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Notowania 
CenyRolnicze.pl | 7 września 2020 

 

 

 

PSZENICA KONSUMPCYJNA ŻYTO KONSUMPCYJNE JĘCZMIEŃ BROWARNY OWIES KONSUMPCYJNY 

Średnia cena zł/t: 685,38 Średnia cena zł/t: 483,33 Średnia cena zł/t: 571,43 Średnia cena zł/t: 510,00 

MIN - MAX: 620,00 - 760,00 MIN - MAX: 410,00 - 560,00 MIN - MAX: 520,00 - 820,00 MIN - MAX: 440,00 - 620,00 

    

    
PSZENICA PASZOWA ŻYTO PASZOWE PSZENŻYTO JĘCZMIEŃ PASZOWY 

Średnia cena zł/t: 644,17 Średnia cena zł/t: 471,59 Średnia cena zł/t: 558,40 Średnia cena zł/t: 557,39 

MIN - MAX: 570,00 - 710,00 MIN - MAX: 410,00 - 550,00 MIN - MAX: 500,00 - 630,00 MIN - MAX: 510,00 - 680,00 

    

    
GROCH ŁUBIN ŻŁÓTY ŁUBIN WĄSKOLISTNY BOBIK 

Średnia cena zł/t: 837,78 Średnia cena zł/t: 930,00 Średnia cena zł/t: 918,33 Średnia cena zł/t: 903,33 

MIN - MAX: 730,00 - 960,00 MIN - MAX: 880,00 - 980,00 MIN - MAX: 800 - 1 050 MIN - MAX: 840,00 - 980,00 

    

    
RZEPAK KUKURYDZA MLEKO ŻYWIEC WIEPRZOWY 

Średnia cena zł/t: 1 608,57 Średnia cena zł/t: 796,67 Średnia cena zł/l: 1,33 Średnia cena zł/kg: 4,54 

MIN - MAX: 1 500 - 1 700 MIN - MAX: 600,00 - 920,00 MIN - MAX: 1,27 - 1,39 MIN - MAX: 4,00 - 5,20 

    

    

MATF Pszenica  
188,25 €/t 

MATF Kukurydza  
166,50 €/t 
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ARiMR zachęca do pozbywania się małych gospodarstw na rzecz większych. Na 

stole premia w wysokości 120 proc. rocznej płatności 
Cenyrolnicze.pl | Redakcja/ ARiMR | 31.08.2020 |  

Właściciel małego gospodarstwa, który zdecyduje się zakończyć działalność rolniczą i 

przekazać lub sprzedać swoją ziemię oraz inwentarz innemu rolnikowi, może od 30 

września br. ubiegać się w ARiMR o specjalną rekompensatę z PROW 2014-2020.  

Wnioski w ramach poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do 

systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu 

rolnikowi” można składać do 29 października 2020 r. Pomoc może być przyznana 

rolnikowi (osobie, a nie innemu podmiotowi prowadzącemu działalność rolniczą) 

wpisanemu do ewidencji producentów prowadzonej przez ARiMR, który uczestniczy w 

systemie dla małych gospodarstw w ramach płatności bezpośrednich. Czytaj dalej… 

Ogromne ilości ścieków w Wiśle. Ostrzeżenie dla rolników 
Cenyrolnicze.pl | Redakcja | 31.08. 2020 |  

– Ostrzegamy wszystkich użytkowników wody w Wiśle: kąpiących się, wędkarzy, 

odpoczywających nad Wisłą, kajakarzy, rolników pobierających wodę do pojenia 

zwierząt i do nawadniania upraw – o zagrożeniu zanieczyszczeniem wody. Z powodu 

ponownej awarii kolektorów przesyłowych w Warszawie do Wisły trafiają ścieki z 

lewobrzeżnej części miasta. Apelujemy aby nie korzystać z wody w rzece od Warszawy 

do ujścia Wisły – poinformowały Wody Polskie. 29 sierpnia doszło do ponownej awarii 

kolektorów doprowadzających ścieki do oczyszczalni „Czajka” w Warszawie. Trwa 

ustalanie przyczyn. Do Wisły, z powodu obfitych opadów deszczu, spływa obecnie ok. 

20 tys. litrów nieczystości na sekundę. Czytaj dalej… 

Od 16 października będą wypłacane 70-proc. zaliczki na poczet dopłat 

bezpośrednich 
Farmer.pl | Autor: PAP | 31.08.2020 | Fot. Shutterstock 

Od 16 października ARiMR będzie wypłacała 70 proc. zaliczki na poczet dopłat 

bezpośrednich za 2020 r. Wypłaty mają przyczynić się do poprawy płynności finansowej 

gospodarstw - wynika z projektu rozporządzenia ministra rolnictwa. Zaliczki na poczet 

dopłat bezpośrednich będą realizowane na maksymalnym dopuszczalnym przepisami 

UE poziomie 70 proc. Przy kalkulacji kwoty zaliczki będzie brana pod uwagę 

powierzchnia gruntów albo liczba zwierząt stwierdzona w ramach kontroli 

administracyjnej. Wypłata ma się ruszyć 16 października br., czyli w najwcześniejszym 

możliwym terminie wynikającym z przepisów UE. Realizacja potrwa do końca listopada. 

Od 1 grudnia wypłacane rolnikom będą dopłaty bezpośrednie. Czytaj dalej… 

„Podatek od deszczu” czy od wstrzymania jego odpływu? 
Farmer.pl | Autor: Marzena Pokora-Kalinowska |  31.08.2020 | fot. Gosia K. z Pixabay 

Przedstawiona przez ministra gospodarki morskiej 17 sierpnia projektowana ustawa o 

inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy zmienia zasady opłaty „za 

usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej”. Czy rolnik zapłaci podatek 

„od deszczu”? W projekcie zaproponowano zmianę art. 34 pkt.4 prawa wodnego – za 

„szczególne korzystanie z wód” byłoby uznane „wykonywanie na nieruchomości o 

powierzchni powyżej 600 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z 

gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 50% 

powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej, zwane dalej 

„zmniejszeniem naturalnej retencji terenowej”. Czytaj dalej… 

Podatek_od_deszczu#_
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Zatrzymani za wyłudzenie milionowej dotacji z ARiMR 
Farmer.pl |  Autor: Grzegorz Tomczyk |29.08.2020 | Foto: CBA 

Były prezes i były członek zarządu Beskidzkiej Grupy Producentów Owoców i Warzyw 

podejrzani o wyłudzenie milionowej dotacji unijnej. "CBA zatrzymało dwie osoby, które 

uczestniczyły w wyłudzeniu ponad 1 mln zł unijnego dofinansowania. Środki wypłacił 

małopolski oddział Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zatrzymani 

usłyszeli już zarzuty w Prokuraturze Okręgowej w Krakowie." - poinformowało na 

swojej stronie Centralne Biuro Antykorupcyjne. Krakowska delegatura CBA wspólnie z 

Prokuraturą Okręgową w Krakowie prowadzą postępowanie dotyczące uzyskania 

środków przeznaczonych na pomoc finansową poprzez przedstawienie nierzetelnych 

dokumentów finansowych. Czytaj dalej… 

KRUS: Nowe kwoty przychodu do świadczeń emerytalno-rentowych 
Farmer.pl | Autor: KRUS | 01.09.2020 | Fot.pixabay.com 

KRUS informuje, że od 1 września 2020 r. zmieniają się kwoty miesięcznego przychodu z 

tytułu wykonywania działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego 

(np. z tytułu zatrudnienia) powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń 

emerytalno-rentowych. Od 1 września 2020 r. kwoty przychodu powodujące 

zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty wynoszą odpowiednio:  

·       70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, tj. 3 517 zł 20 gr, 

·       130 proc. tego wynagrodzenia, tj. 6 531 zł 90 gr. Czytaj dalej… 

 

Plantatorzy buraka cukrowego nie ulękli się próbom zastraszania i wstrzymali się z 

kontraktacją 
Cenyronicze.pl | Redakcja | 01.08.2020 |  

- Jesteście przykładem dla pozostałych plantatorów, którzy z różnych przyczyn ulegli 

presji cukrowni i zakontraktowali buraki po 24 euro za 1 tonę – czytamy na stronie 

internetowej Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego, który poinformował 

o finalizacji negocjacji z Zarządem Pfeifer & Langen Polska S.A. W wyniku negocjacji 

uzgodniono, iż: - Cena za buraki kontraktowane ze zbiorów 2020 r. o zawartości cukru 

16% i teoretycznej stracie wydatku cukru 2% została podniesiona z 24 euro na 25 euro 

przeliczane na złote polskie w oparciu o średni kurs wyliczony przez NBP za okres od 1 

września 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r. Kurs zaliczkowy ustalono w wysokości 4,36zł za 

1 euro. Czytaj dalej… 

Dron nad polem uprawnym. Można oszacować plony lub zlokalizować choroby 
Cenyrolnicze.pl | Redakcja | 01.09. 2020 |  

Łódzki Dział Nadzoru Nasiennego jest pierwszą jednostką WIORIN w Polsce, która 

wykorzystuje drona (bezzałogowy statek powietrzny) w ocenie polowej materiału 

siewnego. Trzech pracowników inspektoratu posiada licencję pilota BSP. Urządzenie 

wyposażone jest w sensory multispektralne umożliwiające tworzenie map 3D plantacji 

nasiennych. Dzięki nim można zlokalizować miejsce rozwoju choroby lub występowania 

szkodników. Mapowanie plantacji nasiennych umożliwia dokładne ustalenie wielkości 

plantacji oraz izolację przestrzenną od innych upraw mogących stanowić źródło obcego 

pyłku. Czytaj dalej… 
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EKG: Zielony ład czy nowy bałagan? 
Farmer.pl | Autor: Marzena Pokora-Kalinowska | 02.09.2020 | fot. PTWP 

