

opinii, samorządowcy chcą, by Strategia UE na rzecz odnowy obszarów wiejskich 

obejmowała wspieranie społeczności wiejskich, przedsiębiorczości i tworzenia miejsc 

pracy. Ich zdaniem powinna też skupiać się na poprawie łączności cyfrowej i infrastruktury, a także maksymalizacji 

potencjału turystyki wiejskiej oraz wykorzystania kreatywności i potencjału kulturowego obszarów wiejskich. 

"Obszary wiejskie i miejsko-wiejskie stanowią 88 proc. terytorium UE. Na obszarach tych mieszka 55 proc. ludności 

Unii, wytwarza się 43 proc. unijnej wartości dodanej brutto i zlokalizowanych jest 56 proc. unijnych miejsc pracy. 

Rozwój obszarów wiejskich jest zatem bardzo ważnym tematem dla Komitetu Regionów i istotnym narzędziem 

realizacji celu spójności terytorialnej zapisanego w traktacie lizbońskim" – podkreślono w dokumencie roboczym. 

Wskazano w nim, że kryzys ujawnił i pogłębił skutki wielu długotrwałych zagrożeń, z jakimi borykają się obszary 

wiejskie – w pierwszym rzędzie nieustanne długotrwałe wyludnianie się obszarów wiejskich sprawiło, że obszary te 

są opustoszałe i czują się zaniedbane w strategiach politycznych UE. 

"Choć z zadowoleniem przyjmujemy ostatnią elastyczność Komisji Europejskiej w odniesieniu do funduszy 

strukturalnych, finansowania WPR i w szczególności finansowania rozwoju obszarów wiejskich, KR podkreśla również 

potrzebę przyjęcia systematycznego podejścia w formie rzeczywistego i konkretnego programu na rzecz obszarów 

wiejskich (agendy wiejskiej), o który apelował Europejski Komitet Regionów i Parlament Europejski i który 

postulowano w deklaracji z Cork 2.0." – czytamy w projekcie opinii. 

Chodzi o deklarację opracowaną przez uczestników Europejskiej Konferencji w sprawie Rozwoju Obszarów Wiejskich, 

która odbyła się w Cork w Irlandii w 2016 r. 

Jak poinformowano, celem opinii Komitetu Regionów będzie również zbadanie, jak ponownie zająć się zasadą 

sprawiedliwego traktowania i zbliżyć się do osiągnięcia równowagi między obszarami miejskimi i wiejskimi. 

Komitet Regionów jest organem doradczym UE złożonym z wybranych na szczeblu lokalnym i regionalnym 

przedstawicieli ze wszystkich 27 państw członkowskich. 

Komisja Europejska, Rada UE i Parlament Europejski są zobowiązane do zasięgania opinii Komitetu Regionów w 

ramach procesu stanowienia prawa w sprawach dotyczących samorządów, na przykład w kwestiach opieki 

zdrowotnej, edukacji, zatrudnienia, polityki społecznej, spójności gospodarczej i społecznej, transportu, energii i 

zmian klimatu. 
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Apelują o ograniczenie produkcji mleka 
Agropolska.pl | Autor: Remigiusz Kryszewski | 24.06.2020 

Pandemia koronawirusa i wprowadzenie środków ograniczających dostępność siły 

roboczej, wywołało zakłócenia w skupie i przetwarzaniu mleka. W ustabilizowaniu 

sytuacji może pomóc zmniejszenie produkcji mleka przez rolników. 

Komisja Europejska namawia rolników do ograniczenia produkcji mleka. Ma to 

zmniejszyć negatywne skutki jakie dotknęły branżę z powodu COVID-19. 

Ograniczenia w przemieszczaniu się osób, jakie wprowadzono w państwach 

członkowskich, w sektorze mleka i przetworów mlecznych spowodowały zakłócenia 

gospodarcze, które prowadzą do trudności finansowych i problemów z płynnością 

finansową dotyczących rolników. 

