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Notowania 
CenyRolnicze.pl | 31 maja 2021 

 

 

 

PSZENICA KONS ŻYTO KONSUMPCYJNE JĘCZMIEŃ BROWARNY OWIES KONSUMPCYJNY 
Średnia cena zł/t: 931,60 Średnia cena zł/t: 707,63 Średnia cena zł/t: 795,45 Średnia cena zł/t: 582,00 

MIN - MAX: 840,00 - 1 050,00 MIN - MAX: 620,00 - 840,00 MIN - MAX: 700,00 - 1 050,00 MIN - MAX: 500,00 - 700,00 

    

    
PSZENICA PASZ. ŻYTO PASZOWE PSZENŻYTO JĘCZMIEŃ PASZOWY 
Średnia cena zł/t: 906,11 Średnia cena zł/t: 690,50 Średnia cena zł/t: 803,67 Średnia cena zł/t: 792,50 

MIN - MAX: 800,00 - 1 030,00 MIN - MAX: 600,00 - 840,00 MIN - MAX: 700,00 - 950,00 MIN - MAX: 700,00 - 960,00 

    

    
GROCH ŁUBIN ŻŁÓTY ŁUBIN WĄSKOLISTNY BOBIK 
Średnia cena zł/t: 1 102,50 Średnia cena zł/t: 1 087,50 Średnia cena zł/t: 1 118,75 Średnia cena zł/t: 1 105,00 

MIN - MAX: 980,00 - 1 350,00 MIN - MAX: 950,00 - 1 250,00 MIN - MAX: 800,00 - 1 350,00 MIN - MAX: 1 050,00 - 1 150,00 

    

    
RZEPAK KUKURYDZA MLEKO ŻYWIEC WIEPRZOWY 
Średnia cena zł/t: 2 470,23 Średnia cena zł/t: 959,29 Średnia cena zł/l: 1,53 Średnia cena zł/kg: 5,19 

MIN - MAX: 2 000,00 - 2 920,00 MIN - MAX: 850,00 - 1 080,00 MIN - MAX: 1,49 - 1,57 MIN - MAX: 4,70 – 5,70 

    

    
MATF Pszenica  
211,25 €/t 

MATF Kukurydza  
261,00 €/t 
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Jutro rusza nabór wniosków na dopłatę do materiału siewnego 
Cenyrolnicze.pl | Autor: Redakcja | 24.05.2021 | 

W terminie 25.05.2021 r. - 25.06.2021 r. ARiMR prowadzi nabór wniosków o  

przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego 

kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie. 

Wnioski należy składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę 

producenta rolnego. Czytaj dalej… 

 

Ministerstwo nie ma pieniędzy na dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt 

gospodarskich 
Cenyrolnicze.pl | Autor: Redakcja | 24.05.2021 | 

Ministerstwo rolnictwa poinformowało, że w umowach zawartych w grudniu 2020 r. z 

siedmioma zakładami ubezpieczeń na dofinansowanie w 2021 r. 65 % wysokości 

składek ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich dostępna kwota 

wydatków została w pełni rozdysponowania. W przypadku pojawienia się oszczędności, 

resort rozważy zwiększenie puli pieniędzy na ten cel. Do Zarządu Krajowej Rady 

docierają informacje od rolników, że firmy ubezpieczeniowe, z którymi Ministerstwo 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi zawarło umowy w sprawie dopłat z budżetu państwa do 

składek na ubezpieczenie upraw i zwierząt gospodarskich, nie zawierają polis 

ubezpieczeniowych ze względu na wyczerpanie limitu środków. Czytaj dalej… 

Rolnicy wstrzymują się z kontraktami na tegoroczne ziarno 
Cenyrolnicze.pl | Autor: Redakcja | 24.05.2021 | 

Ostatnie dni nie przynoszą większych zmian na krajowym rynku zbóż. Podaż większości 

zbóż pozostaje wyraźnie uszczuplona co powoduje, iż ceny ziarna pozostają w trendzie 

rosnącym. Utrzymująca się duża niepewność co do poziomów cen ziarna w kolejnych 

miesiącach powoduje, iż wielu rolników i firmy handlowe wstrzymują się z zawieraniem 

kontraktów na dostawy ziarna z tegorocznych zbiorów. 

Rekordowo droga kukurydza. Na rynku pojawiło się więcej ofert sprzedaży pszenicy, ale 

ceny żądane przez sprzedających przekraczają 1000 PLN/t. Czytaj dalej… 

 

Emerytura rolnicza po zapłaceniu 100 składek? 
Agropolska.pl | Autor: DK; REDAKCJA@AGROPOLSKA.PL | 24.05.2021 | Foto Dariusz Kucman 

Wprowadzenia przepisów, które umożliwią przejście na emeryturę po opłaceniu 100 

składek emerytalno-rentowych, niezależnie od osiągniętego wieku - domaga się 

Krajowa Rada Izb Rolniczych. 

To jedna ze zmian, jakie postuluje uwzględnić podczas prac nad zmianą ustawy z 20 

grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. Zdaniem KRIR gospodarze, 

którzy nie podlegali ubezpieczeniu przez pełne 25 lat, powinni ponadto otrzymywać 

emerytury w wysokości odpowiedniej do opłaconych przez nich składek. Czytaj dalej… 
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Jaka kondycja i ile rzepaku w Europie? 
Farmer.pl | Autor: Małgorzata Tyszka | 24.05.2021 | fot. Gerhard G. z Pixabay 

Niedawno odbyła się konferencja online pt.: "Uprawa rzepaku a Europejski Zielony Ład" 

w ramach realizowanego w Minikowie Międzynarodowego Dnia Rzepaku "Eurorzepak 

2021". Przedstawiciele rolników, z kilku krajów Europy, opowiedzieli m.in. o kondycji, 

powierzchni uprawy i o cenach rzepaku. 

• Jak utrzymać jakość i poziom plonowania rzepaku w dobie wyzwań Europejskiego 

Zielonego Ładu? 

• Czy zasady EZŁ dla rzepaku mogą okazać się ogromnym problemem? 

• Jaki jest stan rzepaku w Polsce i w Europie? Czytaj dalej… 

Prognoza plonów a ceny surowców rolnych 
Farmer.pl | Autor: Małgorzata Tyszka | 24.05.2021 | fot. Shutterstock 

Rolnictwo to produkcja pod gołym niebem i to pogoda w dużej mierze rozdaje karty. 

Jaki to będzie miało wpływ na rynki? 

Jak na razie, kolejny raz nas zaskakuje. np. zimną wiosną w Europie : opóźnienie 

wegetacji, późny siew np. kukurydzy; przymrozki w USA, susza w Brazylii. W 

zapowiedziach też jest nie lepiej. Wiele z prognoz długoterminowych mówi o suchym 

lecie (czerwiec – sierpień) na zachodzie Europy w północnej części Stanów czy w 

Kanadzie? Jak sprawdziłby się ten scenariusz, znacznie niższych zbiorów, to w jakiej 

sytuacji rynkowej „obudzimy się” po żniwach? Czytaj dalej… 

Chiny kupują nowe zbiory kukurydzy w USA w rekordowym tempie 
Farmer.pl | Autor: JK | 24.05.2021 | Fot Shutterstock 

Chiny kupują obecnie w USA rekordowe ilości nowej kukurydzy na bardzo wczesnym 

etapie. Chińczycy jeszcze nigdy nie nadawali tak szybkiego tempa importując kukurydzę 

z USA. Rejestracje eksportowe od prywatnych handlowców do ministerstwa rolnictwa 

USA (USDA) są obecnie odrzucane. Tylko w ciągu ostatnich pięciu dni roboczych w 

ubiegłym tygodniu Chiny kupiły około 6,9 miliona ton kukurydzy z nadchodzących 

zbiorów w USA. Nowa umowa na ponad 1 milion ton była zgłaszana do departamentu 

USA prawie codziennie. Łącznie kontrakty zawarte w maju na sezon 2021/2022 

rozpoczynającym się 1 września wyniosły do tej pory 9,5 mln ton. Czytaj dalej… 

Gospodarstwa rolne są przekazywane następnym pokoleniom zbyt późno 
Cenyrolnicze.pl | Autor: Redakcja | 25.05.2021 | 

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o 

uwzględnienie podczas prac nad zmianą ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o 

ubezpieczeniu społecznym rolników, wprowadzenia przepisów, które umożliwią 

przejście na emeryturę po opłaceniu 100 składek emerytalno-rentowych, niezależnie od 

osiągniętego wieku, natomiast rolnikom, którzy nie podlegali ubezpieczeniu przez pełne 

25 lat na otrzymanie emerytury w wysokości odpowiedniej do opłaconych przez nich 

składek. Czytaj dalej… 
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Ceny skupu zbóż, kukurydzy, oleistych i strączkowych: niewielkie wahania, ale rzepak 

zyskuje wyraźnie 
Cenyrolnicze.pl | Autor:  Paweł Hetnał| 25.05.2021 | 

Na krajowym rynku skupu zbóż panuje spokój. Handel nie przebiega zbyt dynamicznie, 

ponieważ mamy do czynienia z ograniczoną podażą zbóż w połączeniu ze słabszym 

popytem ze strony portów i firm handlowych. Widać to w naszych dzisiejszych 

notowaniach, w których odnotowaliśmy niewielkie wahania. Jedynie rzepak utrzymuje 

wyraźny trend wzrostowy, zyskując od minionego wtorku średnio 19,24 zł/t.   

Aktualne ceny skupu zbóż, rzepaku, kukurydzy i strączkowych zebrane w dniu 

25.05.2021 r. z firm zlokalizowanych na terenie całej Polski.  Czytaj dalej… 

 

Na czym polega bezzwrotna pomoc KOWR? 
Farmer.pl | Autor: Marzena Pokora-Kalinowska | 25.05.2021 | fot. Piotr Waniorek 

To jedna z większych zagadek KOWR, warta od 2018 roku ponad 61 mln zł. 