Czy pandemia pomaga czy przeszkadza we wprowadzaniu Zielonego ładu? Czy odbicie 

po pandemii może iść w zielonym kierunku? Zastanawiali się nad tym podczas 

Europejskiego Kongresu Gospodarczego uczestnicy sesji „Zielony Ład”: Wojciech 

Kamieniecki - dyrektor, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Marcin Korolec - minister 

środowiska w latach 2011-2013, prezes, Fundacja Promocji Pojazdów Elektrycznych, 

Adam B. Czyżewski - Główny Ekonomista w PKN ORLEN S.A, Robert Perkowski - 

wiceprezes zarządu ds. operacyjnych, PGNiG SA. Czytaj dalej… 

 

Tam, gdzie mieli sprzedać zboże – sprzedali 
Farmer.pl | Autor: HJ/MT | 02.09.2020 | fot. Shutterstock 

Początek września przyniósł spokój w punktach skupu zbóż. Ceny w ciągu tygodnia 

przeważnie się nie zmieniły. Ci rolnicy, którzy mieli sprzedać ziarno, zrobili to od razu po 

zbiorze, a ci co zdecydowali się i mieli możliwości – magazynują. Farmerzy skupili się 

teraz na siewie rzepaku, bądź przygotowaniach do siewu zbóż. Dlatego w firmach 

kupujących surowce rolne nie widać znaczącego „ruchu”, ale też i zmian w cennikach. 

Jedynie w kilku miejscach zmieniła się cena ziarna i te wzrosty sięgają w ciągu tygodnia 

przeważnie 20 zł na tonie. Widać je najbardziej w wypadku rzepaku, który obecnie 

średnio kosztuje 1600 zł/t netto. Maksymalna cena za pszenicę konsumpcyjną to 730 

zł/t netto. Cennik na mokrą kukurydzę waha się od 400 do 425 zł/t. Czytaj dalej… 

KOWR bez dywidendy ze spółek, w których ma udziały 
Farmer.pl | Autor: Marzena Pokora-Kalinowska | 02.09.2020 | fot. RoboAdvisor z Pixabay 

„W Spółkach, w których Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa posiada udziały, na 

chwilę obecną nie były wypłacane dywidendy” – informuje KOWR. Sprawozdanie z 

wykonania budżetu państwa za 2019 rok, przyjęte 24 lipca przez Sejm, nie wywołało 

szczególnego zainteresowania posłów. Podczas debaty w Sejmie ograniczenie czasu i 

połączenie kilku tematów nie pozwoliły na głębszą dyskusję.  

W kwestii wykonania budżetu na cele rolne wypowiedział się poseł Robert Telus, 

przewodniczący sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jak stwierdził, był to jeden 

z najlepszych budżetów i jedno z najlepszych wykonań budżetu. Czytaj dalej… 

 

Na jakie ekoschematy będą się decydować rolnicy w nowej WPR? 
Farmer.pl | Autor: Agnieszka Kozłowska | 01.09.2020 | fot. farmer.pl 

Wapnowanie - to na tę właśnie praktykę, w ramach proponowanych przez resort 

rolnictwa ekoschematów - będą się  najczęściej decydować rolnicy, zainteresowani 

uzyskaniem dodatkowej płatności bezpośredniej w ramach nowej WPR. Przypominamy 

- ekoschematy to nowy rodzaj płatności bezpośredniej, proponowany w przyszłej WPR. 

Mają zastąpić dotychczasową płatność za zazielenienie. Każde państwo członkowskie 

musi stworzyć możliwość otrzymania tej płatności, natomiast dla rolnika podjęcie tych 

dodatkowych zobowiązań będzie dobrowolne. Ekoschematy przewidują, że płatność do 

wszystkich użytków rolnych w gospodarstwie otrzyma rolnik, który na np. 30% swoich 

gruntów realizuje jedną z określonych praktyk. Czytaj dalej… 
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MRiRW: potrzebna zmiana systemu ubezpieczeń rolnych 
Farmer.pl | Autor: PAP | 02.09.2020 | Fot.Shutterstock.com 

Uregulowanie ubezpieczeń rolnych było tematem spotkania ministra rolnictwa Jana 

Krzysztofa Ardanowskiego z Rzecznikiem Finansowym Mariuszem Jerzym Goleckim - 

poinformował w środę resort rolnictwa. Chodzi o wyeliminowanie nieprawidłowości, 

tak by rolnicy otrzymywali należne im odszkodowania. "Problem ubezpieczeń 

rolniczych ciągnie się od lat. Wciąż poszukujemy lepszych rozwiązań i cieszę się, że 

aktywnie włączył się w to Rzecznik Finansowy" - powiedział po spotkaniu cytowany w 

komunikacie Ardanowski. Po serii roboczych konsultacji z ministerstwem rolnictwa, 

Rzecznik Finansowy przygotował szereg propozycji zmian w zasadach ubezpieczeń 

rolniczych. Czytaj dalej… 

ARiMR: wnioski o pomoc covidową od 9 września 
Farmer.pl | Autor: PAP | 04.09.2020 | fot. Shutterstick 

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformował o naborze 

wniosków od rolników na pomoc wz. ze stratami spowodowanymi przez COVID-19. 

Rozpocznie się on 9 września i potrwa do 30 września. Pomoc dla rolnika nie może 

przekroczyć 7 tys. euro. Chodzi o "Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, 

mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych 

kryzysem związanym z COVID-19" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014 - 2020. Ogłoszenie o naborze znajduje się na stronie internetowej Agencji.  

Czytaj dalej… 

Prezes GUS: Na podstawie danych ze spisu rolnego kształtowana jest polityka 

żywnościowa 
Farmer.pl | Autor: PAP |31.08.2020 | Fot. Shutterstock 

Rola spisu rolnego jest nie do przecenienia; na podstawie zebranych w nim wyników 

kształtowana jest polityka rolna, żywnościowa kraju na wiele lat - powiedział w 

poniedziałek prezes Głównego Urzędu Statystycznego Dominik Rozkrut. Udział w spisie 

jest obowiązkowy. Powszechny Spis Rolny rusza we wtorek, 1 września i potrwa do 30 

listopada 2020 r. Spis obejmie zasięgiem cały kraj. Spisywane będą gospodarstwa, które 

1 czerwca br. prowadziły działalność rolniczą.  

"To olbrzymie przedsięwzięcie" - powiedział w poniedziałek na konferencji prasowej 

prezes GUS. Jak dodał, jest to inny spis niż poprzednie. Czytaj dalej… 

Co wpłynie na ceny kukurydzy? 
Farmer.pl | Autor: Małgorzata Tyszka | 03.09.2020 | fot. Shutterstock 

Już koszona jest kukurydza na kiszonkę, niedługo rozpoczną się też zbiory kukurydzy 

ziarnowej. Obecnie cennik na mokre nasiona kształtuje się na poziomie 400-425 zł/t, a 

suche 600-870 zł/t. Jak na ceny może wpłynąć fakt, że Unia Europejska zawiesiła stawki 

importowe m.in. na kukurydzę? Jak już pisaliśmy na portalu farmer.pl UE od 27 sierpnia 

import kukurydzy, sorgo i żyta z krajów trzecich nie wymaga płacenia cła. O komentarz 

w tej sprawie poprosiliśmy Mariusza Dziwulskiego, eksperta z Zespół Analiz 

Sektorowych PKO Bank Polski. - Cła przywozowe są mechanizmem zabezpieczania 

unijnych producentów przed nadmiernymi spadkami cen na rynku wewnętrznym i 

dotyczą m.in. kukurydzy. Czytaj dalej…  
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ZAŁĄCZNIK – całe artykuły 
ARiMR zachęca do pozbywania się małych gospodarstw na rzecz większych. Na stole 

premia w wysokości 120 proc. rocznej płatności 
Cenyrolnicze.pl | Redakcja/ ARiMR | 31.08.2020 |  

Właściciel małego gospodarstwa, który zdecyduje się zakończyć działalność rolniczą i 

przekazać lub sprzedać swoją ziemię oraz inwentarz innemu rolnikowi, może od 30 

września br. ubiegać się w ARiMR o specjalną rekompensatę z PROW 2014-2020.   

Wnioski w ramach poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do 

systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu 

rolnikowi” można składać do 29 października 2020 r. w biurach powiatowych Agencji. 

Kto może otrzymać wsparcie? 

Pomoc może być przyznana rolnikowi (osobie, a nie innemu podmiotowi prowadzącemu działalność rolniczą) 

wpisanemu do ewidencji producentów prowadzonej przez ARiMR, który uczestniczy w systemie dla małych 

gospodarstw w ramach płatności bezpośrednich. 

Jak przekazać gospodarstwo? 

Jednym z warunków uzyskania premii jest przekazanie przez rolnika posiadanego gospodarstwa (tj. gruntów rolnych 

oraz zwierząt) na powiększenie innego gospodarstwa lub innych gospodarstw. Gospodarstwo powiększone na skutek 

przejęcia gruntów od rolnika wnioskującego o rekompensatę musi osiągnąć powierzchnię co najmniej równą średniej 

powierzchni gospodarstwa rolnego w kraju (lub w województwie, jeżeli średnia wielkość liczona dla danego 

województwa jest mniejsza niż w kraju). 