"Rozprzestrzenianie się choroby i wprowadzenie restrykcji doprowadziło do ograniczenia dostępności siły roboczej, 

co utrudniło poszczególne etapy produkcji, skupu i przetwarzania mleka" informuje Polska Federacja Hodowców 

Bydła i Producentów Mleka (PFHBiPM). 

Przetwórnie muszą znaleźć rozwiązania dotyczące skupu stale napływającego mleka surowego. 

W efekcie nadprodukcji ceny hurtowe mleka i przetworów mlecznych znacznie spadły. Od początku marca 2020 r. 

odtłuszczone mleko w proszku potaniało o 19%, a masło o 14%.  

Na podstawie tych cen szacuje się, że cena hurtowa ekwiwalentu mleka surowego spadła o 24% w okresie luty-

kwiecień. 

Eksperci z PFHBiPM oczekują dalszego spadku cen mleka i przetworów mlecznych, ponieważ produkcja mleka 

wzrośnie wiosną i latem. Jest to sezon intensywnej produkcji w sektorze mleka i przetworów mlecznych. 

W celu wsparcia sektora należy umożliwić zawieranie porozumień i wydawanie decyzji przez rolników, a także ich 

zrzeszenia się w różnego typu organizacje, które będą dostosowywały produkcję do popytu. 

Powyższe porozumienia i decyzje mogą być zawierane tymczasowo przez okres 6 miesięcy począwszy od daty wejścia 

w życie rozporządzenia wymienionego w pkt 2, tj. od dnia 5 maja 2020 r. 

Niezwłocznie po zawarciu porozumienia lub wydaniu wspólnej decyzji należy poinformować Agencję Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa.  

Następnie nie później niż 25 dni od zakończenia okresu 6 miesięcy należy poinformować ARiMR o wielkości produkcji 

faktycznie objętej porozumieniami lub decyzjami. 
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Strategie „od pola do stołu” oraz „zielony ład”. Jaka przyszłość czeka polskie rolnictwo? 
Cenyrolnicze.pl | Redakcja | 25.06.2020 

Polska i europejska żywność będzie mniej konkurencyjna cenowo w stosunku do 

żywności z importu. Unia Owocowa informuje, że w ocenie ekspertów skupiających 

organizacje rolnicze i sadownicze, opublikowane przez Komisję Europejską strategie 

„Od pola do stołu” (Farm to Fork) oraz różnorodności biologicznej będące elementami 

Europejskiego Zielonego Ładu (European Green Deal), przyjęte w obecnym kształcie, 

sprawią, że europejskie i polskie rolnictwo może stać się niekonkurencyjne cenowo w 

stosunku do żywności pochodzącej spoza obszaru UE. 

Zdaniem Komisji Europejskiej wdrożenie obu strategii: na rzecz bioróżnorodności i „od 

pola do stołu” ma łączyć przyrodę, rolników, firmy i konsumentów we wspólnym wysiłku na rzecz przyszłej 

zrównoważonej konkurencyjności. Strategie zgodnie z Europejskim Zielonym Ładem wdrażają zobowiązania UE 

mające na celu powstrzymanie utraty bioróżnorodności w Europie oraz przekształcenie systemów żywnościowych 

tak, aby stanowiły światowy wzorzec pod względem zrównoważonej konkurencyjności, ochrony zdrowia ludzi i 

planety oraz zapewnienia źródeł utrzymania wszystkim podmiotom w łańcuchu wartości żywności. 