Jak informuje KOWR, udzielona w latach 2018–2020 bezzwrotna pomoc finansowa 

wyniosła 61,3 mln zł i dotyczyła 434 umów: 

– 2018 rok  – liczba zawartych umów to  137 na kwotę20,9 mln zł; 

– 2019 rok – liczba zawartych umów to  161 na kwotę 20,8 mln zł; 

– 2020 rok – liczba zawartych umów to  136 na kwotę 19,6 mln zł. Czytaj dalej… 

Spadły ceny rzepaku pod nowe zbiory. Umowy od 2150 do 2280 zł/t 
Farmer.pl | Autor: MT | 25.05.2021 | fot. Pixabay 

Po dużych wzrostach nastąpiła znaczna korekta w umowach handlowych pod 

tegoroczne zbiory rzepaku. Maksymalnie za tonę nasion można dostać 2280 zł. 

A jeszcze dwa tygodnie temu umowy były podpisywane nawet na 2400 zł/t netto. Teraz 

te wartości znacznie spadły. Dotyczy to nie tylko umów na warunkach krajowych, ale 

też niemieckich, gdzie dodatkowo dostaje się pieniądze za zaolejenie. Poniżej 

przedstawiamy zestawienie cen rzepaku w umowach terminowych przygotowane 24 

maja przez Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych (zł/t netto). 

Czytaj dalej… 

Preferencje w zamówieniach publicznych dla rolników za praktyki przyjazne dla 

środowiska 
Farmer.pl | Autor: farmer.pl | 24.05.2021 | fot. Shutterstock 

Program dotyczy rolników zlokalizowanych w obszarze zaopatrzenia w wodę pitną w 

okolicy miasta Rennes we Francji. Mogą oni uzyskać preferencje w zamówieniach 

publicznych na dostawy żywności do publicznych stołówek w obszarze miejskim Rennes 

jeśli zobowiążą się do poprawy praktyk środowiskowych swoich gospodarstwach. 

Warunkiem uczestnictwa w programie jest udział  w publicznym przetargu, 

ukierunkowanym na usługi środowiskowe, a jednocześnie zapewniającym zaopatrzenie 

stołówek. Rolnicy startujący w przetargu zobowiązują się do poprawy swoich praktyk 

rolniczych na 3 letni okres trwania umowy. Czytaj dalej…  
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Rząd obiecuje do 150 mln zł wsparcia za straty spowodowane przez suszę i zalania 
Farmer.pl | Autor: PAP | 26.05.2021 | Foto. Shutterstock 

Do 150 mln zł pomocy trafi do rolników, którzy ucierpieli w 2020 r. z powodu 

niekorzystnych zjawisk atmosferycznych - powiedziała w środę w Gniewkowie 

(Kujawsko-Pomorskie) wiceminister rolnictwa, Anna Gembicka. Dodała, że wsparcie 

będzie wynosiło od 500 zł do 1200 zł za hektar. - Spotykamy się dzisiaj, aby przekazać 

dobre wiadomości dla rolników, którzy w zeszłym roku ucierpieli z powodu 

niekorzystnych zjawisk atmosferycznych m.in. nawalnego deszczu, gradu, suszy czy 

powodzi. W ramach przyjętego w zeszłym tygodniu rozporządzenia Rady Ministrów 

będziemy mogli wypłacić do 150 mln zł pomocy. Czytaj dalej… 

Dość egzekucji z całego gospodarstwa przy małej wartości długu 
Farmer.pl |  Autor: Marzena Pokora-Kalinowska | 26.05.2021 | fot. Fotolia 

Będzie to bezcelowe, jeśli Sejm przyjmie projekt Senatu dotyczący zmian w 

wyłączeniach spod egzekucji, prowadzonej przez komornika w gospodarstwie rolnym. 

Wyłączenia spod egzekucji przedmiotów i zwierząt niezbędnych do funkcjonowania 

gospodarstwa rolnego będą obowiązywać zawsze – senatorowie zaproponowali 

wykreślenie przepisu, który przestawał chronić niezbędne składniki gospodarstwa przy 

skierowaniu egzekucji do wszystkich nieruchomości wchodzących w skład 

gospodarstwa rolnego prowadzonego przez dłużnika. Czytaj dalej… 

 

Za ile pracuje KOWR? 
Farmer.pl | Autor: Marzena Pokora-Kalinowska | 28.05.2021 | fot. Piotr Waniorek 

Ile kosztuje dziś praca instytucji obsługujących rolnictwo? Po zniesieniu ARR i ANR i 

utworzeniu KOWR zapowiadano oszczędności. Dziś nic nie mówi się o zrealizowaniu 

tych planów. Jeśli w 2016 roku na wszystkie trzy agencje przeznaczano ok. 1,6 mld zł, to 

czy dziś, przeznaczając na działanie dwóch agencji 3,3 mld zł na pewno oszczędzamy? 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa – utworzony w 2017 roku w miejsce znoszonych 

Agencji Rynku Rolnego i Agencji Nieruchomości Rolnych – miał przynieść oszczędności, 

wynikające z ograniczenia rozrostu tych instytucji, przekładającego się na mniejsze 

koszty wynagrodzeń i lokali. Czytaj dalej… 

Jaki średni czynsz za dzierżawę z KOWR w 2020 roku? 
Farmer.pl | Autor: Marzena Pokora-Kalinowska | 26.05.2021 | fot. Michaela Wenzler z Pixabay 

Średnio w 2020 roku za dzierżawę ziemi z ZWRSP trzeba było zapłacić równowartość 

9,4 dt pszenicy/ha, ale z wahaniem między województwami od średniej 6 do nawet 

19,8 dt/ha. Średni czynsz za grunty rolne (bez czynszu za części składowe) dla 

wszystkich trwających umów dzierżawy na 31 grudnia 2020 r. wyniósł równowartość 

5,3 dt pszenicy. 

Jak podaje KOWR, czynsz za dzierżawy rośnie od 2 dt pszenicy w początkowych latach 

funkcjonowania Zasobu WRSP, przez 11,5 dt w 2015, do 7,1 dt pszenicy z 1 ha w 2018 r.  

i 7,8 dt w 2019 r. Czytaj dalej… 
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ZAŁĄCZNIK 
 

 

Jutro rusza nabór wniosków na dopłatę do materiału siewnego 
Cenyrolnicze.pl | Autor: Redakcja | 24.05.2021 | 

W terminie 25.05.2021 r. - 25.06.2021 r. ARiMR prowadzi nabór wniosków o  

przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego 

kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie. 

Wnioski należy składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę 

producenta rolnego. 

Wnioski można złożyć bezpośrednio w kancelarii Biura Powiatowego, dostarczyć do 

specjalnych wrzutni dokumentów jeżeli dane BP udostępnia taką możliwość, przesłać za 

pośrednictwem wyznaczonego operatora publicznego (Poczta Polska) przesyłką rejestrowaną. 

Wniosek można przekazać również za pośrednictwem platformy ePUAP. Adresy ePUAP Biur Powiatowych i 

informacje o zasadach korzystania z tej formy składania dokumentów są dostępne na stronie ARiMR. 

Dopłatami nie są objęte uprawy przeznaczone na przedplon lub poplon 

Uczestnikami mechanizmu mogą być producenci rolni, w rozumieniu ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym 

systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, 

którzy zużywają do siewu lub sadzenia materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany. 

Dopłaty udziela się do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii 

elitarny lub kwalifikowany gatunków roślin uprawnych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów. 

Dopłatami nie są objęte uprawy przeznaczone na przedplon lub poplon. Wysokość pomocy ustala się jako iloczyn 

deklarowanej przez rolnika we wniosku powierzchni upraw i stawki dopłaty. 

Stawki dopłaty 

W myśl art. 40c ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych stawki dopłat do 

1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub 

kwalifikowany, określane są corocznie do dnia 30 września, w drodze rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie 

stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii 

elitarny lub kwalifikowany. 

Wysokość stawek będzie wyliczana z uwzględnieniem powierzchni upraw zadeklarowanych we wnioskach złożonych 

do BP ARiMR oraz środków finansowych przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym. 

Gatunki roślin uprawnych objęte dopłatami 

Dopłatami z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany obejmuje 

się materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany następujących gatunków roślin uprawnych: 

1. Zboża: jęczmień, owies (nagi, szorstki, zwyczajny), pszenica (twarda, zwyczajna), pszenżyto, żyto; 

2. Rośliny strączkowe: bobik, groch siewny (odmiany roślin rolniczych), łubin (biały, wąskolistny, żółty), soja, 

wyka siewna; 

3. Ziemniak. 
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Minimalna ilość materiału siewnego 

Minimalna ilość materiału siewnego jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów 

ornych, określona jest w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie 

minimalnej ilości materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów 

ornych, wynosi w przypadku: 

1. odmiany populacyjnej pszenicy zwyczajnej – 150 kg; 

2. odmiany mieszańcowej pszenicy zwyczajnej – 70 kg albo 1,7 jednostki siewnej; 

3. pszenicy twardej – 150 kg; 

4. odmiany populacyjnej żyta – 90 kg albo 2 jednostki siewne; 

5. odmiany syntetycznej żyta – 80 kg; 

6. odmiany mieszańcowej żyta – 60 kg albo 1,7 jednostki siewnej; 

7. odmiany populacyjnej jęczmienia – 130 kg; 

8. odmiany mieszańcowej jęczmienia – 90 kg albo 2 jednostki siewne; 

9. pszenżyta – 150 kg; 

10. owsa zwyczajnego – 150 kg; 

11. owsa nagiego – 120 kg; 

12. owsa szorstkiego – 80 kg; 

13. łubinu (żółtego, wąskolistnego lub białego) – 150 kg; 

14. grochu siewnego (odmiany roślin rolniczych) – 200 kg; 

15. bobiku – 270 kg; 

16. wyki siewnej – 80 kg; 

17. soi – 120 kg; 

18. ziemniaka – 2000 kg; 

19. mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych sporządzonych z materiału siewnego gatunków lub odmian 

roślin zbożowych lub pastewnych wymienionych w pkt 1-17 – 140 kg. 