Przekazanie gospodarstwa musi być trwałe, czyli odbyć się wyłącznie na podstawie umowy sprzedaży albo umowy 

darowizny. Ponadto rolnik przejmujący grunty musi zobowiązać się, że będzie na nich prowadził działalność rolniczą 

przez okres co najmniej 5 lat. 

Rolnik przekazujący swoje gospodarstwo może zachować na własne potrzeby nie więcej niż 0,5 ha gruntów rolnych. 

Jaka jest wysokość pomocy? 

Wysokość wsparcia stanowi 120 proc. rocznej płatności, do której rolnik kwalifikuje się w ramach systemu dla małych 

gospodarstw. Premia naliczana jest od daty trwałego przekazania gospodarstwa do dnia 31 grudnia 2020 r. Wsparcie 

wypłacane jest jednorazowo. 

Co po otrzymaniu premii? 

Przez 5 lat, licząc od dnia przekazania gospodarstwa, rolnik nie może podlegać ubezpieczeniu w KRUS oraz nie może 

prowadzić działalności rolniczej. Może za to ubiegać się w ARiMR o premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej z 

PROW 2014-2020 i założyć własną firmę. 

Zamknij > 
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Ogromne ilości ścieków w Wiśle. Ostrzeżenie dla rolników 
Cenyrolnicze.pl | Redakcja | 31.08. 2020 |  

– Ostrzegamy wszystkich użytkowników wody w Wiśle: kąpiących się, wędkarzy, 

odpoczywających nad Wisłą, kajakarzy, rolników pobierających wodę do pojenia 

zwierząt i do nawadniania upraw – o zagrożeniu zanieczyszczeniem wody. Z powodu 

ponownej awarii kolektorów przesyłowych w Warszawie do Wisły trafiają ścieki z 

lewobrzeżnej części miasta. Apelujemy aby nie korzystać z wody w rzece od Warszawy 

do ujścia Wisły – poinformowały Wody Polskie. 29 sierpnia doszło do ponownej awarii 

kolektorów doprowadzających ścieki do oczyszczalni „Czajka” w Warszawie. Trwa 

ustalanie przyczyn. Do Wisły, z powodu obfitych opadów deszczu, spływa obecnie ok. 

20 tys. litrów nieczystości na sekundę. Służby Wód Polskich działają w systemie 

operacyjnym. 

Jak czytamy w komunikacie Wód Polskich z dzisiejszego poranka, z powodu obfitych opadów deszczu przelew wzrósł 

z 15 do 20 tys. litrów na sekundę. Fala z nieczystościami na Wiśle dotarła z Warszawy do Płocka, następnie zwolniła 

na zbiorniku we Włocławku, a w ciągu kolejnej doby dotrze do Torunia. Służby WIOŚ oraz sanepid-u pobierają próbki 

i stale kontrolują jakość wody na odcinku Warszawa-Płock. Z kolei pracownicy Wód Polskich na tym odcinku 

monitorują miejsca zastoisk na Wiśle. Po ulewnych opadach stan wody w rzece wzrósł o 5 cm. 

Dziś będą kontynuowane rozmowy pomiędzy warszawskim MPWiK i Wodami Polskimi w sprawie przekazania 

specjalistycznego sprzętu oraz dokumentacji technicznej awaryjnego rurociągu, który w ubiegłym roku był 

zaprojektowany oraz budowany pod nadzorem Wód Polskich. 

Oczyszczalnia Ścieków „Czajka” przyjmuje ścieki bytowe, przemysłowe oraz ze szpitali, pochodzące z 7 dzielnic 

Warszawy, zamieszkiwanych łącznie przez milion mieszkańców. 

Zamknij > 
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Od 16 października będą wypłacane 70-proc. zaliczki na poczet dopłat bezpośrednich 
Farmer.pl | Autor: PAP | 31.08.2020 | Fot. Shutterstock 

Od 16 października ARiMR będzie wypłacała 70 proc. zaliczki na poczet dopłat 

bezpośrednich za 2020 r. Wypłaty mają przyczynić się do poprawy płynności finansowej 

gospodarstw - wynika z projektu rozporządzenia ministra rolnictwa. Zgodnie z nim 

zaliczki na poczet dopłat bezpośrednich będą realizowane na maksymalnym 

dopuszczalnym przepisami UE poziomie 70 proc. Przy kalkulacji kwoty zaliczki będzie 

brana pod uwagę powierzchnia gruntów albo liczba zwierząt stwierdzona w ramach 

kontroli administracyjnej. Wypłata ma się ruszyć 16 października br., czyli w 

najwcześniejszym możliwym terminie wynikającym z przepisów UE. Realizacja potrwa 

do końca listopada. Od 1 grudnia wypłacane rolnikom będą dopłaty bezpośrednie. 

Według resortu rolnictwa "wypłata zaliczek na poziomie 70 proc. od dnia 16 października 2020 r. pozwoli w 

maksymalnym stopniu wykorzystać potencjał tego instrumentu w poprawie płynności finansowej gospodarstw".  

Wypłata zaliczek dotyczy: jednolitej płatności obszarowej, płatności za: zazielenienie, dla młodych rolników, 

dodatkowej, do krów, do bydła, do owiec, do kóz, do roślin pastewnych, do roślin strączkowych na ziarno, do 

buraków cukrowych, do ziemniaków skrobiowych, do pomidorów, do truskawek, do chmielu, do lnu, do konopi 

włóknistych oraz wsparcia w ramach systemu dla małych gospodarstw) oraz finansowania zaliczek na poczet 

przejściowego wsparcia krajowego (tj. płatności niezwiązanej do tytoniu). 

Zaliczki z tytułu dopłat bezpośrednich trafią do ponad 1,3 mln rolników. 

Wypłata zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2020 r. pochłonie nie więcej niż 2 362 mln euro środków 

unijnych i nie więcej niż ok. 16 mln euro środków krajowych, czyli łącznie nie więcej niż 2 379 mln euro - oszacowano 

w projekcie rozporządzenia. 

Ministerstwo rolnictwa przygotowało także projekt dotyczący wypłaty zaliczek dla płatności realizowanych w 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Chodzi o premię pielęgnacyjną lub zalesieniową, dopłatę rolno-

środowiskowo-klimatyczną, płatność ekologiczną, płatność z tytułu gospodarowanie w niekorzystnych warunkach 

(tzw. płatność ONW). 

"W 2020 r., ze względu na sytuację związaną z pandemią COVID-19, a także w związku z wystąpieniem suszy, znaczna 

część gospodarstw rolnych w Polsce doświadczyła trudności finansowych i problemów z płynnością finansową, które 

w istotny sposób wpłynęły na pogorszenie zdolności gospodarstw do realizacji zobowiązań. Okoliczności te stanowią 

przesłankę do wypłaty zaliczek na poczet pomocy finansowej w ramach niektórych działań objętych PROW 2014-

2020" - napisano w uzasadnieniu projektu. 

Zaliczki te będą wynosiły 85 proc. tych płatności i będą dotyczyły ok. 850 tys. beneficjentów. 

Według szacunków ministerstwa pieniądze na wypłatę zaliczek na poczet pomocy w ramach niektórych działań 

PROW 2014-2020 zapewnione są w ramach unijnych środków (budżetu PROW 2014-2020). Wypłaty pochłoną ok. 

530 mln euro (ok. 2 282 mln zł), w tym z budżetu krajowego około 193 mln euro (ok. 830 mln zł), z budżetu UE ok. 

337 mln euro (ok. 1 452 mln zł). Zatem wejście w życie rozporządzenia nie powoduje dodatkowych skutków 

finansowych dla budżetu państwa. 

Rozporządzenia są opiniowane, zakłada się, że wejdą w życie z dniem 16 października 2020 r. 

Zamknij > 
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„Podatek od deszczu” czy od wstrzymania jego odpływu? 
Farmer.pl | Autor: Marzena Pokora-Kalinowska |  31.08.2020 | fot. Gosia K. z Pixabay 

Przedstawiona przez ministra gospodarki morskiej 17 sierpnia projektowana ustawa o 

inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy zmienia zasady opłaty „za 

usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej”. Czy rolnik zapłaci podatek 

„od deszczu”? Co podano w projekcie? W projekcie zaproponowano zmianę art. 34 

pkt.4 prawa wodnego – za „szczególne korzystanie z wód” byłoby uznane 

„wykonywanie na nieruchomości o powierzchni powyżej 600 m2 robót lub obiektów 

budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej 

retencji przez wyłączenie więcej niż 50% powierzchni nieruchomości z powierzchni 

biologicznie czynnej, zwane dalej „zmniejszeniem naturalnej retencji terenowej””. 

Obecnie zapis ten uznaje za szczególne korzystanie z wód: „wykonywanie na nieruchomości o powierzchni powyżej 

3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie naturalnej 

retencji terenowej przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na 

obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej”. 

To właśnie dotyczy tego „podatku od deszczu” – zapłacą go ci, którzy zabudowali (czyli zabetonowali, ograniczyli 

retencję) mniejszą powierzchnię, niż dotychczas (już 600 m kw. nieruchomości i 50 proc. powierzchni, a nie 3500 i 70 

proc., jak dotąd). 