Nowa strategia na rzecz bioróżnorodności dotyczy głównych przyczyn utraty bioróżnorodności, takich jak 

niezrównoważone użytkowanie gruntów i morza, nadmierna eksploatacja zasobów naturalnych, zanieczyszczenie 

środowiska i inwazyjne gatunki obce. W strategii proponuje się m.in. ustanowienie wiążących celów w zakresie 

odtworzenia zdegradowanych ekosystemów i rzek, poprawy stanu siedlisk i gatunków chronionych w UE, powrotu 

owadów zapylających na grunty rolne, ograniczenia zanieczyszczeń, ekologizacji miast, wspierania rolnictwa 

ekologicznego i innych praktyk rolniczych sprzyjających różnorodności biologicznej, a także poprawy stanu zdrowia 

lasów europejskich. W ramach strategii przedstawiono konkretne działania do 2030 r., w tym przekształcenie co 

najmniej 30 proc. europejskich obszarów i mórz w skutecznie zarządzane obszary chronione oraz przywrócenie 

różnorodnych elementów krajobrazu na przynajmniej 10 proc. powierzchni użytków rolnych. Na rzecz 

bioróżnorodności uruchomione zostaną środki finansowe w wysokości 20 mld euro rocznie – z różnych źródeł, w tym 

funduszy unijnych, krajowych i prywatnych. 

Według Komisji Europejskiej, strategia „od pola do stołu” umożliwi przejście na zrównoważony system żywnościowy 

w UE. W strategii określono konkretne cele dotyczące przekształcenia unijnego systemu żywnościowego, w tym 

zmniejszenie stosowania pestycydów i ryzyka z tym związanego o 50 proc., zmniejszenie stosowania nawozów o co 

najmniej 20 proc., zmniejszenie o 50 proc. sprzedaży środków przeciwdrobnoustrojowych stosowanych u zwierząt 

gospodarskich i w akwakulturze oraz zwiększenie udziału upraw ekologicznych w całkowitej powierzchni użytków 

rolnych do 25 proc. W strategii zaproponowano również ulepszone etykietowanie, lepiej zaspokajające potrzeby 

konsumentów w zakresie informacji na temat zdrowej i zrównoważonej żywności. Według KE, europejscy rolnicy, 

rybacy i producenci otrzymają wsparcie w ramach wspólnej polityki rolnej i wspólnej polityki rybołówstwa za 

pośrednictwem nowych źródeł finansowania i ekoprogramów w celu stosowania zrównoważonych praktyk. Strategia 

„od pola do stołu” ma spowodować widoczną pozytywną różnicę w sposobie produkcji, kupna i konsumpcji 

żywności, która przyniesie korzyści dla zdrowia obywateli. 

Według organizacji rolniczych i sadowniczych, strategie zaprezentowane przez Komisję Europejską oparte zostały na 

błędnych założeniach, idą w kierunku ograniczania europejskiego rolnictwa, a nawet rezygnacji z produkcji rolnej 

przez wielu rolników. W przedstawionym przez porozumienie polskich organizacji rolniczych, spółdzielczych i 

przetwórczych na rzecz otwartego dialogu na temat Europejskiego Zielonego Ładu oraz strategii „Od pola do stołu” 

rolnicy podsumowują proponowane zmiany w następujący sposób: 

„Proponowane zmiany pociągną za sobą wyższe koszty produkcji modelu europejskiego rolnictwa. Sprawią, że 

żywność europejska będzie mniej konkurencyjna cenowo w stosunku do żywności z importu. Uwzględniając ten fakt, 

UE musi w pełni zintegrować negocjacje i wdrażanie umów handlowych. Import żywności do UE musi odbywać się na 

tych samych zasadach dla wszystkich stron, nie tylko w zakresie wymagań, wprowadzania do obrotu, ale także 

produkcji. Rolnicy i przetwórcy przez nas reprezentowani oczekują wsparcia, zarówno w postaci niezbędnych 

narzędzi finansowania rolnictwa oraz stabilności legislacyjnej, by móc spokojnie patrzeć w przyszłość i inwestować w 

swoje gospodarstwa i przetwórnie.” 
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Zdaniem przedstawicieli Unii Owocowej, UE powinna zwrócić uwagę na środki zaproponowane w budżecie w 

stosunku do wymogów, jakie nowe strategie stawiają przed sadownikami.– Ograniczenie możliwości ochrony sadów i 

produkcji sadowniczej przy jednocześnie nasilających się problemach klimatycznych w żaden sposób nie jest 

rekompensowane przez proponowane programy UE. Jednocześnie środki zaplanowane w budżecie UE na rozwój 

obszarów wiejskich są niewspółmierne do środków przeznaczanych na ochronę przyrody, a to właśnie rolnictwo i 

sadownictwo zmaga się dziś z największymi wyzwaniami zapewnienia żywności Europejczykom w dobie pandemii 

COVID – podkreśla Paulina Kopeć, sekretarz generalna Unii Owocowej. 