Warunki uzyskania dopłaty 

O przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub 

kwalifikowany może ubiegać się producent rolny, który: 

1. Złoży w terminie od dnia 25 maja do dnia 25 czerwca 2021 r. wniosek o przyznanie dopłaty wraz z wymaganymi 

załącznikami. Wniosek  można przekazać za pośrednictwem platformy ePUAP lub wysłać za pośrednictwem 

wyznaczonego operatora publicznego (Poczta Polska) przesyłką rejestrowaną na adres BP ARiMR właściwego ze 

względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy. Można także dostarczyć do specjalnych wrzutni, które 

ustawione są w placówkach terenowych Agencji lub złożyć osobiście.   

2. Posiada działki rolne, na których uprawia się gatunki roślin uprawnych objęte dopłatami, o  łącznej powierzchni nie 

mniejszej niż 1 ha, przy czym za działkę rolną uważa się zwarty obszar gruntu rolnego, na którym jest prowadzona 

uprawa lub grupa upraw, o powierzchni nie mniejszej niż 0,1 ha, wchodzący w skład gospodarstwa rolnego; 

3. Zużył do siewu lub sadzenia materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany na gruntach rolnych będących w 

jego posiadaniu: 

Materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany został wytworzony: 

- przez przedsiębiorcę wpisanego do ewidencji przedsiębiorców, o której mowa w przepisach o nasiennictwie, lub 

- w gospodarstwie rolnym posiadanym przez rolnika wpisanego do ewidencji rolników, o której mowa w przepisach o 

nasiennictwie, lub 

Materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany został zakupiony: 
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- od przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji przedsiębiorców prowadzących obrót materiałem siewnym, o której 

mowa w przepisach o nasiennictwie, albo 

- od rolnika prowadzącego obrót materiałem siewnym wytworzonym w posiadanym gospodarstwie rolnym, 

wpisanego do ewidencji rolników, o której mowa w przepisach o nasiennictwie, albo 

- od podmiotu prowadzącego obrót materiałem siewnym na terytorium innego państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej. 

Źródło: ARiMR 

Zamknij > 
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Ministerstwo nie ma pieniędzy na dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt 

gospodarskich 
Cenyrolnicze.pl | Autor: Redakcja | 24.05.2021 | 

Ministerstwo rolnictwa poinformowało, że w umowach zawartych w grudniu 2020 r. z 

siedmioma zakładami ubezpieczeń na dofinansowanie w 2021 r. 65 % wysokości 

składek ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich dostępna kwota 

wydatków została w pełni rozdysponowania. W przypadku pojawienia się oszczędności, 

resort rozważy zwiększenie puli pieniędzy na ten cel. 

Do Zarządu Krajowej Rady docierają informacje od rolników, że firmy ubezpieczeniowe, 

z którymi Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zawarło umowy w sprawie dopłat z 

budżetu państwa do składek na ubezpieczenie upraw i zwierząt gospodarskich, nie 

zawierają polis ubezpieczeniowych ze względu na wyczerpanie limitu środków. 

Niepotrzebne stresy i niepokoje 

Zdaniem samorządu rolniczego wszyscy rolnicy, którzy mają obowiązek ubezpieczenia 50% upraw powinni mieć 

również możliwość skorzystania z ubezpieczenia objętego dopłatami do składek z budżetu państwa. Wiele upraw nie 

może być ubezpieczona w początkowym okresie kampanii ubezpieczeniowej ponieważ agrotechniczne terminy siewu 

tych roślin przypadają w drugiej połowie kwietnia lub w maju. Także w różnych województwach, ze względu na 

zróżnicowanie klimatu, terminy siewu przypadają w innym czasie. Rolnicy ze wszystkich województw powinni mieć 

zagwarantowany dostęp do dotowanych ubezpieczeń. Powtarzająca się corocznie sytuacja wyczerpywania się limitu 

środków na ten cel powoduje niepotrzebne stresy i niepokoje. 

Przedstawiając powyższe, Zarząd Krajowej Rady wystąpił do ministerstwa rolnictwa o wszczęcie procedury 

uruchomienia środków z rezerwy budżetu państwa na dopłaty do składek ubezpieczeń rolnych. 

Na ubezpieczenia przeznaczono tylko 400 mln zł 

W odpowiedzi na to wystąpienie, resort rolnictwa poinformował, że zaplanowana w ustawie budżetowej na 2021 rok 

w części 32- Rolnictwo, dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01026 - Dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i 

zwierząt gospodarskich kwota wydatków w wysokości 400 mln zł wynika z możliwości budżetu państwa 

dofinansowania tego zadania w roku bieżącym. 

Wydatki zaplanowane na 2021 r. w części budżetowej 32 - Rolnictwo w łącznej kwocie 1 352,2 mln zł zapewniają 

realizację zadań oraz funkcjonowanie instytucji obsługujących rolnictwo na poziomie zbliżonym do roku 2020. 

Zwiększone wydatki o 109,5 mln zł w porównaniu do 2020 r. zostały przeznaczone na: 

- dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich - wzrost wydatków o 50 mln zł, 

- finansowanie szkół rolniczych, których organem prowadzącym jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi - wzrost 

wydatków o 47,6 mln zł, 

- finansowanie laboratoriów przejętych od wojewodów przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa - 

wzrost wydatków o 20,7 mln zł. 

Dostępna kwota wydatków została w pełni rozdysponowania 

Ze względu na konieczność przeznaczenia wyższej kwoty na ww. wydatki ponad podwyższony wzrost wydatków w 

części budżetowej 32 - Rolnictwo wydatki na pozostałe zadania finansowane z tej części budżetowej uległy 

obniżeniu. 

Przedstawiając powyższe MRiRW poinformowało, że w umowach zawartych w grudniu 2020 r. z siedmioma 

zakładami ubezpieczeń na dofinansowanie w 2021 r. 65 % składek ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt 

gospodarskich dostępna kwota wydatków została w pełni rozdysponowania. W przypadku pojawienia się 
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oszczędności w realizacji wydatków na realizację innych zadań w częściach budżetu państwa, których Minister 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest dysponentem w pierwszej kolejności uwolnione wydatki zostaną przeznaczone na 

zwiększenie kwot wydatków na dopłaty do składek ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. 

Jednocześnie zgodnie z art. 10 ust 8 ustawy z dnia 7 lipca o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich 

w przypadku gdy rolnik nie zawarł umowy ubezpieczenia obowiązkowego z powodu pisemnej odmowy zawarcia 

takiej umowy w co najmniej 2 zakładach ubezpieczeń, które zawarły z ministrem właściwym do spraw rolnictwa 

umowy w sprawie dopłat - nie stosuje się przepisów o wnoszeniu opłaty za niespełnienie obowiązku ubezpieczenia. 

Źródło: KRIR 

Zamknij > 
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Rolnicy wstrzymują się z kontraktami na tegoroczne ziarno 
Cenyrolnicze.pl | Autor: Redakcja | 24.05.2021 | 

Ostatnie dni nie przynoszą większych zmian na krajowym rynku zbóż. Podaż większości 

zbóż pozostaje wyraźnie uszczuplona co powoduje, iż ceny ziarna pozostają w trendzie 

rosnącym. Utrzymująca się duża niepewność co do poziomów cen ziarna w kolejnych 

miesiącach powoduje, iż wielu rolników i firmy handlowe wstrzymują się z zawieraniem 

kontraktów na dostawy ziarna z tegorocznych zbiorów. 

Rekordowo droga kukurydza 

Na rynku pojawiło się więcej ofert sprzedaży pszenicy, ale ceny żądane przez 

sprzedających przekraczają 1000 PLN/t. Rekordowo droga jest kukurydza, z cenami 

dochodzącymi do 1050-1070 PLN/t. Ceny żyta na gospodarstwach to poziom 760-780 PLN/t. Dodatkowo sytuację na 

rynku komplikuje nieopłacalny import ziarna w związku ze zbyt wysokimi cenami i małą podażą w Czechach i na  

Słowacji. Ponadto, ponownie wzrosło zainteresowanie zakupami polskiego ziarna ze strony kontrahentów z Niemiec 

W połowie tygodnia, ceny skupu ziarna zbóż i rzepaku oferowane przez krajowych przetwórców i podmioty skupowe 

z dostawą przedstawiały się następująco: 

- pszenica konsumpcyjna – 950-1050 PLN/t, 

- pszenica paszowa – 950-1050 PLN/t, 

- kukurydza sucha – 960-1070 PLN/t, 

- żyto konsumpcyjne – 720-800 PLN/t, 

- żyto paszowe – 720-780 PLN/t, 

- jęczmień paszowy – 830-900 PLN/t, 

- pszenżyto – 850-950 PLN/t, 

- owies paszowy – 600-660 PLN/t, 

- rzepak – 2400-2800 PLN/t. 

Słabnie eksport ziarna z portów 

Utrzymująca się duża niepewność co do poziomów cen ziarna w kolejnych miesiącach powoduje, iż wielu rolników i 

firmy handlowe wstrzymują się z zawieraniem kontraktów na dostawy ziarna z tegorocznych zbiorów. W portach, 

tempo załadunków statków ziarnem wyraźnie osłabło. W maju br., eksport pszenicy drogą morską będzie wyraźnie 

mniejszy niż w kwietniu br. i może wynieść ok. 150-180 tys. ton. W porcie Gdańsk w dalszym ciągu realizowane są 

załadunki niewielkich partii kukurydzy na eksport. 

W czerwcu br. przedmiotem eksportu z kraju będzie przynajmniej 60 tys. ton pszenicy do Algierii (2 statki) w ramach 

rozstrzygniętego w minionym tygodniu przetargu. Na przestrzeni ostatniego tygodnia, ceny oferowane za większość 

zbóż ze zbiorów 2020 i 2021 spadły o 30-50 PLN/t, w ślad za korektą cen na giełdach światowych. 

W końcu tygodnia, ceny ziarna oferowane eksporterów ze zbiorów 2020 z dostawą do portów kształtowały się 

następująco: 

- pszenica konsumpcyjna (12.5% białka) – 990-1000 PLN/t (dostawa G/G,V-VI), 

- kukurydza – 1075-1100 PLN/t (DON 2000, dostawa G/G,V-VI),  

- pszenżyto – 830-835 PLN/t (dostawa G/G,V-VI), 

- żyto paszowe – 740 PLN/t (dostawa G/G, V). 
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Jakie ceny na zbiory 2021? 