„Wysokość opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej zależy odpowiednio od wielkości 

powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej 

oraz zastosowania kompensacji retencyjnej” – podano w projekcie i zapowiedziano wyższe opłaty właśnie z tego 

tytułu (bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem - 1,50 zł 

za 1 m2 na 1 rok, z nimi – 0,90 i 0,45 za 1 m2 na 1 rok. Wpływy z tego tytułu mają stanowić w 75% przychód Wód 

Polskich, a w 25% dochód budżetu właściwej gminy, przy czym co najmniej 80% tego przychodu gmina przeznaczy na 

rozwój retencji wód opadowych w zlewni obejmującej obszar gminy). 

Z punktu widzenia rolników bardziej istotna jest projektowana zmiana w pkt. 12 tego samego 34 artykułu prawa 

wodnego. 

Obecnie szczególnym korzystaniem z wód jest m.in.: „korzystanie z wód do nawadniania gruntów lub upraw, a także 

na potrzeby działalności rolniczej w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 1256 i 1309), w ilości większej niż średniorocznie 5 m3 na dobę;”;  a w projekcie założono: 

„korzystanie z wód do nawadniania gruntów lub upraw, a także na potrzeby działalności rolniczej w rozumieniu art. 2 

ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 1256 i 1309), w ilości większej niż 

średniorocznie 5 m3 na dobę, z wyjątkiem korzystania z wód o którym mowa w art. 33 ust. 4 pkt 1a;” 

Cóż jest zatem w tym pkt 1a z art. 33? 

Otóż jeszcze nic, ale będzie. 

Obecny zapis art. 33 – definiującego z kolei nie "szczególne", ale „zwykłe korzystanie z wód” – w ust. 4 głosi: 

„Zwykłe korzystanie z wód obejmuje: 

1) pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych w ilości średniorocznie nieprzekraczającej 5 m3 na dobę;  

2) wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi w ilości nieprzekraczającej łącznie 5 m3 na dobę.” 

W projekcie zaproponowano dodanie pkt 1a o treści: „pobór wody znajdującej się w rowie oraz stawie, który nie jest 

napełniany w ramach usług wodnych, ale wyłącznie wodami opadowymi lub roztopowymi lub wodami gruntowymi, 

znajdującej się w granicach nieruchomości gruntowej stanowiącej własność właściciela, o ile pobór nie narusza 

interesu osób trzecich”. 

Zatem po przyjęciu projektu ustawy pobór wody opadowej w rowie czy stawie na własnym gruncie (o ile nie narusza 

to interesu osób trzecich!) byłby zwykłym korzystaniem z wód. 
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W uzasadnieniu zmianę tę wytłumaczono tak: 

„Woda w rowie oraz woda w stawie, który nie jest napełniany w ramach usług wodnych, ale wyłącznie wodami 

opadowymi lub roztopowymi lub wodami gruntowymi, stanowi, co do zasady, wodę stojącą. Oznacza to, że 

właściciel danego terenu, który posiada staw albo rów, który jest zasilany wodami opadowymi lub roztopowymi, 

może korzystać z tej wody do celów prowadzenia m.in. działalności rolniczej w ramach zwykłego korzystania z wód 

bez limitowania ilości tej wody przeznaczonej do wykorzystania. 

Zmiana w art. 34 pkt. 12 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne polega na tym, że ze szczególnego korzystania 

z wód używanych do nawodnień wyłącza się korzystanie, o którym mowa w art. 33 ust. 4 pkt 1a (wody w stawach lub 

rowach napełniane wyłącznie wodami opadowymi lub roztopowymi lub wodami gruntowymi). 

Celem projektowanej zmiany jest m. in. uproszczenie przepisów w zakresie gospodarowania zasobami wodnymi w 

rolnictwie, w tym dotyczących retencji wody, jak i zatrzymywania jej odpływu na terenach rolnych, w szczególności w 

urządzeniach melioracji wodnych. Woda stanowi jeden z istotniejszych czynników warunkujących poziom produkcji, 

dlatego producenci rolni powinni móc ją wykorzystywać w sposób efektywny, przy zapewnieniu spełniania 

wymogów środowiskowych.” 

Zatem ten zapis z projektu jest korzystny dla rolników, bo pozwala im bez limitu wykorzystać do nawadniania 

deszczówkę – o ile nie narusza to interesu osób trzecich, co może okazać się trudne do wykazania, choć wszędzie 

tam, gdzie sytuacja jest bezkonfliktowa z pewnością taki zapis w ustawie pomoże rolnikom-właścicielom stawów czy 

rowów. 

Odrębną kwestią jest projektowana zmiana w utrzymaniu urządzeń melioracji – ale o tym napiszemy osobno. 

Zamknij > 

 

  

Podatek_od_deszczu#_


  Strona | 13   

 

Zatrzymani za wyłudzenie milionowej dotacji z ARiMR 
Farmer.pl |  Autor: Grzegorz Tomczyk |29.08.2020 | Foto: CBA 

Były prezes i były członek zarządu Beskidzkiej Grupy Producentów Owoców i Warzyw 

podejrzani o wyłudzenie milionowej dotacji unijnej. "CBA zatrzymało dwie osoby, które 

uczestniczyły w wyłudzeniu ponad 1 mln zł unijnego dofinansowania. Środki wypłacił 

małopolski oddział Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zatrzymani 

usłyszeli już zarzuty w Prokuraturze Okręgowej w Krakowie." - poinformowało na 

swojej stronie Centralne Biuro Antykorupcyjne. Krakowska delegatura CBA wspólnie z 

Prokuraturą Okręgową w Krakowie prowadzą postępowanie dotyczące uzyskania od 

małopolskiej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa środków 

przeznaczonych na pomoc finansową poprzez przedstawienie nierzetelnych 

dokumentów finansowych. W związku z tą sprawą agenci CBA zatrzymali kolejne dwie osoby z kierownictwa 

nieistniejącej już Beskidzkiej Grupy Producentów Owoców i Warzyw. 

Zatrzymani to eks-prezes i były członek zarządu spółki. Obaj usłyszeli w Prokuraturze Okręgowej w Krakowie zarzuty 

obejmujące działanie na szkodę spółki i poświadczenie nieprawdy w dokumentach przedkładanych w ARiMR, dzięki 

którym uzyskali ponad 1 mln zł nienależnego dofinansowania na utworzenie grupy i prowadzenie działalności 

administracyjnej. 

Zatrzymani usiłowali również wyłudzić od jednej z firm ubezpieczeniowych odszkodowanie przekraczające 1.5 mln zł. 

Zebrane przez śledczych dowody wskazują też na wprowadzanie w błąd organów skarbowych poprzez 

nieprawidłowe sporządzanie deklaracji podatkowych. 

Zarzuty obejmują lata 2010-2013. Prokurator zastosował wobec zatrzymanych wolnościowe środki zapobiegawcze. 

Wcześniej w tej sprawie zatrzymano 6 innych osób, które maja status podejrzanych. 

Zamknij > 
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KRUS: Nowe kwoty przychodu do świadczeń emerytalno-rentowych 
Farmer.pl | Autor: KRUS | 01.09.2020 | Fot.pixabay.com 

KRUS informuje, że od 1 września 2020 r. zmieniają się kwoty miesięcznego przychodu z 

tytułu wykonywania działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego 

(np. z tytułu zatrudnienia) powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń 

emerytalno-rentowych. Od 1 września 2020 r. kwoty przychodu powodujące 

zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty wynoszą odpowiednio:  

·       70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, tj. 3 517 zł 20 gr, 

·       130 proc. tego wynagrodzenia, tj. 6 531 zł 90 gr. 

Nowe kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty ogłosił 

komunikatem z dnia 13 sierpnia 2020 r. Prezes ZUS, w związku z ogłoszeniem przez prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za II kwartał 2020 r. (5 024 zł 48 gr). 

Zamknij > 
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Plantatorzy buraka cukrowego nie ulękli się próbom zastraszania i wstrzymali się z 

kontraktacją 
Cenyronicze.pl | Redakcja | 01.08.2020 |  

- Jesteście przykładem dla pozostałych plantatorów, którzy z różnych przyczyn ulegli 

presji cukrowni i zakontraktowali buraki po 24 euro za 1 tonę – czytamy na stronie 

internetowej Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego, który poinformował 

o finalizacji negocjacji z Zarządem Pfeifer & Langen Polska S.A. Prezydium Zarządu 

Związku Plantatorów Buraka Cukrowego przy Cukrowni Glinojeck poinformowało, że w 

dniach 18-19 i 21 sierpnia doszło do rozmów z Zarządem Pfeifer & Langen Polska S.A. W 

wyniku negocjacji uzgodniono, iż: - Cena za buraki kontraktowane ze zbiorów 2020 r. o 

zawartości cukru 16% i teoretycznej stracie wydatku cukru 2% została podniesiona z 24 

euro na 25 euro przeliczane na złote polskie w oparciu o średni kurs wyliczony przez 

NBP za okres od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r. Kurs zaliczkowy ustalono w wysokości 4,36zł za 1 euro. 

- Cenę na buraki kontraktowane na rok 2021 o zawartości cukru 16% i teoretycznej stracie wydatku cukru 2% została 

podniesiona z 24 euro na 25 euro przeliczanego na zł wg średniego kursu wyliczonego przez NBP za okres od 1 

września 2021 r. do 31 sierpnia 2022 r. 

- Dobór nasion pod zasiewy roku 2021 r. odbywać się będzie na podstawie zgłaszanych indywidualnie zamówień 

przez plantatora do producenta cukru w oparciu przedstawioną listę odmian, a w uzasadnionych przypadkach z poza 

tej listy.  