Projekt zakłada m.in. objęcie 10% gruntów rolnych obszarami nieprzeznaczonymi pod produkcję – poza utratą 

plonów i dochodów rolników, taki cel prawdopodobnie ograniczy zdolność rolników do reagowania na sygnały 

rynkowe lub niedobory spowodowane niekorzystnymi warunkami klimatycznymi i rosnącym światowym popytem. 

Według organizacji rolniczych KE powinna zobowiązać się do opracowania programów, które pozwolą rolnikom 

otrzymać wynagrodzenie z rynku za świadczone przez nich usługi ekosystemowe. Jednocześnie zdaniem rolników 

wyznaczanie celu – 25 proc. gruntów rolnych w UE przeznaczonych na produkcję ekologiczną –jest nierealistyczne w 

kontekście zaledwie 7 proc. realizowanych na dzień dzisiejszy. Projekt strategii nie uwzględnia również faktu, że 

produkcja ekologiczna charakteryzuje się zwykle plonami o 25 proc. niższymi od plonów konwencjonalnych w 

odniesieniu do średnich światowych. Ponadto należy wziąć pod uwagę dużą liczbę rolników, którzy co roku decydują 

się na powrót do produkcji konwencjonalnej ze względu na ograniczenia produkcji, związane z nią koszty, brak 

lokalnego popytu oraz biurokrację i koszty certyfikacji. Z danych UE wynika, że w okresie 2013-2017 przeciętnie 4500 

producentów rocznie wycofywało się z produkcji ekologicznej, podczas gdy w tym samym okresie rejestrowano 

średnio 5400 nowych producentów ekologicznych na rok. 

Według danych prezentowanych przez COPA I COCEGA z raportu Zespołu ds. Przyszłości Nauki i Techniki (STOA), 

znaczne ograniczenie stosowania środków ochrony roślin i nawozów spowoduje duży spadek plonów. Brak środków 

ochrony roślin, w tym biopestycydów, zagrozi bezpieczeństwu żywnościowemu 11 miliardów osób oraz rentowności 

gospodarstw rolnych. Projekt strategii nie uwzględnia tych potencjalnych konsekwencji ani nie wspomina, że w tym 

przypadku rolnicy potrzebowaliby dostępu do odpowiedniego zestawu bezpiecznych, skutecznych oraz przystępnych 

cenowo rozwiązań alternatywnych, jak również dostępu do najnowszej wiedzy, technologii i najlepszych usług 

doradczych. 

Zdaniem rolników, KE w zbyt dużym stopniu opiera się na turystyce i rekreacji jako głównych źródłach nowych miejsc 

pracy i wzrostu gospodarczego na obszarach wiejskich. Ponadto, wskazując korzyści gospodarcze obszarów 

chronionych, które są w dużej mierze związane z turystyką i rekreacją, Komisja nie wspomina, że korzyści 

gospodarcze generowane przez te sektory mogą mieć również negatywny wpływ na różnorodność biologiczną i 

ekosystemy. 

Jeszcze bardziej niepokojące jest to, że większość z wyżej wymienionych działań jest ukierunkowana na działalność 

rolniczą i leśną, podczas gdy inne przedsiębiorstwa, sektory, a także obszary miejskie będą zachęcane jedynie do 

dobrowolnego działania i udziału w różnych platformach i partnerstwach, co może spowodować, że Europa nie 

zajmie się niektórymi pośrednimi przyczynami utraty różnorodności biologicznej. 

