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Notowania 
CenyRolnicze.pl | 17 stycznia 2022 

 

 

 

PSZENICA KONS ŻYTO KONSUMPCYJNE JĘCZMIEŃ BROWARNY OWIES KONSUMPCYJNY 
Średnia cena zł/t: 1 232,88  Średnia cena zł/t: 1 021,88  Średnia cena zł/t: 1 025,36  Średnia cena zł/t: 837,14  

MIN - MAX: 1 100,00 - 1 340,00  MIN - MAX: 900,00 - 1 130,00  MIN - MAX: 940,00 - 1 420,00  MIN - MAX: 700,00 - 1 020,00  

    

    
PSZENICA PASZ. ŻYTO PASZOWE PSZENŻYTO JĘCZMIEŃ PASZOWY 
Średnia cena zł/t: 1 181,80  Średnia cena zł/t: 946,59  Średnia cena zł/t: 1 047,20  Średnia cena zł/t: 987,29  

MIN - MAX: 980,00 - 1 320,00  MIN - MAX: 850,00 - 1 110,00  MIN - MAX: 880,00 - 1 200,00  MIN - MAX: 100,00 - 1 250,00  

    

    
GROCH ŁUBIN ŻŁÓTY ŁUBIN WĄSKOLISTNY BOBIK 
Średnia cena zł/t: 1 354,44  Średnia cena zł/t: 1 490,00  Średnia cena zł/t: 1 312,86  Średnia cena zł/t: 1 310,00  

MIN - MAX: 1 150,00 - 1 740,00  MIN - MAX: 1 440,00 - 1 540,00  MIN - MAX: 1 200,00 - 1 640,00  MIN - MAX: 1 100,00 - 1 540,00  

    

    
RZEPAK KUKURYDZA MLEKO ŻYWIEC WIEPRZOWY 
Średnia cena zł/t: 3 218,75  Średnia cena zł/t: 1 021,94  Średnia cena zł/l: 1,82 Średnia cena zł/kg: 4,25 

MIN - MAX: 2 900,00 - 3 400,00  MIN - MAX: 950,00 - 1 140,00  MIN - MAX: 1,59 – 2,02 MIN - MAX: 3,60 – 4,80 

    
    

MATF Pszenica  
263,50 €/t 

MATF Kukurydza  
239,00 €/t 
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Handel ziarnem jest w dalszym ciągu spowolniony 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 10.01.2022 | 

- Większy handel ziarnem na rynku krajowym rozpocznie się po 10 stycznia br. Wzrost 

zakupów ziarna przez przetwórców, tj. głównie wytwórnie pasz powinien nastąpić w II 

połowie stycznia br. Obecnie handel ziarnem jest w dalszym ciągu spowolniony, 

aczkolwiek niektórzy przetwórcy zaczęli poszukiwać ziarna na rynku. Rynkowa podaż 

zbóż pozostaje jednak ograniczona. W najbliższym czasie, na rynku należy się 

spodziewać dostaw ziarna do wytwórni pasz/młynów w ramach umów zawartych w 

końcu 2021 roku. Czytaj dalej… 

 

Zaliczki wpłacone, nawozów brak. Zdesperowani rolnicy zablokowali gospodarstwo 
Agropolska.pl | Autor : (DK) | 10.01.2022 | Foto. Policja 

Ponad 30 rolników z powiatu wrzesińskiego (woj. wielkopolskie) nie zobaczyło 

zamówionych nawozów, pomimo wpłacenia zaliczek. Poszkodowani ustalili, gdzie może 

znajdować się towar i zablokowali gospodarstwo, wzywając policję. 