- W związku z powyższym pragniemy podziękować wszystkim tym plantatorom którzy nie ulękli się próbom 

zastraszania i wstrzymali się z kontraktacją buraków na rok 2021. Jesteście przykładem dla pozostałych plantatorów, 

którzy z różnych przyczyn ulegli presji cukrowni i zakontraktowali buraki po 24 euro za 1 tonę. To dzięki waszej 

wytrwałości i odwadze wszyscy plantatorzy będą mieli podniesione ceny zarówno w roku 2020, jak i 2021. Jesteście 

przykładem dla innych jak należy walczyć o swoje - czytamy na stronie internetowej Związku. 

Zamknij > 
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Dron nad polem uprawnym. Można oszacować plony lub zlokalizować choroby 
Cenyrolnicze.pl | Redakcja | 01.09. 2020 |  

Łódzki Dział Nadzoru Nasiennego jest pierwszą jednostką WIORIN w Polsce, która 

wykorzystuje drona (bezzałogowy statek powietrzny) w ocenie polowej materiału 

siewnego. Trzech pracowników inspektoratu posiada licencję pilota BSP. Urządzenie 

wyposażone jest w sensory multispektralne umożliwiające tworzenie map 3D plantacji 

nasiennych. Dzięki nim można zlokalizować miejsce rozwoju choroby lub występowania 

szkodników. Mapowanie plantacji nasiennych umożliwia dokładne ustalenie wielkości 

plantacji oraz izolację przestrzenną od innych upraw mogących stanowić źródło obcego 

pyłku. Dron pozwala na szacowanie wielkości plonów. Umożliwia szybkie i łatwe 

obrazowanie powierzchni upraw wyłączonych z produkcji w wyniku suszy, 

przymrozków, działalności zwierząt leśnych. Możliwe staje się określenie wskaźników wegetacji roślin, ich 

zapotrzebowania na substancje odżywcze i wodę. Drona można wykorzystywać do liczenia roślin lub odstępów 

między nimi i do określania problemów dotyczących danej populacji. Praca przy ocenie plantacji nasiennych stała się 

bezpieczniejsza dzięki możliwości monitorowania obecności dzikich zwierząt, które stanowią realne zagrożenie dla 

inspektorów przeprowadzających lustrację. Wkrótce, dzięki współpracy z hodowcami i za pomocą odpowiednich 

algorytmów, możliwe będzie ocenianie tożsamości odmianowej roślin. Przy pomocy drona w 2020 roku 

przeprowadzono 64 oceny polowe materiału rolniczego kategorii elitarny oraz plantacji konopi. 

Zamknij > 
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EKG: Zielony ład czy nowy bałagan? 
Farmer.pl | Autor: Marzena Pokora-Kalinowska | 02.09.2020 | fot. PTWP 

Czy pandemia pomaga czy przeszkadza we wprowadzaniu Zielonego ładu? Czy odbicie 

po pandemii może iść w zielonym kierunku? Zastanawiali się nad tym podczas 

Europejskiego Kongresu Gospodarczego uczestnicy sesji „Zielony Ład”: 

o       Wojciech Kamieniecki, dyrektor, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, 

o       Marcin Korolec, minister środowiska w latach 2011-2013, prezes, Fundacja 

Promocji Pojazdów Elektrycznych, 

o       Adam B. Czyżewski, Główny Ekonomista w PKN ORLEN S.A 

o       Robert Perkowski, wiceprezes zarządu ds. operacyjnych, PGNiG SA. 

Rozpoczynając dyskusję Adam B. Czyżewski stwierdził, że pandemia nie zmieniła wyzwań. Mamy spadek popytu i 

nadwyżki mocy. Czy wracać, czy zboczyć, czy iść w tym samym kierunku? Wyzwania są znane i nie zmieniły się. Szok 

w gospodarce jest spory, wyjść z niego trzeba w oczekiwanym kierunku - ocenił. 

Robert Perkowski przypomniał, że o wielu kwestiach mówiliśmy wcześniej, koronawirus pokazał, że można je 

wprowadzać szybciej. Mniej przemieszczamy się, a porozumiewamy się na odległość. To przyspieszyło lepsze 

wykorzystanie energii w sposób przyjazny środowisku. Firmy widzą szansę, zagrożenie lub są obojętne wobec 

koronawirusa. PGNiG nie zauważa tego wpływu. 

Marcin Korolec podkreślił rolę instrumentów wykorzystywanych do wyjścia z kryzysu. Polskie wybory nie mogą 

abstrahować od metod unijnych. Decyzje konsumentów będą kierowały się w kierunku gospodarki cyfrowej, zielonej, 

przyjaznej dla środowiska. 

Wojciech Kamieniecki uznał, że oparcie gospodarki na zielonych inwestycjach zapewnia wyjście z recesji i przewagę 

nad innymi gospodarkami. NCBiR upatruje w tym możliwości skokowego rozwoju. Jak dodał, nie musimy kupować 

nowych technologii. NC ma sprawnie kierować pieniądze na rynek, ale i kreować i wspomagać kluczowe dziedziny 

gospodarki. Zielony ład to jedna z takich dziedzin. NC chce też się zmieniać – konkursy są ogłaszane w ramach 

nowych technologii. 

Robert Perkowski zapewnił, że trwa myślenie o niekonwencjonalnym zastosowaniu konwencjonalnych źródeł 

energii. Ewolucja w sektorze energetycznym jest potrzebna bardziej niż rewolucja. Mówimy o innowacjach, ale 

liderów innowacji w tym obszarze u nas nie ma, za granicą przemiany rozpoczęły się wcześniej. Nie mamy np. 

atomowej elektrowni. W innowacje inwestujemy, mamy standardy gazu pozwalające na nowe zastosowania. Gaz 

jest uważany za pewną alternatywę do zasilania chociażby transportu morskiego. Zasilając transport kołowy na 

terenie Niemiec gaz jest zwolniony z opłat na autostradach. Z konwencjonalnymi źródłami energii trudno będzie się 

pożegnać. Transformacja będzie ewolucją – ocenił. 

Marcin Korolec wykluczył finansowanie gazowych projektów ze względu na konieczność zachowania neutralności 

klimatycznej – Fundusz Sprawiedliwej Transformacji ma wspierać określone inwestycje. Jak mówił, ciężko jest 

wszystkim, nie jesteśmy wyjątkowi, musimy się dostosować do przyjętych w UE zasad. 

Adam B. Czyżewski ocenił, że musimy dojść do celów, ale i nie stracić oddechu – trzeba widzieć drogę i zachować 

technologiczną neutralność. Dzisiaj nie mamy stabilnej energii OZE – myśląc o technologiach odnawialnej energii 

musimy dbać o jej magazynowanie, stąd właśnie myśl o gazowej energetyce. Gaz traktujemy jako paliwo przejściowe 

- ocenił. Jeśli znajdą się inne możliwości, to na nie przejdziemy, ale „po drodze” też trzeba energię wytwarzać. 

Technologii nie powinni wybierać politycy, ale przemysł, który w nich „siedzi”. Nakłady wymagają zysku, dziś 

zarabiamy na aktywach, które są i myślimy o „rubieżach rozwoju”, kiedy aktywa dziś niedoceniane mogą zyskać. 

Pandemia uzasadnia słuszność decyzji o zmianach w koncernie energetycznym – zauważył. 

Marcin Korolec zgodził się z potrzebą myślenia kategoriami konsumentów, ale podkreślił, że kopalniane źródła 

energii będą zawsze droższe od OZE, przy których jeden wydatek konsumenta zapewni mu bezoperacyjne źródła 
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energii. Połączenie Orlenu i Lotosu ocenił jako związane z koniecznością sprzedaży stacji benzynowych – da to 

najprawdopodobniej zyski komu innemu niż Polska. 

Wojciech Kamieniecki przewidywał, że koszty zmian będą duże, a unijne dopłaty to też koszt. Produkt musi być 

tańszy lub lepszy na rynku, a nie przebije się na nim ze względów ideowych. Koszty na transformację muszą być 

ponoszone z myślą o produktach, aby na trwale budowały konkurencyjność. 

Marcin Korolec ostrzegł, że eliminujemy się ze współpracy w UE – część środków na transformację nam nie 

przysługuje, lepiej podjąć współpracę z innymi krajami niż z Polską. Dziś dyskutujemy o Zielonym ładzie, a 

energetyczne regulacje są już zdecydowane. Energetyka już się zdecydowała, są inne znaki zapytania. Część środków 

na wychodzenie z kryzysu jest ograniczona w czasie, jest na to kilka lat, to trzeba wymyślić. Elektryfikacja transportu 

publicznego mogłaby być takim programem. 

Według Adama B. Czyżewskiego potrzebne jest porównywanie technologii na ścieżce dojścia – „po drodze” OZE 

trzeba czymś wspierać. Rezygnowanie z gazu tylko dlatego, że chcemy dojść do elektrycznego zasilania nie jest dziś 

możliwe. Energetyka jest pewną całością – przekonywał. 

Robert Perkowski bronił tezy, że naszej konkurencyjności nie może naruszyć pochopna decyzja dotycząca energetyki. 

Stabilność i bezpieczeństwo dostaw muszą być zachowane, choć transformacja jest potrzebna, mamy prawo 

wyobrażać sobie ją inaczej. 

Czy banki będą finansować takie „zielone” inwestycje? Czy będą na ten cel pieniądze publiczne? 