KE nie powinna zapominać, że gospodarstwa rolne różnią się od innych przedsiębiorstw, gdyż muszą działać w 

ramach ograniczeń narzuconych przez naturę. Oznacza to, że niekorzystne warunki pogodowe lub zmiany warunków 

klimatycznych mogą mieć ogromny wpływ na różnorodność biologiczną i dostępność dostaw, a rolnicy mają jedynie 

ograniczoną kontrolę nad tym, jak wyglądają ich plony w danym roku. Ponadto, produkty rolne potrzebują czasu by 

„urosnąć”, dlatego też reakcja na wzrost lub spadek popytu może potrwać lata. Zwracają uwagę również na fakt, że 

w obliczu COVID-19 i jego skutków nie należy ryzykować przenoszenia naszej produkcji rolnej za granicę, ze względu 

bezpieczeństwa żywnościowego. 

Unia Owocowa wspiera postulaty organizacji rolniczych i zgadza się, że strategia osłabia rentowność ich sektorów 

poprzez zmniejszanie ich produktywności i zdolności do inwestowania, w tym w narzędzia bardziej przyjazne dla 

środowiska, oraz zmuszając sektor rolniczy do dalszego ograniczania sposobów użytkowania gruntów, nakładając 

dodatkowe podatki oraz wdrażając kampanie piętnujące branżę. 
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Potrzebna jest większa liczba wspólnych działań na szczeblu unijnym oraz udzielenie znaczącego wsparcia dla 

rolnictwa i sadownictwa w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). W sektorze rolnym należy wdrożyć i uruchomić 

wszystkie niezbędne narzędzia – dotacje, pożyczki i instrumenty finansowe – by zachęcać do wsparcia 

inwestycyjnego, którego sektor tak bardzo potrzebuje, by wyjść z kryzysu. – Od rolników i sadowników wymaga się o 

wiele więcej w kwestii zobowiązań w zakresie polityki klimatycznej, strategii zielonego ładu i „od pola do stołu”. 

Dlatego nie możemy akceptować cięć budżetowych w zakresie polityki rolnej. Pandemia COVID-19 potwierdziła, że 

zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego oraz jej swobodnego przepływu jest kluczowe – dodaje Arkadiusz Gaik, 

Prezes Unii Owocowej. 

zamknij > 
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Obawa o przebieg pogody podczas żniw i jej wpływ na jakość ziarna 
Farmer.pl | Autor: Małgorzata Tyszka |26.06.2020 

Rafał Mładanowicz, prezes Krajowej Federacji Producentów Zbóż, omówił dla nas stan 

plantacji zbóż. Wyraził też swoje obawy o przebieg pogody podczas żniw, która może 

znacząco obniżyć jakość zbieranego ziarna, a także oszacował wstępnie ceny. 

Jesteśmy na przednówku żniw. Mimo iż wczesną wiosną wegetacja była przyspieszona, 

o co najmniej kilka tygodni, to chłodna i sucha wiosna, a teraz opady deszczu, 

spowodowały, że żniwa nie rozpoczną się raczej z początkiem lipca, jak to miało miejsce 

w dwóch poprzednich sezonach. Na przykład na północy kraju pszenica jest dopiero w 

fazie kwitnienia. 

Opady deszczu są też bardzo niesprawiedliwe dla wszystkich regionów kraju. Na Zachodzie, gdzie niedobór wody jest 

największy, nadal występuje susza. Z kolei we wschodnich i południowych regionach miały miejsce deszcze nawalne, 

które miejscami zniszczyły uprawy. 

Kondycję zbóż ozimych Mładanowicz ocenia na dobrą, a zbóż jarych nawet miejscami na bardzo dobrą. Ale jak 

zauważa, z powodu prognozowanych opadów deszczu podczas żniw ma obawy o ich jakość, zwłaszcza w kontekście 

materiału siewnego. 

Co z cenami? - Jeśli pszenżyto można zakontraktować jeszcze przed żniwami za 600 zł, to w czasie żniw cena może 

jeszcze trochę spaść, czyli nie ma opcji żeby ktoś za żyto chciał płacić 500 zł w czasie żniw – mówi Rafał Mładanowicz. 