Z kolei, w końcu tygodnia ceny oferowane przez firmy handlowe za zboża ze zbiorów 2021 roku z dostawą do portów 

były następujące: 

- pszenica konsumpcyjna (12.5% białka) – 885-910 PLN/t (dostawa G/G, VIII-IX), 

- pszenżyto – 780-810 PLN/t (dostawa G/G,VIII-IX), 

- jęczmień – 790-795 PLN/t (dostawa G/G,VII-VIII), 

- kukurydza – 930-940 PLN/t (DON do 2000ppm dostawa G/G, X-XI). 

W dalszym ciągu utrzymuje się zainteresowanie zakupami ziarna ze strony kontrahentów z Niemiec, ale mocno 

uszczuplona podaż zbóż ogranicza handel ziarnem. Import zbóż z krajów ościennych pozostaje niewielki w związku z 

brakiem opłacalności. 

Analiza opracowana przez Sparks Polska i Izbę Zbożowo-Paszową 

Zamknij > 
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Emerytura rolnicza po zapłaceniu 100 składek? 
Agropolska.pl | Autor: DK; REDAKCJA@AGROPOLSKA.PL | 24.05.2021 | Foto Dariusz Kucman 

Wprowadzenia przepisów, które umożliwią przejście na emeryturę po opłaceniu 100 

składek emerytalno-rentowych, niezależnie od osiągniętego wieku - domaga się 

Krajowa Rada Izb Rolniczych. 

To jedna ze zmian, jakie postuluje uwzględnić podczas prac nad zmianą ustawy z 20 

grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. 

Zdaniem KRIR gospodarze, którzy nie podlegali ubezpieczeniu przez pełne 25 lat, 

powinni ponadto otrzymywać emerytury w wysokości odpowiedniej do opłaconych 

przez nich składek. Rolniczy samorząd podtrzymuje także wniosek o uniezależnienie 

wypłaty pełnej emerytury od zaprzestania działalności rolniczej. 

Izby przypominają w wystąpieniu do ministra rolnictwa, że ustawa z 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o 

emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw obniżyła zasadniczy wiek 

emerytalny i przywróciła stan sprzed l stycznia 2013 roku, ale nie przywróciła gospodarzom możliwości 

przechodzenia na wcześniejszą emeryturę. Z początkiem 2018 r. rolnicy utracili prawo do wcześniejszych emerytur.  

"Prowadzenie gospodarstwa rolnego to bardzo ciężka, fizyczna praca w trudnych warunkach, która wiąże się z dużym 

ryzykiem wypadków. Specyfiką pracy w gospodarstwach rolnych są zagrożenia spowodowane m.in.: koniecznością 

obsługi maszyn i urządzeń rolniczych, obsługą zwierząt gospodarskich czy bezpośrednim kontaktem z nawozami 

chemicznymi. Charakter pracy w gospodarstwie wymaga ciągłej dyspozycyjności: brak dni wolnych, urlopów i wielu 

innych przywilejów pracowniczych, które gwarantuje kodeks pracy. Niejednokrotnie mimo złego stanu zdrowia 

rolnika nie ma też możliwości skorzystania z zastępstwa na czas choroby, w szczególności przy obsłudze zwierząt 

gospodarskich" - wylicza rolniczy samorząd. 

Zwraca też uwagę, że obecnie gospodarstwa rolne są przekazywane następnym pokoleniom zbyt późno, czego 

konsekwencją jest rezygnacja młodych ludzi z zajmowania się rolnictwem na rzecz innej drogi zawodowej. 

"Jednym z powodów są sztywne przepisy systemu emerytalnego, które uniemożliwiają równoczesną pracę w 

gospodarstwie i pobieranie emerytury z jednej strony oraz brak możliwości przejścia na wcześniejszą emeryturę w 

sytuacji, kiedy jest to korzystne dla rolnika" - argumentuje KRIR. 

Zamknij > 
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Jaka kondycja i ile rzepaku w Europie? 
Farmer.pl | Autor: Małgorzata Tyszka | 24.05.2021 | fot. Gerhard G. z Pixabay 

Niedawno odbyła się konferencja online pt.: "Uprawa rzepaku a Europejski Zielony Ład" 

w ramach realizowanego w Minikowie Międzynarodowego Dnia Rzepaku "Eurorzepak 

2021". Przedstawiciele rolników, z kilku krajów Europy, opowiedzieli m.in. o kondycji, 

powierzchni uprawy i o cenach rzepaku. 

• Jak utrzymać jakość i poziom plonowania rzepaku w dobie wyzwań Europejskiego 

Zielonego Ładu? 

• Czy zasady EZŁ dla rzepaku mogą okazać się ogromnym problemem? 

• Jaki jest stan rzepaku w Polsce i w Europie? 

Spotkanie było przepełnione wiedzą praktyczną (wykładami tematycznymi), o czym pisaliśmy już. Ale też 

doświadczeniami rolników, ponieważ w ramach Eurorzepaku odbyła się międzynarodowa debata ekspertów, w 

której wzięli udział przedstawiciele europejskich związków producentów roślin oleistych (COPA-COGECA) oraz rolnicy 

zajmujący się uprawą rzepaku. 

Poruszano problematykę dotyczącą odmian rzepaku oraz systemów ochrony i kompleksowego nawożenia tego 

gatunku roślin. Wszystko po to aby odpowiedzieć na pytanie jak utrzymać jakość i poziom plonowania rzepaku w 

dobie wyzwań Europejskiego Zielonego Ładu. Organizatorami spotkania byli: Krajowe Zrzeszenie Producentów 

Rzepaku i Roślin Białkowych, Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie i Polskie 

Stowarzyszenie Producentów Oleju. 

O Europejskim Zielonym Ładzie i nie tylko 

Jak podkreślał na wstępie Juliusz Młodecki, prezes KZPRiRB, bardzo ważna jest współpraca rolników z przetwórcami, 

której przykładem jest Koalicja na rzecz Biopaliw i Pasz Białkowych. – To jest jedyne w naszym kraju pionowe 

porozumienie producentów i przetwórców rzepaku, dzięki temu daje nam się wspólnie wiele spraw załatwić – mówił. 

- Europejski Zielony Ład na pewno spowoduje trudności i nie jest łatwy jeżeli chodzi o uzyskanie takich samych 

plonów i efektów, jak w dniu dzisiejszym, bo ogranicza możliwości ochrony – zauważył z kolei Marusz Szeliga, prezes 

PSPO. Jak zauważył, kiedyś toczyła się dyskusja, czy Polska jest w stanie przekroczyć barierę 3 mln t przerobu rzepaku 

i to się zrealizowało w zeszłym roku. Więc w jego opinii problemy, które były, branża pokonuje i pokona. 

Uczestników przywitał też Ryszard Zarudzki, dyrektor ODR w Minikowie. – Doradztwo zna swoją misję, wie co jest 

naszym zadaniem. My głównie chcemy być przy rolnikach, chcemy im pomagać i doradzać – powiedział i zaprosił od 

razu na Krajowe Dni Pola 19-20 czerwca, właśnie do Minikowa. 

Czy zasady EZŁ dla rzepaku mogą okazać się ogromnym problemem? – Nie jestem przekonany czy te założenia 

Zielonego Ładu nie sprawią, że rzepak będzie uprawą schyłkową, albo że wręcz zaniknie. Oby do tego nigdy nie 

doszło. Jest to roślina intensywna. Ale trudno sobie wyobrazić zmiany w rolnictwie związane z zapewnieniem 

ochrony gleb, zwiększenia substancji organicznej, zmianowania – bez rzepaku – powiedział Jan Krzysztof Ardanowski, 

były minister rolnictwa, a obecnie szef Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie RP. 

Jaki jest stan rzepaku w Polsce i w Europie? 

O to m.in. zapytano przedstawicieli organizacji rolniczych z poszczególnych państw Unii Europejskiej. 

- W Polsce 2020/2021 po raz pierwszy w historii zbliżyliśmy się do powierzchni uprawy 1 mln ha. Jesteśmy jednym z 

niewielu krajów w skali europejskiej, gdzie ta powierzchnia wzrosła. Czy to jest górna granica? My może mamy 

niewielkie rezerwy, ale nie można przesadzać z uprawą rzepaku i „siać go byle gdzie”. Rzepak ma swoje wymagania i 

musi być siany na odpowiednich glebach i musi być zapewnione odpowiednie następstwo roślin, aby uchronić się 

przed ewentualnymi chorobami – mówił Juliusz Młodecki. Prezes KZPRiRB ocenił, że to właśnie ten mln ha, 

ewentualnie 10 proc. więcej, jest optymalną powierzchnią uprawy tej rośliny w Polsce. Kondycja rzepaku jest dobra i 

mimo ok. 10 dniowych opóźnień wegetacji, plony i ceny (najwyższe w historii) zapowiadają się korzystnie. 
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Jak sytuacja wygląda w Niemczech? 

O tym opowiedział Stephan Arens, który od stycznia 2012 r. jest dyrektorem zarządzającym UFOP e.V. (Union for the 

Promotion of Oil- and Protein-Plants), która reprezentuje polityczne interesy przedsiębiorstw, związków i instytucji 

zajmujących się produkcją, przetwórstwem i obrotem krajowymi roślinami oleistymi i białkowymi. Jest też 

wiceprzewodniczący grupy roboczej „Rośliny Oleiste i Białkowe” COPA-COGECA. 