Nowa perspektywa budżetowa nie jest jeszcze pewnie określona, ale wiemy już, że pieniądze dla Polski będziemy 

mogli przeznaczać na inwestycje także w nowe źródła energii i bezpieczne technologie – wskazał Wojciech 

Kamieniecki. Jest niechęć do finansowania tradycyjnych źródeł energii, gdyż inwestycje nie będą długo 

eksploatowane. Inwestycje w zieloną energię są oceniane jako mniej ryzykowne. Udział środków publicznych będzie 

wzrastał w budowaniu Zielonego ładu – ocenił. 

Zmiany nastąpią w budownictwie i rolnictwie – czy wzrosną ceny? Marcin Korolec stwierdził, że polskie rolnictwo jest 

inne niż francuskie, specyfika małych zagród i upraw jest inna niż w zachodniej Europie. Polski rolnik ma dom i 

zagrodę, ma więc dachy, które mogą być zużytkowane pod panele. WPR powinna zaprzestać dotacji do produkcji 

mięsa – mówił. Może dzisiaj to brzmi abstrakcyjnie, ale nie sądzę, aby po 2030 roku emisja gazów mogła być 

dofinansowywana - przewidywał. W programie naprawy gospodarki jedna z największych kopert trafi na renowację 

budynków. To są proste środki do wydania i miejsca pracy, trafią w dobre miejsca gospodarki i mogą zakręcić kołem 

zamachowym gospodarki. 

Europejski zielony ład nie jest ani zbyt łagodny, ani zbyt radykalny – ocenił Adam B. Czyżewski. 

Robert Perkowski wskazał na konieczność uniknięcia wykluczeń. 

Marcin Korolec podkreślił że brak kosztów wytworzenia energii daje przewagę konkurencyjną na przyszłość. 

Wojciech Kamieniecki uznał, że zmiany wywołane wdrożeniem Zielonego ładu będą korzystne dla społeczeństwa. 

Zamknij > 
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Tam, gdzie mieli sprzedać zboże – sprzedali 
Farmer.pl | Autor: HJ/MT | 02.09.2020 | fot. Shutterstock 

Początek września przyniósł spokój w punktach skupu zbóż. Ceny w ciągu tygodnia 

przeważnie się nie zmieniły. Ci rolnicy, którzy mieli sprzedać ziarno, zrobili to od razu po 

zbiorze, a ci co zdecydowali się i mieli możliwości – magazynują. Farmerzy skupili się 

teraz na siewie rzepaku, bądź przygotowaniach do siewu zbóż. Dlatego w firmach 

kupujących surowce rolne nie widać znaczącego „ruchu”, ale też i zmian w cennikach. 

Jedynie w kilku miejscach zmieniła się cena ziarna i te wzrosty sięgają w ciągu tygodnia 

przeważnie 20 zł na tonie. Widać je najbardziej w wypadku rzepaku, który obecnie 

średnio kosztuje 1600 zł/t netto. Maksymalna cena za pszenicę konsumpcyjną to 730 

zł/t netto. Cennik na mokrą kukurydzę waha się od 400 do 425 zł/t. 

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen zbóż z 2 września 2020 r. w poszczególnych punktach skupu w zł/t netto (na 

postawie wywiadu telefonicznego). 

Lubella S.A. 

• - pszenica konsumpcyjna – 700. 

Polskie Zakłady Zbożowe w Krakowie S.A. 

• - pszenica konsumpcyjna – 680. 

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego KAPKA S.A. 

• - pszenica konsumpcyjna – 700, 

• - żyto - 530. 

Osadkowski 

• - pszenica konsumpcyjna – 660, 

• - pszenica paszowa – 620, 

• - pszenżyto – 520, 

• - żyto – 450, 

• - jęczmień konsumpcyjny – 520, 

• - rzepak – 1590. 

Gol Pasz Janowiec sp . Z o.o. 

• - pszenica paszowa – 660, 

• - pszenżyto – 570, 

• - jęczmień paszowy – 580. 

ZPZM Kruszwica 

• - pszenica konsumpcyjna – 660, 

• - jęczmień konsumpcja – 570. 

Młyn-Pol 

• - pszenica konsumpcyjna – 650, 

• - pszenica paszowa – 650, 

• - rzepak – 1580. 

Ziarn-Pol - Elewator Górki 

• - pszenica konsumpcyjna – 700-710, 

• - pszenica paszowa – 640, 

• - pszenżyto – 560, 
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• - żyto paszowe – 460, 

• - żyto konsumpcyjne – 480-500, 

• - jęczmień konsumpcyjny – 560, 

• - rzepak – 1600, 

• - kukurydza mokra – 400 (nowy zbiór), 

• - kukurydza sucha – 600 (stary zbiór), 

• - owies – 500, 

• - groch – 820, 

• - bobik – 840, 

• - łubin – 900. 

Interchemall Zespół Młynów Jelonki sp. Z o.o. 

• - pszenica konsumpcyjna – 700, 

• - żyto konsumpcyjne – 480. 

Agro System Sobótka 

• - pszenica konsumpcyjna – 670, 

• - pszenica paszowa – 630, 

• - pszenżyto – 580, 

• - jęczmień konsumpcja – 550, 

• - rzepak – 1620, 

• - kukurydza mokra – 400 (nowy zbiór), 

• - kukurydza sucha – 600. 

Elewarr Nowe Proboszczewice 

• - pszenica konsumpcyjna – 680, 

• - pszenica paszowa – 640-660, 

• - pszenżyto – 550, 

• - żyto paszowe – 420, 

• - żyto konsumpcyjne – 500, 

• - jęczmień konsumpcyjny – 570, 

• - jęczmień paszowy – 540. 

F.H.U. Gawor 

• - pszenica konsumpcyjna – 660, 

• - pszenica paszowa – 630, 

• - pszenżyto – 540, 

• - jęczmień paszowy – 530, 

• - rzepak – 1620. 

Elewator Jabłowo 

• - pszenica konsumpcyjna – 670-700-730, 

• - pszenica paszowa – 640, 

• - pszenżyto – 575, 

• - żyto – 475, 

• - jęczmień konsumpcyjny – 550, 

• - rzepak – 1600. 

Rol-Prem 

• - pszenica konsumpcyjna - 680, 

• - pszenica paszowa - 650, 
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• - pszenżyto – 580, 

• - żyto paszowe – 450, 

• - jęczmień konsumpcyjny – 570, 

• - rzepak – 1600, 

• - kukurydza sucha - 870. 

AgroAs 

• - pszenica konsumpcyjna – 680, 

• - pszenica paszowa – 650, 

• - pszenżyto – 550, 

• - żyto konsumpcyjne – 500, 

• - jęczmień konsumpcyjny – 540, 

• - rzepak – 1615, 

• - kukurydza mokra – 425, 

• - owies - 470. 

Elewarr Bielsk Podlaski 

• - pszenica konsumpcyjna - 660-640, 

• - żyto – 430. 

Boferm Górki 

• - pszenica – 600, 

• - pszenżyto – 495, 

• - żyto – 429, 

• - jęczmień – 500, 

• - rzepak – 1540, 

• - owies – 450. 

WIPASZ S.A. oddział w Krośnie 

• - pszenica paszowa – 660, 

• - pszenżyto – 550. 

Street Retail 

• - rzepak – 1620. 

Zamknij > 
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KOWR bez dywidendy ze spółek, w których ma udziały 
Farmer.pl | Autor: Marzena Pokora-Kalinowska | 02.09.2020 | fot. RoboAdvisor z Pixabay 

„W Spółkach, w których Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa posiada udziały, na 

chwilę obecną nie były wypłacane dywidendy” – informuje KOWR. Sprawozdanie z 

wykonania budżetu państwa za 2019 rok, przyjęte 24 lipca przez Sejm, nie wywołało 

szczególnego zainteresowania posłów. Podczas debaty w Sejmie ograniczenie czasu i 

połączenie kilku tematów nie pozwoliły na głębszą dyskusję.  

W kwestii wykonania budżetu na cele rolne wypowiedział się poseł Robert Telus, 

przewodniczący sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jak stwierdził, był to jeden 

z najlepszych budżetów i jedno z najlepszych wykonań budżetu. 

- Dochody co do planu wykonaliśmy w dziedzinie rolnictwa w 693% – 693% - mówił poseł. - Przede wszystkim to są 

dywidendy ze spółek państwowych. Te dywidendy tak mocno wzrosły, że przyniosły tak duży wzrost dochodów w 

budżecie w dziedzinie rolnictwa. Ale to też jest kwestia gospodarki nieruchomościami przez KOWR w tym momencie. 

Mówię tu o dzierżawach. Tak wzrosły przychody z dzierżawy. To oznacza, że rolnikom opłaca się dzierżawić i płacić za 

dzierżawę, co przynosi tak wielkie zyski, wpływy do naszego budżetu. 

Trzeba zauważyć, że NIK wskazała jako błąd - powtarzany od kilku lat – nieuwzględnianie już w planowanym budżecie 

większych wpływów, spodziewanych z tytułu podwyższonego czynszu dzierżawnego. 

A jak wygląda kwestia „mocnego wzrostu dywidend”, o którym mówił poseł Robert Telus? Jakie dywidendy ze spółek 

państwowych i tych, w których KOWR posiada udziały, przekazano w 2019 roku do skarbu państwa? – zapytaliśmy w 

KOWR. Odpowiedź jest jednoznaczna: „W Spółkach, w których Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa posiada udziały 

na chwilę obecną nie były wypłacane dywidendy.” 

Zauważmy jeszcze, że brak dywidend prezes Elewarru Daniel Alain Korona wskazywał jako jedną z przyczyn sprzedaży 

w ubiegłym roku udziałów posiadanych w Elewatorze Sieradz. 