A co z innymi gatunkami? 

Zapraszamy do obejrzenia poniższego filmu. 
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https://video.ptwp.pl/mp4/01/79/017908.mp4
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Wojciechowski: Polskie rolnictwo może stać się bardziej konkurencyjne 
WiesciRolnicze.pl |  Autor ŁT | 22 czerwca 2020 

Komisarz ds. rolnictwa UE Janusz Wojciechowski wraz z ministrem Ardanowskim 

uczestniczył w Krajowych Dniach Pola zorganizowanych w Kujawsko-Pomorskim 

Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie. 

Krajowe Dni Pola 2020 rozpoczęły się w sobotę 20 czerwca i potrwają do wtorku. 

Impreza jest  wspólnym przedsięwzięciem Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa 

Rolniczego w Minikowie, Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J. J. 

Śniadeckich w Bydgoszczy organizowanym przy współpracy z Polską Izbą Nasienną, 

Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) - Stacją 

Doświadczalną Oceny Odmian w Chrząstowie. 

Imprezę swoją obecnością uświetnili minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski i komisarz ds. rolnictwa UE Janusz 

Wojciechowski, który podczas konferencji odniósł się między innymi do unijnego budżetu na rolnictwo.  

Komisarz przyznał, że epidemia koronawirusa i kryzys z nią związany szybko doprowadziły Europę do słusznego 

wniosku odnośnie suwerenności własnej produkcji żywności. Podkreślił, że walczył o silniejszy unijny budżet na 

rolnictwo w nowej perspektywie finansowej i dodał, że obecna propozycja wychodzi naprzeciw jego oczekiwaniom i 

jest znacznie lepsza niż prezentowana wcześniej. 

- Rolnictwo będzie się zmieniać, będzie bardziej przyjazne środowisku, bardziej zrównoważone, także w strukturze 

gospodarstw. Polska ma ogromne szanse, aby na zaproponowanych zmianach skorzystać, a polskie rolnictwo może 

stać się bardziej konkurencyjne na rynku europejskim i światowym - zaznaczył Wojciechowski. 

Komisarz informował, że rolnictwo europejskie zyskuje w nowych propozycjach 26,5 mld euro, z czego dla Polski 

przypadnie ok. 3 mld euro.  

- Budżet jest bez porównania lepszy. Pierwszy raz się zdarza, że na rolnictwo w odniesieniu do pierwotnej propozycji 

jest środków więcej, a nie mniej 

- potwierdził minister Ardanowski dodając, że polscy rolnicy duże wsparcie mają w komisarzu Wojciechowskim, który 

dba o zrównoważone rolnictwo, a Polska właśnie takie rolnictwo chce rozwijać. 
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KOWR: kurczy się państwowy zasób ziemi 
Farmer.pl | Autor: PAP | Dodano: 28.06.2020  

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, który dysponuje państwową ziemią ma jej coraz 

mniej do sprzedania. Na koniec marca tego roku w jego zasobie było jedynie ok. 195 

tys. ha tj. nieco ponad 4 proc. gruntów przejętych w 1992 r. przez Zasób Własności 

Rolnej Skarbu Państwa. 

Gdy przejmowano grunty rolne do zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, głównie 

nieruchomości z Państwowego Funduszu Ziemi i po byłych PGR-ach, ich powierzchnia 

wynosiła 4,75 mln ha; obecnie do rozdysponowania przez KOWR pozostało tylko 195 

tys. ha gruntów w niemal 400 tys. działek - informuje KOWR. 

Średnia powierzchnia działki do "rozdysponowania" wynosi mniej niż 0,5 ha. 

Z tej liczby, 80 proc. działek ma poniżej 0,5 ha, w tym 38 proc. to działki do 0,10 ha (151,4 tys.), 42 proc. działek o 

powierzchni 0,10-0,49 ha (168,5 tys.). W dodatku ponad 90 proc. gruntów - to gleby słabe, w zasadzie nie nadające 

się do produkcji rolnej. Jedynie 8,2 proc. gruntów stanowią ziemie dobre. 