- Mamy w Niemczech trochę mniej niż 1 mln ha. To są poziomy niższe niż w latach poprzednich. Dlaczego? Podczas 

siewów było bardzo sucho, poza tym odnotowaliśmy zimny kwiecień i suchą wiosnę, która jest u nas zjawiskiem 

nowym. Zapowiadane plony wyglądają poniżej plonu potencjalnego – mówił Arens. Podkreślał, że rzepak jest bardzo 

wymagającą rośliną, a zakaz stosowania środków ochrony roślin utrudnił rozwój jej uprawy. Do mniejszego areału 

produkcji przyczyniły się też ceny, które w ostatnich latach nie były zachęcające. Obecnie ta sytuacja się zmieniła, bo 

w Niemczech ceny kształtują się okolicach 600 euro za tonę, ale rezerwy zostały już wykupione. - Wielu rolników 

powiedziało, że żałuje iż sprzedali za wcześnie surowiec, za zbyt niskie ceny. Jednak nikt się nie spodziewał, że ceny 

tak bardzo wzrosną. W 2021 r. spodziewamy się, że ceny będą kształtowały się na poziomie 580-620 euro za tonę – 

powiedział Arens. 

O sytuacji we Francji mówił z kolei Claude Soudé m.in. zastępca dyrektora FOP (Francuskiej Federacji Producentów 

Roślin Oleistych i Białkowych), sekretarz generalny Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Nasion Oleistych i 

Roślin Białkowych (EOA), a także wiceprzewodniczący grupy roboczej ds. bioenergii, biotechnologii i produktów 

nieżywnościowych COPA-COGECA. 

Jak podał za tonę rzepaku można otrzymać ponad 600 euro, a w prognozach mówi się o 630-640 euro za tonę. 

Jednak areał produkcji jest w tym sezonie dużo niższy niż zwykle (1,4-1,5 mln ha), bo wynosi mniej niż 900 tys. ha. Co 

jest powodem takiego spadku uprawy? - Po pierwsze klimat. Bo były duże trudności podczas wysiewu -panowała 

susza. Po drugie w ostatnich latach były też obawy o ceny. Były też trudności jeśli chodzi o ochronę, co doprowadziło 

do sytuacji, że w niektórych regionach, gdzie była najmniejsza produkcja to ona właściwie zniknęła – powiedział 

podczas spotkania. I dodał, że plony oceniane są w tym roku poniżej średniej, czyli na ok. 3 t/ha. Co zastąpiło rzepak? 

Okazuje się, że słonecznik i soja. 

Ile rzepaku w Hiszpanii?... 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

  

https://www.farmer.pl/produkcja-roslinna/inne-uprawy/jaka-kondycja-i-ile-rzepaku-w-europie,107466.html


 
  

Powrót do spisu treści                                                                                  18 

Prognoza plonów a ceny surowców rolnych 
Farmer.pl | Autor: Małgorzata Tyszka | 24.05.2021 | fot. Shutterstock 

Rolnictwo to produkcja pod gołym niebem i to pogoda w dużej mierze rozdaje karty. 

Jaki to będzie miało wpływ na rynki? 

Jak na razie, kolejny raz nas zaskakuje. np. zimną wiosną w Europie : opóźnienie 

wegetacji, późny siew np. kukurydzy; przymrozki w USA, susza w Brazylii. W 

zapowiedziach też jest nie lepiej. Wiele z prognoz długoterminowych mówi o suchym 

lecie (czerwiec – sierpień) na zachodzie Europy w północnej części Stanów czy w 

Kanadzie? Jak sprawdziłby się ten scenariusz, znacznie niższych zbiorów, to w jakiej 

sytuacji rynkowej „obudzimy się” po żniwach? 

Zapytaliśmy o to Monikę Piątkowską, prezes Izby Zbożowo-Paszowej. Specjalistka mówiła, już dla nas o prognozach 

cen zbóż, o wpływie chińskiego importu czy eksporcie zbóż z Polski. Teraz przyszedł czas na omówienie sytuacji o 

stanie upraw na świecie. 

Jaki wpływ pogody na ceny zbóż? 

- Z pogodą jest trochę jak z loterią. Przypomnę, że rok temu o tej samej porze zmagaliśmy się z suszą. Sytuacja jest 

nieprzewidywalna, ale jeśli za punkt wyjścia weźmiemy zakończoną zimę, a ta w minionym sezonie była wyjątkowo 

śnieżna to możemy mówić o odpowiednim zapasie wilgoci w glebie oraz utrzymaniu odpowiedniego poziomu wody 

w rzekach. Suszy w Polsce na tę chwile nie ma, co już jest sytuacją wyjątkową w porównaniu do minionych lat w tym 

właśnie okresie. Prawdopodobieństwo wystąpienia suszy w tym roku w Polsce jest znacznie niższe w porównaniu do 

poprzednich lat. Również sytuacja hydrologiczna po ostatnich opadach się poprawiła – powiedziała nam Piątkowska. 

Jak dodała, w kwietniu zespół monitoringu upraw MARS przedstawił szczegółową prognozę plonowania roślin. 

- Wszystko wskazuje na to, że tegoroczne plony będą na zadowalającym poziomie. Ponadto należy wskazać, że 

najnowsze szacunki GUS dotyczące przezimowania upraw w 2021 r. wskazują, że w Polsce w bieżącym roku uprawy 

ozime przezimowały podobnie jak w roku ubiegłym, praktycznie bez strat. Przebieg warunków 

agrometeorologicznych w okresie tegorocznej zimy był na ogół korzystny dla zimujących roślin. Notowane spadki 

temperatury w styczniu i lutym (lokalnie poniżej -20°C przy gruncie) nie zagrażały oziminom. Powierzchnie upraw 

ozimych przeznaczone do zaorania po okresie zimowym są niewielkie. Według oceny rzeczoznawców wojewódzkich 

GUS, w kraju do zaorania zakwalifikowano tylko ok. 0,1% powierzchni zasiewów zbóż ozimych oraz ok. 0,2% 

powierzchni rzepaku i rzepiku ozimego – wyjaśniła prezes Izby. 

Jak podkreśliła, prognoza średnich plonów pszenicy w kraju to 4,81 t/ha. Co prawda to o 0,09 t/ha mniej niż w 

ubiegłym roku, ale już o 5,6% więcej niż średnia z ostatnich 5 lat. Jeśli chodzi o żyto to możemy spodziewać się 

plonów rzędu 2,97 t/ha (w 2020 r. było to 3,25 t/ha). To o 3,5 proc. więcej niż średnia z ostatnich 5 lat. Dla 

jęczmienia ozimego prognozowana średnia plonów w kraju wynosi 4,51 t/ha, a dla jęczmienia jarego 3,44 t/ha. 

Spodziewane średnie plony pszenżyta mogą wynieść 3,77 t/ha, kukurydzy na ziarno 6,53 t/ha, a rzepaku 3,08 t/ha.  

Sytuacja na świecie pod względem produkcji płodów rolnych 

- Jeśli chodzi o warunki pogodowe na świecie to notowane w ostatnich dniach spore opady deszczu we Francji i 

Niemczech zmniejszyły obawy uczestników rynku o stan upraw, w tym kondycję zasiewów pszenicy w tych krajach, 

co także ciążyło na cenach tego zboża na giełdzie paryskiej. Opady deszczu na południu Wielkich Równin w USA, a 

także w UE i krajach Basenu Morza Czarnego także wpłynęły na korektę cen pszenicy za oceanem. Poczekajmy zatem 

jak rozwinie się sytuacja – radzi Monika Piątkowska…… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

 

https://www.farmer.pl/produkcja-roslinna/zboza/prognoza-plonow-a-ceny-surowcow-rolnych,107440.html
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Chiny kupują nowe zbiory kukurydzy w USA w rekordowym tempie 
Farmer.pl | Autor: JK | 24.05.2021 | Fot Shutterstock 

Chiny kupują obecnie w USA rekordowe ilości nowej kukurydzy na bardzo wczesnym 

etapie. 

Chińczycy jeszcze nigdy nie nadawali tak szybkiego tempa importując kukurydzę z USA. 

Rejestracje eksportowe od prywatnych handlowców do ministerstwa rolnictwa USA 

(USDA) są obecnie odrzucane. 

Tylko w ciągu ostatnich pięciu dni roboczych w ubiegłym tygodniu Chiny kupiły około 

6,9 miliona ton kukurydzy z nadchodzących zbiorów w USA. Nowa umowa na ponad 1 

milion ton była zgłaszana do departamentu USA prawie codziennie. Łącznie kontrakty 

zawarte w maju na sezon 2021/2022 rozpoczynającym się 1 września wyniosły do tej pory 9,5 mln ton. 

USDA szacuje, że Chińczycy w sezonie 2021/2022 kupią około 26 milionów ton kukurydzy na całym świecie, przede 

wszystkim w celu wykarmienia rosnącej populacji świń. 

Obserwatorzy rynku zakładają, że Chińczycy będą kupować ogromne ilości kukurydzy z USA na tak wczesnym etapie, 

ponieważ brazylijskie zbiory kukurydzy są zagrożone przez suszę. 

Amerykański analityk Arlan Sunderman wyjaśnił, że Chińczycy chcą się zabezpieczyć na wypadek, gdyby zbiory w 

Brazylii okazały się niewielkie i pojawiło się ryzyko dla zbiorów w USA, które nie zostało jeszcze zidentyfikowane. 

Analityk zakłada, że chiński szał zakupowy będzie trwał dopóki kraj ten nie będzie mieć w zagwarantowane, co 

najmniej 15 milionów ton kukurydzy z USA…….. 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

 

  

https://www.farmer.pl/produkcja-roslinna/chiny-kupuja-nowe-zbiory-kukurydzy-w-usa-w-rekordowym-tempie,107439.html
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Gospodarstwa rolne są przekazywane następnym pokoleniom zbyt późno 
Cenyrolnicze.pl | Autor: Redakcja | 25.05.2021 | 

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o 

uwzględnienie podczas prac nad zmianą ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o 

ubezpieczeniu społecznym rolników, wprowadzenia przepisów, które umożliwią 

przejście na emeryturę po opłaceniu 100 składek emerytalno-rentowych, niezależnie od 

osiągniętego wieku, natomiast rolnikom, którzy nie podlegali ubezpieczeniu przez pełne 

25 lat na otrzymanie emerytury w wysokości odpowiedniej do opłaconych przez nich 

składek. 

- Podtrzymujemy także wniosek o uniezależnienie wypłaty pełnej emerytury rolnikom, 

którzy przeszli na emeryturę od zaprzestania działalności rolniczej – informuje samorząd rolniczy. 