Czy zatem trzeba spodziewać się teraz wyprzedaży przez KOWR także udziałów posiadanych w pozostałych spółkach? 

Przypomnijmy, że NIK wskazała niedawno, że pogarszająca się sytuacja finansowa spółek hodowli koni grozi 

upadłością podmiotów o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej i może stanowić zagrożenie dla 

stabilności hodowli koni – zalecono rozważyć zmianę statusu prawnego tych podmiotów. 

Wynik finansowy netto spółek hodowlanych KOWR spada od dwóch lat. 

Zamknij > 
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Na jakie ekoschematy będą się decydować rolnicy w nowej WPR? 
Farmer.pl | Autor: Agnieszka Kozłowska | 01.09.2020 | fot. farmer.pl 

Wapnowanie - to na tę właśnie praktykę, w ramach proponowanych przez resort 

rolnictwa ekoschematów - będą się  najczęściej decydować rolnicy, zainteresowani 

uzyskaniem dodatkowej płatności bezpośredniej w ramach nowej WPR. Przypominamy 

- ekoschematy to nowy rodzaj płatności bezpośredniej, proponowany w przyszłej WPR. 

Mają zastąpić dotychczasową płatność za zazielenienie. Każde państwo członkowskie 

musi stworzyć możliwość otrzymania tej płatności, natomiast dla rolnika podjęcie tych 

dodatkowych zobowiązań będzie dobrowolne. Ekoschematy przewidują, że płatność do 

wszystkich użytków rolnych w gospodarstwie otrzyma rolnik, który na np. 30% swoich 

gruntów realizuje jedną z określonych praktyk. Poszczególnym praktykom zostaną 

przypisane wagi zgodnie z ich znaczeniem środowiskowym i szacowanymi utrudnieniami, jakie wdrożenie danej 

praktyki powoduje (wyliczenie nie będzie więc do fizycznych hektarów). 

Zaproponowano kilkanaście różnych praktyk. W celu zebrania jak najszerszych informacji na temat potencjalnego 

zainteresowania rolników realizacją tychże praktyk w ramach ekoschematów, resort rolnictwa przygotował wiosną 

specjalną, elektroniczną ankietę, która dostępna była m.in. w ODR-ach i Izbach Rolniczych. Wypełnianie ankiety było 

możliwe od 21 maja do 15 lipca.  

Farmer.pl zapytał w resorcie rolnictwa o wyniki tej ankiety. 

-  W sumie uzyskano ok. 18 tyś. odpowiedzi. Wśród respondentów najliczniejszą grupę (ok. 50%) stanowili rolnicy 

prowadzący gospodarstwo rolne o powierzchni od 10 do 50 ha - poinformowała redakcję Renata Kania-Miętusiewicz, 

Naczelnik Wydziału Obsługi Medialnej Departamentu Komunikacji i Promocji w MRiRW. 

Ze wstępnej analizy wynika, że największym zainteresowaniem wśród respondentów cieszyło się pięć spośród 16 

zaproponowanych praktyk. 

Ponad połowa ankietowanych wyraziła potencjalne zainteresowanie realizacją: 

• Wapnowania dotyczącego stosowania na glebach zakwaszonych nawozów wapniowych, 

• Zmianowania polegającego na prowadzeniu uprawy roślin na gruntach ornych w taki sposób, aby zachować 

dodatni bilans substancji organicznej, 

• Opracowania i przestrzegania planu nawożenia przygotowanego w oparciu o bilans azotu i chemiczną analizę 

gleby, obejmującego powierzchnię wszystkich gruntów ornych w gospodarstwie, 

• Międzyplonów ozimych utrzymywanych w terminie od dnia 1 października do 15 lutego przy jednoczesnym 

zakazie stosowania środków ochrony roślin przez okres utrzymania międzyplonu ozimego, 

• Przyorania obornika w ciągu 12 godzin od aplikacji na glebę. 

- Analizując zainteresowanie wyżej wymienionymi praktykami widoczny jest wzrost zainteresowania wraz ze 

zwiększaniem się powierzchni ankietowanego gospodarstwa - podkreślono w przekazanej redakcji informacji 

opracowanej w resorcie rolnictwa. 

Respondenci, bez względu na kierunek prowadzonej w gospodarstwie produkcji (tzn. roślinnej czy zwierzęcej), 

najczęściej wykazywali zainteresowanie praktyką Wapnowanie. 

Ponadto w gospodarstwach prowadzących produkcję roślinną, najczęściej deklarowano chęć realizacji praktyki 

Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia, Zmianowanie oraz Międzyplony ozime. 

Natomiast w gospodarstwach o profilu zwierzęcym największym zainteresowaniem cieszyła się praktyka 

"Ekstensywny wypas na TUZ z obsadą zwierząt". 
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MRiRW: potrzebna zmiana systemu ubezpieczeń rolnych 
Farmer.pl | Autor: PAP | 02.09.2020 | Fot.Shutterstock.com 

Uregulowanie ubezpieczeń rolnych było tematem spotkania ministra rolnictwa Jana 

Krzysztofa Ardanowskiego z Rzecznikiem Finansowym Mariuszem Jerzym Goleckim - 

poinformował w środę resort rolnictwa. Chodzi o wyeliminowanie nieprawidłowości, 

tak by rolnicy otrzymywali należne im odszkodowania. "Problem ubezpieczeń 

rolniczych ciągnie się od lat. Wciąż poszukujemy lepszych rozwiązań i cieszę się, że 

aktywnie włączył się w to Rzecznik Finansowy" - powiedział po spotkaniu cytowany w 

komunikacie Ardanowski. 

Po serii roboczych konsultacji z ministerstwem rolnictwa, Rzecznik Finansowy 

przygotował szereg propozycji zmian w zasadach ubezpieczeń rolniczych. Ich celem jest urealnienie ochrony 

ubezpieczeniowej, tak aby wypłacone odszkodowania były realnym i faktycznym wsparciem dla rolników. Rzecznik 

Finansowy postuluje również uszczelnienie przepisów w celu wykluczenia rażących zaniżeń odszkodowań lub 

nieuzasadnionych odmów ich wypłaty. 

Analiza Biura Rzecznika Finansowego wykazała szereg nieprawidłowości związanych z ubezpieczeniami skierowanymi 

do rolników. Chodzi głównie o zawieranie i wykonywanie umów ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich oraz 

obowiązkowych ubezpieczeń budynków w gospodarstwach rolnych. "Dlatego po roboczych konsultacjach z 

Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, moi eksperci przygotowali propozycje zmian w prawie" - poinformował po 

spotkaniu prof. Golecki. 

Podczas spotkania Rzecznik Finansowy zwrócił również uwagę na nierówności stron w umowach ubezpieczeniowych, 

w których korzystniejszą pozycję mają ubezpieczyciele. Takie są wyniki analizy wniosków o interwencję kierowanych 

do Biura Rzecznika Finansowego w ostatnich latach. Dlatego proponowane zmiany legislacyjne powinny pójść w 

kierunku urealnienia wypłacanych odszkodowań a także uchylenia przepisu dotyczącego stosowania tzw. franszyz, 

który daje możliwość obniżenia odszkodowania w zamian za niższą składkę. 

"Konieczne jest ucywilizowanie kwestii ubezpieczeń rolnych. Kolejne dwa lata suszy w roku 2018 i 2019 pokazały, że 

dotychczasowy system nie funkcjonuje należycie. Równość stron w umowach ubezpieczeniowych musi być 

zapewniona" - podkreślił minister. 

Rozmówcy uzgodnili, że wspólnie wypracowane propozycje zmian w systemie ubezpieczeń rolnych zostaną 

omówione również z przedstawicielami środowiska rolniczego - zaznaczono w komunikacie. 
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ARiMR: wnioski o pomoc covidową od 9 września 
Farmer.pl | Autor: PAP | 04.09.2020 | fot. Shutterstick 

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformował o naborze 

wniosków od rolników na pomoc wz. ze stratami spowodowanymi przez COVID-19. 

Rozpocznie się on 9 września i potrwa do 30 września. Pomoc dla rolnika nie może 

przekroczyć 7 tys. euro. Chodzi o "Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, 

mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych 

kryzysem związanym z COVID-19" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014 - 2020. Ogłoszenie o naborze znajduje się na stronie internetowej Agencji. 

O przyznanie pomocy mogą ubiegać się rolnicy, w przypadku, gdy rolnik lub jego 

małżonek, który według stanu na 1 marca 2020 r. był posiadaczem, oznakowanych oraz 

zarejestrowanych w rejestrze zwierząt gospodarskich i posiadał co najmniej 3 sztuki bydła domowego w wieku 

powyżej 12 miesięcy i nie więcej niż 24 miesiące; 10 sztuk samic owiec lub 5 sztuk samic kóz w wieku powyżej 12 

miesięcy; lub 1 sztuki świni i do 15 lipca 2020 r. zgłosił oznakowanie co najmniej 21 sztuk zwierząt tego gatunku 

urodzonych w siedzibie stada posiadacza tego zwierzęcia, których urodzenie nastąpiło w okresie od dnia 1 listopada 

2019 r. do dnia 31 maja 2020 r. 

Rolnik lub jego małżonek ubiegający się o wsparcie do dnia zakończenia naboru wniosków o przyznanie pomocy musi 

prowadzić działalność rolniczą w zakresie chowu lub hodowli co najmniej jednego z gatunków zwierząt, których był 

posiadaczem w dniu 1 marca 2020 r., lub (według stanu na dzień 1 marca 2020 r.) prowadził produkcję drobiu 

hodowlanego w związku z prowadzeniem produkcji jaj wylęgowych kur rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1 tys. 

sztuk. 