O tej bulwersującej sprawie napisał portal września.info. Według jego informacji, 

rolnicy zostali poszkodowani przez firmę z gminy Miłosław handlującą nawozami 

sztucznymi. Czytaj dalej… 

 

Plan Strategiczny: Komisarz Wojciechowski prosi o opinię... ministra Ardanowskiego 
Farmer.pl | Autor: Agnieszka Kozłowska | 10.01.2022 | Fot. PTWP 

Oj, będzie się działo.... Komisarz Janusz Wojciechowski właśnie - za pomocą mediów 

społecznościowych - poinformował, że zwrócił się o opinię w sprawie polskiego Planu 

Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027 do... ministra Ardanowskiego. Dlaczego to 

takie emocjonujące? 

Przed Januszem Wojciechowskim, Komisarzem UE ds. rolnictwa nastały ciężkie dni. Ba, 

nawet kilka ciężkich miesięcy. W tym czasie trzeba będzie bowiem zatwierdzić 27 

Planów Strategicznych dla WPR na lata 2023-2027. Czytaj dalej… 

 

Rolnictwo ekologiczne bez degresywności stawek płatności 
Farmer.pl Autor: Marzena Pokora-Kalinowska | 10.01.2022 | fot. Geralt z Pixabay 

Nie będzie obniżania stawek płatności wraz ze wzrostem areału objętego działaniem 

„Rolnictwo ekologiczne” z PROW. Dotąd obowiązywała degresywność, tzn. obniżanie 

stawek na ha wraz ze wzrostem powierzchni. Teraz – przez rok – ministerstwo 

proponuje podejmowanie zobowiązań i - przez dwa lata - wypłatę pomocy bez tego 

ograniczenia. Do uzgodnień trafił właśnie projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne”, 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Czytaj dalej… 
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Rolnicy postulują utworzenie Funduszu Klęskowego Produkcji Rolnej 
Farmer.pl | Autor: Agnieszka Kozłowska | 09.01.2022 | fot. shutterstock 

Lubelska Izba Rolnicza postuluje powołanie Ogólnopolskiego Funduszu Klęskowego 

Produkcji Rolnej. Gwałtowne zmiany klimatu, nawałnice, silne burze, trąby powietrzne, 

wichury i susze to już prawie codzienność na polskiej wsi. - Niskie ceny skupu, brak 

urodzaju, ptasia grypa i afrykański pomór świń spowodowały, że sytuacja polskich 

rolników jest dramatyczna - zauważa Gustaw Jędrejek, prezes Lubelskiej Izby Rolniczej. 

Dlatego też Walne Zgromadzenie LIR wystosowało do rządu postulat o uruchomienie 

odpowiednich mechanizmów asekuracji produkcji rolnej. Czytaj dalej… 

 

Yara wstrzymuje import soli potasowej z Białorusi 
Farmer.pl | Autor: JK | 10.01.2022 | Fot. Veja/Shutterstock 

Od 10 stycznia do 1 kwietnia 2022 roku Yara całkowicie przestaje importować sól 

potasową z Białorusi - podaje portal agrarheute.de. 

W Oslo firma chemiczna Yara podjęła 10 stycznia decyzję o wstrzymaniu zakupu soli 

potasowej z Białorusi. Według Yary sankcje nałożone na Białoruś doprowadziły do 

znacznych zakłóceń w łańcuchu dostaw. Dostawcą soli potasowej z Białorusi do Yary 

jest  firma Belaruskali. Czytaj dalej… 

 

Premier zapowiedział wprowadzenie zerowej stawki VAT na nawozy 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 11.01.2022 |Foto. KPRM 

- Znosimy całkowicie podatek na gaz. Obniżamy na kolejne 4 miesiące VAT na prąd do 

5% i VAT na ciepło do 5%. Do Tarczy Antyinflacyjnej 2.0 dodajemy obniżkę VAT na 

nawozy do 0% - powiedział podczas dzisiejszej konferencji prasowej prezes Rady 

Ministrów, Mateusz Morawiecki. 