Brak dni wolnych, urlopów i wielu innych przywilejów 

Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 20 17 r. poz. 38) obniżyła zasadniczy wiek emerytalny i przywróciła stan sprzed 

l stycznia 2013 roku, ale nie przywróciła rolnikom możliwości przechodzenia na wcześniejszą emeryturę. Z dniem l 

stycznia 2018 r. rolnicy utracili prawo do wcześniejszych emerytur. 

Prowadzenie gospodarstwa rolnego to bardzo ciężka fizyczna praca w trudnych warunkach, która wiąże się z dużym 

ryzykiem wypadków. Specyfiką pracy w gospodarstwach rolnych są zagrożenia spowodowane m.in.: koniecznością 

obsługi maszyn i urządzeń rolniczych, obsługa zwierząt gospodarskich, czy bezpośredni kontakt z nawozami 

chemicznymi. Charakter pracy w gospodarstwie wymaga ciągłej dyspozycyjności: brak dni wolnych, urlopów i wielu 

innych przywilejów pracowniczych, które gwarantuje kodeks pracy. Niejednokrotnie mimo złego stanu zdrowia 

rolnika nie ma też możliwości skorzystania z zastępstwa na czas choroby, w szczególności przy obsłudze zwierząt 

gospodarskich. 

Sztywne przepisy systemu emerytalnego 

Obecnie gospodarstwa rolne są przekazywane następnym pokoleniom zbyt późno, czego konsekwencją jest 

rezygnacja młodych ludzi z zajmowania się rolnictwem na rzecz innej drogi zawodowej. Jednym z powodów są 

sztywne przepisy systemu emerytalnego, które uniemożliwiają równoczesną pracę w gospodarstwie i pobieranie 

emerytury z jednej strony oraz brak możliwości przejścia na wcześniejszą emeryturę w sytuacji, kiedy jest to 

korzystne dla rolnika. 

Przedstawiając powyższe Zarząd KRIR wnioskuje o rozważenie zaproponowanych zmian mających na celu 

zapewnienie ciągłości funkcjonowania gospodarstw rolnych. 

Zamknij > 
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Ceny skupu zbóż, kukurydzy, oleistych i strączkowych: niewielkie wahania, ale rzepak 

zyskuje wyraźnie 
Cenyrolnicze.pl | Autor:  Paweł Hetnał| 25.05.2021 | 

Na krajowym rynku skupu zbóż panuje spokój. Handel nie przebiega zbyt dynamicznie, 

ponieważ mamy do czynienia z ograniczoną podażą zbóż w połączeniu ze słabszym 

popytem ze strony portów i firm handlowych. Widać to w naszych dzisiejszych 

notowaniach, w których odnotowaliśmy niewielkie wahania. Jedynie rzepak utrzymuje 

wyraźny trend wzrostowy, zyskując od minionego wtorku średnio 19,24 zł/t.   Aktualne 

ceny skupu zbóż, rzepaku, kukurydzy i strączkowych zebrane w dniu 25.05.2021 r. z 

firm zlokalizowanych na terenie całej Polski przez redakcję portalu CenyRolnicze.pl 

przedstawiają się następująco:   

 

 

Ceny podane w PLN, w nawiasie podano ceny średnie w konkretnym dniu.  

Podane ceny netto zarówno loco magazyn skupującego, jak też loco magazyn sprzedającego min. 24 t. 

 Podana cena kukurydzy dotyczy ziarna suchego. 

Zamknij > 
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Na czym polega bezzwrotna pomoc KOWR? 
Farmer.pl | Autor: Marzena Pokora-Kalinowska | 25.05.2021 | fot. Piotr Waniorek 

To jedna z większych zagadek KOWR, warta od 2018 roku ponad 61 mln zł. 

Jak informuje KOWR, udzielona w latach 2018–2020 bezzwrotna pomoc finansowa 

wyniosła 61,3 mln zł i dotyczyła 434 umów: 

– 2018 rok  – liczba zawartych umów to  137 na kwotę20,9 mln zł; 

– 2019 rok – liczba zawartych umów to  161 na kwotę 20,8 mln zł; 

– 2020 rok – liczba zawartych umów to  136 na kwotę 19,6 mln zł. 

Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa stanowi, że bezzwrotna pomoc finansowa 

KOWR jest udzielana na podstawie umowy i może dotyczyć: 

1) budowy, remontu oraz przebudowy budynków i lokali, obiektów infrastruktury technicznej oraz innego majątku, 

przekazanych bez uprzedniego doprowadzenia ich do należytego stanu technicznego; 

2) działalności wydawniczej, prowadzenia badań naukowych, szkoleń, konferencji, seminariów i konkursów w 

zakresie zadań Krajowego Ośrodka; 

3) budowy, remontu oraz przebudowy urządzeń, obiektów i sieci: energetycznych, wodnokanalizacyjnych, 

ciepłowniczych oraz telekomunikacyjnych, przekazanych bez uprzedniego doprowadzenia ich do należytego stanu 

technicznego; 

4) przedsięwzięć edukacyjnych, kulturalnych i turystycznych realizowanych na obszarach wiejskich. 

Kogo i w jaki sposób wsparto bezzwrotną pomocą w ostatnim roku? 

W 2020 roku 18 052,46 tys. zł wypłacono gminom i spółdzielniom mieszkaniowym na doprowadzenie mienia 

nieodpłatnie przekazanego tym jednostkom do stanu technicznego umożliwiającego jego sprawną eksploatację. 

Gminy otrzymały 17 736,13 tys. zł, a spółdzielnie mieszkaniowe – 316,33 tys. zł – podaje KOWR.  Z tego 12 760,73 

tys. zł (71%) wydano na inwestycje dotyczące budowy i remontu dróg oraz chodników, a 5 106,79 tys. zł (28%) 

przeznaczono na z finansowanie infrastruktury gospodarki wodno-ściekowej (sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, 

oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody). Pozostałe 184,94 tys. zł (1%) trafiło m.in. na remonty budynków i 

lokali mieszkalnych oraz sieci ciepłowniczych. 

Kolejne 1 565,17 tys. zł przekazano na realizację zadań określonych w art. 24 ust. 12 pkt 2 ustawy o gospodarowaniu 

nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, tj. na działalność wydawniczą, prowadzenie badań naukowych, 

organizację szkoleń, konferencji, seminariów i konkursów w zakresie zadań, o których mowa w art. 6 ugnrSP, a także 

przedsięwzięć edukacyjnych, kulturalnych i turystycznych realizowanych na obszarach wiejskich zgodnie z art. 24 ust. 

12 pkt 4 ugnrSP. 

Listy beneficjentów pomocy bezzwrotnej KOWR nie ujawnia… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

 

  

https://www.farmer.pl/prawo/przepisy-i-regulacje/na-czym-polega-bezzwrotna-pomoc-kowr,107519.html
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Spadły ceny rzepaku pod nowe zbiory. Umowy od 2150 do 2280 zł/t 
Farmer.pl | Autor: MT | 25.05.2021 | fot. Pixabay 

Po dużych wzrostach nastąpiła znaczna korekta w umowach handlowych pod 

tegoroczne zbiory rzepaku. Maksymalnie za tonę nasion można dostać 2280 zł. 

A jeszcze dwa tygodnie temu umowy były podpisywane nawet na 2400 zł/t netto. Teraz 

te wartości znacznie spadły. Dotyczy to nie tylko umów na warunkach krajowych, ale 

też niemieckich, gdzie dodatkowo dostaje się pieniądze za zaolejenie. 

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen rzepaku w umowach terminowych 

przygotowane 24 maja przez Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin 

Białkowych (zł/t netto). 

Umowy na warunkach krajowych - dostawa lipiec-sierpień: 

- ADM Szamotuły – 2279 (dostawa październik), 

- ADM Czernin – 2255 (dostawa październik), 

- ZT Kruszwica – 2265, 

- ZT Kruszwica (Brzeg) – 2265, 

- ZT Bodaczów (Viterra) – 2275 (bez dopłat), 

- Komagra – 2250 (cena w magazynach poza zakładami produkcyjnymi w opolskim, dolnośląskim oraz PZZ Kielce), 

- Agrolok – 2240 (bez dopłat), 

- Agro-Mat – 2200 (bez dopłat), 

- Agro As – 2260 (bez dopłat), 

- Chemirol – 2200, 

- Poltor – 2250, 

- Osadkowski S.A. – 2220 (bez dopłat, loco gospodarstwo), 

- TK Agrotim – 2280 (loco gospodarstwo).  
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Źródło: KZPRiRB 

Dopłata/potrącenie za wilgotność i zanieczyszczenia; potrącenie za zaolejenie poniżej 40% (42%*)…… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

 

  

https://www.farmer.pl/produkcja-roslinna/inne-uprawy/spadly-ceny-rzepaku-pod-nowe-zbiory-umowy-od-2150-do-2280-zl-t,107503.html
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Preferencje w zamówieniach publicznych dla rolników za praktyki przyjazne dla 

środowiska 
Farmer.pl | Autor: farmer.pl | 24.05.2021 | fot. Shutterstock 

Program dotyczy rolników zlokalizowanych w obszarze zaopatrzenia w wodę pitną w 

okolicy miasta Rennes we Francji. Mogą oni uzyskać preferencje w zamówieniach 

publicznych na dostawy żywności do publicznych stołówek w obszarze miejskim Rennes 

jeśli zobowiążą się do poprawy praktyk środowiskowych swoich gospodarstwach. 

Warunkiem uczestnictwa w programie jest udział  w publicznym przetargu, 

ukierunkowanym na usługi środowiskowe, a jednocześnie zapewniającym zaopatrzenie 

stołówek. Rolnicy startujący w przetargu zobowiązują się do poprawy swoich praktyk 

rolniczych na 3 letni okres trwania umowy. Producenci muszą być zlokalizowani w 

obszarze, z którego pozyskiwana jest woda pitna i wytwarzać produkty rolne, które można wykorzystać w 

stołówkach. 