Jak wskazuje zastępca Dyrektora Generalnego KOWR Sebastian Pieńkowski, działki charakteryzują dużym 

"rozproszeniem", położone są na terenie ponad 2,4 tys. gmin i 26,6 tys. obrębów. Według ekspertów KOWR, oprócz 

rozdrobnienia znaczna część tych gruntów ma np.: nieuregulowane stosunki wodne, zakamienienie, położone są na 

skarpach, urwiskach czy między wałami przeciwpowodziowymi. 

– Tak duża liczba nieruchomości wymaga poniesienia znacznych nakładów pracy, aby w przyszłości dokonać ich 

rozdysponowania. Wiele nieruchomości w Zasobie WRSP nadal posiada nieuregulowany stan geodezyjno-prawny – 

podkreślił Pieńkowski.  

Po 28 latach sprzedaży i wydzierżawiania państwowej ziemi, najbardziej atrakcyjne rolniczo grunty zostały 

zagospodarowane - zaznaczył z-ca dyrektora generalnego. 

Dużą powierzchnię gruntów KOWR (ANR) pozyskał w wyniku realizacji znowelizowanej ustawy z 16 września 2011 r. 

o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. W wyniku wyłączenia z dużych umów dzierżaw 30 

proc. powierzchni użytków rolnych, ziemie wracają do zasobu i są ponownie przygotowywane do dzierżawy. Przede 

wszystkim trafiają one poprzez przetargi do rolników chcących powiększyć swoje gospodarstwo rodzinne. 

Warto też przypominać, że KOWR od kilku lat zagospodarowuje państwowe grunty głównie poprzez ich 

wydzierżawianie. Obecnie dzierżawione jest ponad 1 mln ha na podstawie 63 tys. umów. Zarządzanie tym areałem 

jest pracochłonne, gdyż każda umowa jest inna. 

Choć w Polsce jest popyt na ziemię, to rolnicy są zainteresowani wydzierżawieniem większych działek. W ubiegłym 

roku odbyło się 6434 przetargów na dzierżawę, w których zaoferowano powierzchnię ok. 46 tys. ha, z czego 

pozytywnie rozstrzygnięto 4764 przetargi na powierzchnię ok. 37 tys. ha. Z wyliczeń KOWR wynika, że skuteczność 

przetargów mierzona powierzchnią rozstrzygniętych przetargów do powierzchni zaoferowanej do dzierżawy 

wyniosła 81 proc. Oznacza to, że co czwarty przetarg jest nieskuteczny, a 19 proc. powierzchni nieruchomości nie 

znajduje zainteresowania dzierżawą. 

Jeszcze mniej skuteczne są przetargi na sprzedaż nieruchomości Zasobu WRSP. W 2019 r. obyło się ponad 30 tys. 

przetargów na powierzchnię 17,5 tys. ha, z czego rozstrzygnięto jedynie 5 tys. przetargów na powierzchnię 3078 ha. 

Z doświadczeń jednostek terenowych KOWR wynika, że nabywców nie znajdują działki, których gleby są słabe i 

rozdrobnione. 

Pieńkowski podkreślił, że gospodarowanie Zasobem WRSP jest procesem złożonym, który dotyczy kilkuset tysięcy 

działek, na terenie całego kraju, gdzie występuje duże zróżnicowanie regionalne, a każda nieruchomość to oddzielny 

przypadek. Dlatego, jego zdaniem, wyniki zagospodarowania "są imponujące", gdyż oferowane grunty są coraz mniej 

atrakcyjne, a do obsługi jest mniejsza liczba pracowników. 
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W okresie od stycznia 2016 r. do pierwszego kwartału 2020 r. powierzchnia gruntów nierozdysponowanych 

zmniejszyła się o 54,6 tys. ha tj. średnio rocznie 12,85 tys. hektarów. 
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