Na pomoc może także liczyć hodowca drobiu, który (na dzień 1 marca 2020 r.) prowadził produkcję: kurcząt rzeźnych 

w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk lub co najmniej 1 tys. sztuk gęsi rzeźnych lub 1 tys. sztuk indyków rzeźnych oraz 

od 15 marca 2020 r. do dnia 15 czerwca 2020 r. dokonał przemieszczenia tych ptaków. 

Wsparcie przysługuje także osobom, które w 2020 r. prowadziły uprawę roślin ozdobnych w: szklarniach 

ogrzewanych o powierzchni uprawy co najmniej 25 m2 lub tunelach foliowych ogrzewanych o powierzchni uprawy 

co najmniej 50 m2. 

Wnioski o przyznanie pomocy, wraz z wymaganymi załącznikami, będą przyjmowały biura powiatowe Agencji. 

Wniosek będzie można złożyć osobiście lub przez upoważnioną osobę albo przesyłką rejestrowaną, dokumenty 

można także dostarczyć drogą elektroniczną, ale w tym przypadku powinny być one opatrzone kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. 

Wysokość wsparcia będzie ustalana w oparciu o przedziały kwotowe określone w rozporządzeniu ministra rolnictwa. 

Maksymalna wysokość pomocy nie może być wyższa niż równowartość w złotych 7 tys. euro. 

Wypłata pomocy nastąpi w miesiącu wydania przez kierownika biura powiatowego Agencji, decyzji o jej przyznaniu. 

Decyzje mają być wydawane w terminie 75 dni od dnia zakończenia terminu składania wniosków o przyznanie 

pomocy. 

Przyznana kwota pomocy zostanie przekazana na rachunek rolnika wskazany w ewidencji producentów, ewidencji 

gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. 

Informacje na temat pomocy dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19, można 

otrzymać w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR, pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 00 84 

oraz na stronach internetowych www.arimr.gov.pl i www.gov.pl/web/rolnictwo. 
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Prezes GUS: Na podstawie danych ze spisu rolnego kształtowana jest polityka 

żywnościowa 
Farmer.pl | Autor: PAP |31.08.2020 | Fot. Shutterstock 

Rola spisu rolnego jest nie do przecenienia; na podstawie zebranych w nim wyników 

kształtowana jest polityka rolna, żywnościowa kraju na wiele lat - powiedział w 

poniedziałek prezes Głównego Urzędu Statystycznego Dominik Rozkrut. Udział w spisie 

jest obowiązkowy. Powszechny Spis Rolny rusza we wtorek, 1 września i potrwa do 30 

listopada 2020 r. Spis obejmie zasięgiem cały kraj. Spisywane będą gospodarstwa, które 

1 czerwca br. prowadziły działalność rolniczą.  

"To olbrzymie przedsięwzięcie" - powiedział w poniedziałek na konferencji prasowej 

prezes GUS. Jak dodał, jest to inny spis niż poprzednie. 

"Inny w tym sensie, że staramy się i stawiamy w głównej mierze na promocję samospisu przez interent. Uważamy, że 

jest to najlepszy sposób. I będziemy wszystkich rolników zachęcać do tego, żeby poprzez nasze strony internetowe 

wziąć udział w spisie. Aplikacja do samego spisu jest bardzo prosta w obsłudze. I każdy rolnik może z powodzeniem 

dokonać takiego spisu - na komputerze czy na telefonie komórkowym" - powiedział Rozkrut. 

Przypomniał, że celem spisu jest zebranie informacji niezbędnych do tego, by prowadzić badania i raz na 10 lat 

zebrać bardzo szczegółowe informacje dotyczące rolnictwa. 

"Rola spisu jest nie do przecenienia. Na podstawie tych wyników kształtowana jest polityka rolna, żywnościowa, 

kraju na wiele lat" - powiedział. 

Prezes GUS przekazał, że spis skierowany jest do gospodarstw rolnych, osób fizycznych oraz osób prawnych i 

jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej. W spisie rolnicy zapytani zostaną m.in. o powierzchnię 

gruntów i liczbę zwierząt gospodarskich, uprawy rolne i ogrodnicze. Zebrane zostaną dane o liczbie ciągników, 

maszyn rolniczych i budynków gospodarskich, ale tylko tych związanych z prowadzoną produkcją rolniczą. Formularz 

spisowy jest podzielony na 11 działów. 

"Nie będziemy pytać o majątek rolników. Będziemy pytać o składowe elementy gospodarstwa rolnego (procentową 

ilość, a nie ich wartość),a także zarobki rolników, czy wartości przychodów" - powiedział. 

Dyrektor departament systemów teleinformatycznych, geostatystyki i spisów Janusz Dygaszewicz przypomniał, że 

spis tradycyjnie przeprowadzają rachmistrze. 

"Staramy się wyposażyć około 6 tys. osób, które będą pracować w terenie, w przypadku jeśli nie będzie zagrożenia 

pandemii. Jeśli będzie takie zagrożenie, to nie wyślemy tych rachmistrzów w teren, tylko przeorganizujemy tak 

zbieranie danych, że będą oni wydzwaniać do gospodarzy i zbierać dane przez telefon. To jest bardzo ważne z puntu 

widzenia ochrony ich zdrowia" - powiedział. Dodał, że GUS kładzie nacisk na to, aby spisać się przez internet. 

Powszechny Spis Rolny będzie przeprowadzany następującymi metodami: samospisu internetowego, poprzez 

formularz spisowy dostępny na stronie GUS, polegający na weryfikacji, aktualizacji i uzupełnieniu danych - 

(spisrolny.gov.pl); samospis przez telefon - dzwoniąc na infolinię spisową oraz metodami uzupełniającymi, 

realizowanymi przez rachmistrzów czyli wywiadu telefonicznego przeprowadzonego przez rachmistrza spisowego; 

wywiadu bezpośredniego przeprowadzonego przez rachmistrza wyposażonego w przenośne urządzenie mobilne. 

Rolnik będzie mógł zadzwonić również na infolinię spisową o numerze 22 279 99 99 (koszt połączenia zgodny z 

cennikiem operatora) z którą można się kontaktować w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących 

spisu rolnego. 

Jak zapewnia GUS, uzyskać tam będzie można pomoc w wypełnieniu formularza spisowego, zweryfikować tożsamość 

rachmistrza terenowego, upewnić się czy nasze gospodarstwo jest objęte obowiązkiem spisowym czy zgłosić fakt, że 

już nie prowadzimy gospodarstwa rolnego. Udział w spisie jest obowiązkowy. Brak udziału w nim może skutkować 

nałożeniem kary grzywny określonej w ustawie o statystyce publicznej.  
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Co wpłynie na ceny kukurydzy? 
Farmer.pl | Autor: Małgorzata Tyszka | 03.09.2020 | fot. Shutterstock 

Już koszona jest kukurydza na kiszonkę, niedługo rozpoczną się też zbiory kukurydzy 

ziarnowej. Obecnie cennik na mokre nasiona kształtuje się na poziomie 400-425 zł/t, a 

suche 600-870 zł/t. Jak na ceny może wpłynąć fakt, że Unia Europejska zawiesiła stawki 

importowe m.in. na kukurydzę? Jak już pisaliśmy na portalu farmer.pl UE od 27 sierpnia 

import kukurydzy, sorgo i żyta z krajów trzecich nie wymaga płacenia cła. O komentarz 

w tej sprawie poprosiliśmy Mariusza Dziwulskiego, eksperta z Zespół Analiz 

Sektorowych PKO Bank Polski. - Cła przywozowe są mechanizmem zabezpieczania 

unijnych producentów przed nadmiernymi spadkami cen na rynku wewnętrznym i 

dotyczą m.in. kukurydzy. Dodatkowe cła na kukurydzę spoza UE wprowadzano w 

bieżącym roku w kwietniu, czego powodem były silne spadki cen kukurydzy w USA, wywołane znaczącym 

osłabieniem się popytu na bioetanol (niskie ceny ropy) oraz na początku sierpnia (za KE) wskutek dalszych spadków 

cen ziarna (wzrost optymizmu dot. oczekiwanych zbiorów w sez. 2020/21) a także umocnienia EUR względem USD. 

Notowania cen na rynku amerykańskim wyraźnie wzrosły jednak w ostatnim miesiącu – mówi w rozmowie z nami 

Dziwulski. 

Jak zaznacza, według Międzynarodowej Rady Zbożowej (IGC) cena eksportowa kukurydzy w USA od 7 do 31 sierpnia 

br. zwiększyła się o 9,3 proc. do poziomu najwyższego od marca br. 

- Było to konsekwencją pogorszenia optymizmu w zakresie zbiorów kukurydzy w Stanach Zjednoczonych w sezonie 

2020/2021 - negatywne skutki huraganu w USA w pierwszej połowie tego miesiąca, a także suszy (stan Iowa) w tym 

kraju (za KE). W wyniku tego cło przywozowe w UE na kukurydzę zostało obniżone do 0 EUR/t – dodał ekspert. 

Zdaniem Mariusza Dziwulskiego, oczekiwania względem produkcji kukurydzy na świecie wciąż są jednak dobre, co 

jest czynnikiem oddziałującym w kierunku spadków notowań w relacji rocznej. 

Według prognoz IGC z końca sierpnia, światowe zbiory tego zboża w sezonie 2020/2021 wzrosnąć mogą o 4,1 proc. 

r/r. 
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