Do oceny efektów stosuje sia francuską metodę IDEA, która obejmuje system 42 wskaźników zrównoważonego 

rozwoju, dotyczących m.in. bioróżnorodności, ochrony zasobów naturalnych (gleby, wody, energii), rentowności, 

rozwoju lokalnego czy też gospodarki o obiegu zamkniętym.  Obowiązuje przy tym zakaz stosowania pasz 

zawierających olej palmowy, zakaz profilaktycznego stosowania antybiotyków,  nie stosowanie niektórych 

pestycydów (neonikotynoidy, metaldehyd, dimetenamid, metolachlor). 

Korzyści rolników wybranych w przetargu są następujące: 

•       Pewność sprzedaży uzgodnionej ilości produktów; 

•       Godziwe ceny ustalone w ramach przetargu; 

•       Roczna premia za realizacje celów środowiskowych. Płatność ustalana jest według procentowej poprawy 

sumarycznego wyniku dla 42 wskaźników „IDEA” w stosunku do stanu wyjściowego w 1 roku po przystąpieniu do 

programu. Stosuje się stawkę 150 euro za każdy procent, przy czym roczna premia jest ograniczona do 3000 euro 

rocznie na gospodarstwo. 

Program finansowany jest przez samorządy lokalne (miasto i inne gminy z obszaru miejskiego Rennes), a zarządza 

nim Stowarzyszenie Collectivité Eau du Bassin Rennais (EBR). 

W  pierwszym przetargu w 2015 roku zgłosiło się 3 rolników (producenci wieprzowiny i nabiału). W drugim przetargu 

ogłoszonym w 2017 roku uczestniczyło już 20 rolników, w tym producenci mięsa, zbóż, owoców i warzyw oraz 

nabiału. W gospodarstwach ocenianych metodą IDEA dokonywana jest wstępna i końcowa diagnoza 

przeprowadzana przez jedną z trzech organizacji (Izbę Rolniczą, Agro Bio lub Adage), a raz w roku dokonywany jest 

przegląd planowanych ulepszeń służących poprawie wskaźników „IDEA”…….. 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 
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Rząd obiecuje do 150 mln zł wsparcia za straty spowodowane przez suszę i zalania 
Farmer.pl | Autor: PAP | 26.05.2021 | Foto. Shutterstock 

Do 150 mln zł pomocy trafi do rolników, którzy ucierpieli w 2020 r. z powodu 

niekorzystnych zjawisk atmosferycznych - powiedziała w środę w Gniewkowie 

(Kujawsko-Pomorskie) wiceminister rolnictwa, Anna Gembicka. Dodała, że wsparcie 

będzie wynosiło od 500 zł do 1200 zł za hektar. 

- Spotykamy się dzisiaj, aby przekazać dobre wiadomości dla rolników, którzy w zeszłym 

roku ucierpieli z powodu niekorzystnych zjawisk atmosferycznych m.in. nawalnego 

deszczu, gradu, suszy czy powodzi. W ramach przyjętego w zeszłym tygodniu 

rozporządzenia Rady Ministrów będziemy mogli wypłacić do 150 mln zł pomocy. Będzie 

ona kierowana do tych osób, które złożą wnioski do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - powiedziała 

wiceminister Gembicka. 

Dodała, że to niezwykle ważna pomoc w takich samorządach jak np. gmina Gniewkowo, gdzie straty były bardzo 

duże. Wiceszefowa resortu rolnictwa wyraziła przekonanie, że to dobra wiadomość dla polskich rolników. 

- Ta pomoc będzie wynosiła od 500 do 1200 zł za hektar. (...) Już od 7 czerwca będzie można składać wnioski do 

ARiMR. Ostateczny termin to 30 czerwca - dodała Anna Gembicka. 

Wiceminister rolnictwa podziękowała wojewodzie kujawsko-pomorskiemu Mikołajowi Bogdanowiczowi za jego 

zaangażowanie w tę sprawę. 

- Nie zliczę, ile razy rozmawialiśmy o konieczności jak najszybszego wypłacenia pomocy rolnikom - wskazała 

wiceminister rolnictwa. 

Bogdanowicz przypomniał, że 21 czerwca 2020 roku przeszła przez Kujawy nawałnica, która zalała wiele tysięcy 

hektarów rolników z gminy Gniewkowo i Dąbrowa Biskupia. 

- Po dwóch latach suszy (2018 i 2019), gdy wydawało się, że będzie lepiej, to właśnie deszcz spowodował wielkie 

straty. Wspólnie z samorządowcami przeprowadziliśmy szacowanie strat. Do pomocy zostało zakwalifikowanych 

pozytywnie 217 gospodarstw - podkreślił Bogdanowicz. 

Zamknij > 
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Dość egzekucji z całego gospodarstwa przy małej wartości długu 
Farmer.pl |  Autor: Marzena Pokora-Kalinowska | 26.05.2021 | fot. Fotolia 

Będzie to bezcelowe, jeśli Sejm przyjmie projekt Senatu dotyczący zmian w 

wyłączeniach spod egzekucji, prowadzonej przez komornika w gospodarstwie rolnym. 

Wyłączenia spod egzekucji przedmiotów i zwierząt niezbędnych do funkcjonowania 

gospodarstwa rolnego będą obowiązywać zawsze – senatorowie zaproponowali 

wykreślenie przepisu, który przestawał chronić niezbędne składniki gospodarstwa przy 

skierowaniu egzekucji do wszystkich nieruchomości wchodzących w skład 

gospodarstwa rolnego prowadzonego przez dłużnika. 

13 maja, podczas wspólnego posiedzenia senackich Komisji Praw Człowieka, 

Praworządności i Petycji, Komisji Ustawodawczej, Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi senatorowie wprowadzili ważną 

poprawkę do przedłożonego Sejmowi projektu zmian w kodeksie postępowania cywilnego, dotyczących egzekucji 

komorniczej z gospodarstwa rolnego. 

Przedłożony 14 maja w Sejmie projekt senacki zmian w  kodeksie postępowania cywilnego dotyczy określenia 

zwierząt oraz przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji i które 

do tej pory były normowane przepisami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie 

określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji. Teraz 

listę tych zwierząt i przedmiotów proponuje się przenieść do kodeksu postępowania cywilnego, a nie pozwalać w kpc 

na jej przedstawianie w rozporządzeniu. 

Największą zmianą, proponowaną pierwotnie w przygotowanym projekcie, było wydłużenie – do 21 dni - terminu, w 

jakim izba rolnicza ma wypowiedzieć się o możliwości egzekucji. 

Po obradach wspólnych komisji z 13 maja Senat zaproponował jednak ważną poprawkę do własnego projektu: 

zaproponowano wykreślenie zapisu (obecnego także w obecnie regulującym te kwestie rozporządzeniu), który 

stanowił, iż wyłączeń spod egzekucji nie stosuje się w razie równoczesnego skierowania egzekucji do wszystkich 

nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego prowadzonego przez dłużnika…… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 
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Za ile pracuje KOWR? 
Farmer.pl | Autor: Marzena Pokora-Kalinowska | 28.05.2021 | fot. Piotr Waniorek 

Ile kosztuje dziś praca instytucji obsługujących rolnictwo? Po zniesieniu ARR i ANR i 

utworzeniu KOWR zapowiadano oszczędności. Dziś nic nie mówi się o zrealizowaniu 

tych planów. Jeśli w 2016 roku na wszystkie trzy agencje przeznaczano ok. 1,6 mld zł, to 

czy dziś, przeznaczając na działanie dwóch agencji 3,3 mld zł na pewno oszczędzamy? 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa – utworzony w 2017 roku w miejsce znoszonych 

Agencji Rynku Rolnego i Agencji Nieruchomości Rolnych – miał przynieść oszczędności, 

wynikające z ograniczenia rozrostu tych instytucji, przekładającego się na mniejsze 

koszty wynagrodzeń i lokali. 

                               Koszt wynagrodzeń rośnie 

Szybko jednak okazało się, że zatrudnienie w KOWR przerosło plany. 

KOWR miał liczyć 1778 pracowników, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – do której z ARR przeszły 

322 osoby - 11 302 pracowników. 458 osób z Agencji Rynku Rolnego trafiło do KOWR. 

Jak jednak okazało się już w pierwszym roku istnienia KOWR, nowy ośrodek liczył 225 osób więcej, niż zakładano 

(miało ty być 1 778 etatów) przy jego tworzeniu trzy miesiące wcześniej. I jeszcze rósł. 

Stan i koszt zatrudnienia w KOWR (z uwzględnieniem pracowników przebywających na urlopach wychowawczych i 

bezpłatnych oraz osób zatrudnionych na czas określony w celu zastępstwa w czasie usprawiedliwionej nieobecności 

w pracy – jak zastrzega KOWR) wyglądał i wygląda następująco: 

IX-XII 2017 r.   - 2003 etaty, koszt 66 003 718,67 zł; 

2018 r. - 2015 etatów za 191 613 649,88 zł; 

2019 r. - 2068 etatów wartych 207 481 985,04 zł; 

2020 r. - 2110 etatów za 204 725 191,94 zł; 

wg stanu na 30 IV 2021 r. - 2100 etatów, które kosztowały 79 201 518,59 zł. 

Perspektywy zatrudnienia w KOWR są więc bardzo obiecujące, a w tym roku, zważywszy stan na koniec kwietnia, 

jeszcze rosną. Średnio na jeden etat (uwzględniając pracowników na urlopach wychowawczych i bezpłatnych) 

przypadało w 2020 roku ponad 8083 zł miesięcznie, w 2021 – już nawet ponad 9428 zł. 

Ale zatrudnienie w KOWR „na etatach” – policzmy: 233 etaty przeniesione do ARiMR oraz 2100 w KOWR, wobec 3 

tys. etatów w znoszonych agencjach - to jeszcze nie wszystko. 

Jak się okazuje, w KOWR niezbędne jest jeszcze… zatrudnianie na umowy cywilno-prawne. 

I przeznaczane na te umowy kwoty też rosną: 

W okresie IX-XII 2017 r. przeznaczono na nie 969 756,00 zł; 

w 2018 r. - 2 064 834,79 zł 

w 2019 r. - 1 865 556,79 zł 

w 2020 r. - 2 197 183,47 zł 

W tym roku, wg stanu na 25.05.2021 r. - już 711 019,57 zł. 

Zatrudniano w tym celu do całkiem niewyszukanych prac, a nawet - wydawałoby się – mieszczących się w zakresie 

obowiązków osób zatrudnianych na etatach w KOWR: 
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„Przedmiotem ww. umów w szczególności były: 

•   prace administracyjno-biurowe i kancelaryjne; 

•  prace naprawczo-konserwatorskie i utrzymanie porządku, transportowe, obsługa kotłowni; 

•  prace finansowo-księgowe i prawne;  

•  prace związane z obsługą promocji produktów rolno-spożywczych oraz spraw związanych z prowadzeniem 

spraw medialnych; 

• dozór mienia i prace związane z gospodarowaniem nieruchomościami, 

• wykłady, prelekcje, ekspertyzy, moderowanie konferencji” – tłumaczy KOWR. 

 

                         Czy utworzenie KOWR opłaciło się? 

Odchodzącym pracownikom znoszonych agencji trzeba było  wypłacić 1 190 230,38 zł odszkodowań, koszty 

procesów związanych z brakiem zatrudnienia pracowników w KOWR w 2020 r. wyniosły ok. 22 500,00 zł. 

A co z kosztami siedzib? 

Jak dowiadujemy się w MRiRW, „łączne wydatki poniesione na dostosowanie systemów IT do wymogów związanych 

z powstaniem KOWR wyniosły 2.475,5 tys. zł. Ponadto po 1 września 2017 r. celem dostosowania infrastruktury IT do 

potrzeb KOWR poniesiono wydatki w kwocie 484,4 tys. zł, w tym na zakup dodatkowych licencji oraz przeniesienia 

łącz WAN do nowych lokalizacji OT KOWR”. 

Jak więc wygląda całościowe podsumowanie kosztów i zysków płynących z utworzenia od 1 września 2017 roku 

KOWR?                                              

„Ile kosztowało ustanowienie KOWR? Ilu nowych pracowników zatrudniono? Ile zapłacono za nowe siedziby i ich 

wyposażenie? Czy potwierdziły się szacunki dla tych operacji, zawarte w projekcie przepisów wprowadzających 

ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa? Ile kosztowałoby utrzymanie do dziś ARR i ANR, a ile kosztuje 

faktycznie utrzymanie KOWR? Ile wynosi oszczędność?” – zapytaliśmy w MRiRW. 

Trzy tygodnie nie wystarczyły jednak na odpowiedź. 

„Koszty poniesione w 2017 r., dotyczące utworzenia KOWR, bez kosztów IT i kosztów związanych z odprawami, 

ekwiwalentami itp. kosztami pracowniczymi wyniosły ogółem 719 tys. zł.  Na dzień 1.09.2017 roku w Krajowym 

Ośrodku Wsparcia Rolnictwa było zatrudnionych 2000 pracowników. KOWR zgodnie z art. 46 ustawy przepisy 

wprowadzające ustawę o KOWR przejął wszystkie prawa i obowiązki znoszonych agencji, stając się stroną umów, w 

tym umowy najmu powierzchni biurowych. Część umów najmu zawarta była z krótkim okresem wypowiedzenia, 

dzięki czemu można je było sprawnie wypowiedzieć i zrezygnować z najmu w 13 miastach wojewódzkich, a KOWR 

mógł pozostać w drugiej lokalizacji w większości będącej własnością Skarbu Państwa (siedziby OT po zniesionej ANR). 

Dzięki temu osiągnięto wymierne oszczędności, które od roku 2018 wynoszą rocznie 6,7 mln zł” – przekonuje 

MRiRW. Ale zapomina podliczyć te koszty i zyski i podać, że np. tylko na budowę siedziby Oddziału Terenowego 

KOWR w Szczecinie wydatkowano łącznie 17 299 017,14 zł. Nie wiadomo więc, czego dotyczy 6,7 mln zł rocznych 

oszczędności, tym bardziej nie wyjaśnia tej zagadki dalsza część odpowiedzi nadesłanej z ministerstwa: 

 „Koszty funkcjonowania KOWR w 2020 r. wyniosły 295.033.470,86 zł. 

Średnioroczne koszty funkcjonowania ANR i ARR za 2016 r., przed zniesieniem obu agencji wyniosły: 

·         ANR – 242.604 tys. zł; 

·         ARR – 137.930  tys. zł. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie przeniesienia planowanych 

dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2017 do ARiMR 

przeniesiono kwotę 9.668 tys. zł na koszty przejętych pracowników, jak i zadań” – to wszystko, co w odpowiedzi na 



 
  

Powrót do spisu treści                                                                                  30 

te – wydawałoby się proste i oczywiste – pytania po trzech tygodniach od ich zadania nadesłała Małgorzata Książyk, 

dyrektor Departamentu Informacji i Komunikacji w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Jeśli przyjąć, że koszt utrzymania obu znoszonych agencji w 2016 roku to 380 mln zł, a koszt utrzymania KOWR i 

etatów w ARiMR przekazanych z ARR przekracza dziś nieco 300 mln zł, to dlaczego mówimy o 6,7 mln zł rocznych 

oszczędności, a nie 80 mln zł? 

Tyle, że takie wyliczenie wydaje się ryzykowne. Sam KOWR w „Sprawozdaniu z działalności” podaje, że w 2020 roku 

jego koszt funkcjonowania wyniósł 304 051 000 zł – a nie uwzględnia to przecież jeszcze kosztu 322 etatów 

przeniesionych w 2017 roku do ARiMR. 

Koszt realizacji zadań wyliczono natomiast w „Sprawozdaniu z działalności" KOWR za 2020 rok na 380 539 000 zł. A 

więc utrzymanie funkcjonowania KOWR pochłania dziś prawie tyle samo środków, co przeznaczono na realizację jego 

zadań. 

ARiMR dwa razy droższa niż w 2016 roku 

Trzeba dodać, że w ramach kosztów funkcjonowania ARiMR zaplanowano na 2020 rok koszty utrzymania (Centrali, 

16 oddziałów regionalnych i 314 biur powiatowych) w łącznej wysokości 1 393 321 tys. zł, czyli ok. 1,4 mld zł. 

Planowane do poniesienia w 2020 roku koszty ARiMR oszacowane zostały na kwotę ogółem wynoszącą 2 609 127 

tys. zł - koszty funkcjonowania ARiMR (w tym amortyzacja) w kwocie 1 393 321 tys. zł, koszty realizacji zadań w 

kwocie 1 205 856 tys. zł. Zaplanowane na 2020 r. koszty wynagrodzenia to 727 405 tys. zł . 

W 2016 roku ARiMR wystarczało 1,2 mld zł, w tym na wynagrodzenia zaplanowano ponad 587 mln zł…….. 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 
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Jaki średni czynsz za dzierżawę z KOWR w 2020 roku? 
Farmer.pl | Autor: Marzena Pokora-Kalinowska | 26.05.2021 | fot. Michaela Wenzler z Pixabay 

Średnio w 2020 roku za dzierżawę ziemi z ZWRSP trzeba było zapłacić równowartość 9,4 dt pszenicy/ha, ale z 

wahaniem między województwami od średniej 6 do nawet 19,8 dt/ha. Średni czynsz za 

grunty rolne (bez czynszu za części składowe) dla wszystkich trwających umów 

dzierżawy na 31 grudnia 2020 r. wyniósł równowartość 5,3 dt pszenicy.  

Jak podaje KOWR, czynsz za dzierżawy rośnie od 2 dt pszenicy w początkowych latach 

funkcjonowania Zasobu WRSP, przez 11,5 dt w 2015, do 7,1 dt pszenicy z 1 ha w 2018 r.  

i 7,8 dt w 2019 r. 

W 2020 r. średni czynsz za 1 ha gruntów wynosił 9,4 dt pszenicy, co oznacza, że nastąpił 

wzrost o 20,5% w stosunku do 2019 r. Ocenia się, że było to wynikiem większego 

udziału przetargów licytacyjnych w procesie rozdysponowania gruntów Zasobu WRSP – podaje KOWR. Jak się 

okazuje, wielkie znaczenie dla wysokości czynszu ma forma przetargu. W odróżnieniu do przetargów licytacyjnych, w 

trybie przetargu ofertowego czynsz jest niezmienny i ustalany na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi z 1 sierpnia 2016 roku. Co do zasady przetargi ograniczone ofertowe były organizowane na wniosek 

rolników i organizacji rolniczych. Najwyraźniej wniosków takich jest najwięcej w województwach śląskim (najniższe 

czynsze: 6,0 dt/ha) i zachodniopomorskim (6,9 dt/ha). Najwyższe czynsze w 2020 r. uzyskano w województwie 

łódzkim (19,8 dt/ha) i świętokrzyskim (16,4 dt/ha). 

W pozostałych województwach średni czynsz to w dt/ha: 

• pomorskie 12,8 

• warmińsko-mazurskie 10,5 

• kujawsko-pomorskie 13,6 

• mazowieckie 14,0 

• podlaskie 8,7 

• lubuskie 7,2 

• wielkopolskie 10,3 

• lubelskie 8,5 

• dolnośląskie 8,7 

• opolskie 11,4 

• małopolskie 9,9 

• podkarpackie 15,2. 

W 2020 r. liczba umów dzierżawy wzrosła o 1,8 tys. w stosunku do umów dzierżawy na koniec 2019 r. Według stanu 

na koniec 2020 r. w dzierżawie znajdowały się nieruchomości Zasobu WRSP o powierzchni 1 055,1 tys. ha, tj. o 15,8 

tys. ha więcej niż wynosiła powierzchnia będąca w dzierżawie na koniec 2019 r. (1 039,3 tys. ha). 

Na koniec 2020 r. liczba umów dzierżawy z osobami fizycznymi wyniosła 62,8 tys. i stanowiła 96,7% wszystkich umów 

dzierżawy (64,9 tys.). Osoby fizyczne z pozostającej w dzierżawie powierzchni 1 055,1 tys. ha dzierżawiły ponad 

61,0% powierzchni (tj. 643,6 tys. ha)… 

Link do pełnego artykułu 
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