- Chcemy zaprezentować Tarczę Antyinflacyjną 2.0, która ma chronić polskie rodziny i 

obniżyć podatki. Ona ma przede wszystkim pomóc pozostawić w portfelach Polaków jak 

najwięcej pieniędzy – wyjaśniał Morawiecki. Czytaj dalej… 

 

Rolnicy z Pomorza Zachodniego mają dość - zapowiadają protesty 
Farmer.pl | Autor: Grzegorz Tomczyk | 11.01.2022 | Foto ilustracyjne: GT 

18 stycznia w województwie zachodniopomorskim planowane są rolnicze protesty. To 

reakcja przede wszystkim na horrendalne podwyżki środków do produkcji rolnej. 

Masowe protesty na 18 stycznia br. zapowiada "Solidarność" RI z Pomorza Zachodniego 

- dowiadujemy się z fanpejdżu organizacji ph. "Protest Rolników". Jak dowiadujemy się 

z mediów społecznościowych wolę udziału wyraziło już 7 z 11 powiatów województwa. 

Związkowcy zaapelowali o współdziałanie także do innych organizacji rolniczych, m.in. 

okręgowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego. Czytaj dalej… 
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Cena pszenicy. Rosja potwierdziła obostrzenia w eksporcie zbóż 
Farmer.pl |  Autor: MT | 11.01.2022 | fot. Pixabay 

- Początek 2022 roku nie okazał się pomyślny dla pszenicy, lepiej poradziła sobie 

kukurydza. Jednak to rośliny oleiste rozpoczęły rok z przytupem – kompleks sojowy 

zakończył miniony tydzień od wyznaczenia nowych szczytów na CBOT, a rzepak osiągnął 

nowe rekordy na giełdzie MATIF – poinformował w cotygodniowym zestawieniu 

Mirosław Marciniak, analityk z InfoGrain. Bardzo dynamicznie zachowują się ceny 

surowców rolnych, zwłaszcza rzepaku. Jego cena na giełdzie w Paryżu pokonała 

ostatnio kolejne rekordy, bo przekroczyła znacznie 800 euro za tonę. Czytaj dalej… 

 

Komisja: projekt ustawy dot. płatności uzupełniającej - bez poprawek 
Farmer.pl | Autor: PAP | 11.01.2022 | fot. shutterstock 

Sejmowa komisja rolnictwa nie wniosła poprawek do rządowego projektu ustawy dot. 

płatności uzupełniającej. Wprowadza on dodatkową dopłatę do płatności 

bezpośrednich, co zwiększy dochody rolników. 

Wiceminister rolnictwa Krzysztof Ciecióra przedstawiając projekt poinformował, że 

dodatkowa dopłata (redystrybucyjna) pozwoli na zwiększenie średniej kwoty wsparcia 

ponad średnią UE w małych i średnich gospodarstwach (od 3 do 30 ha użytków rolnych) 

dla ponad 60 proc. rolników. Podkreślił, że w ten sposób dopłaty bezpośrednie w Polsce 

będą na poziomie średniej unijnej lub nieco powyżej. Czytaj dalej… 

Resort rolnictwa o podwyżkach czynszów za dzierżawy 
Farmer.pl |  Autor: Grzegorz Tomczyk | 05.01.2022 | Foto: GT 

Ministerstwo Rolnictwa uważa, że obowiązujące przepisy dają KOWR wystarczające 

możliwości pomocy rolnikom w razie drastycznego wzrostu czynszów za dzierżawy 

ziemi. 

Na mocy obowiązujących aktów prawnych KOWR może odroczyć termin zapłaty 

czynszu dzierżawnego, rozłożyć ją na raty albo umorzyć w części lub w całości. 

Wystarczy, że dzierżawca złoży stosowny i uzasadniony sytuacją wniosek. Zmiany 

zawartych już umów nie są przewidziane, ani konieczne – wynika z odpowiedzi, jakiej 

udzielił nam resort rolnictwa. Czytaj dalej… 

Prezydent podpisał ustawę o scalaniu i wymianie gruntów 
Farmer.pl | Autor: PAP | 04.01.2022 | fot.kh 

Prezydent Andrzej Duda podpisał we wtorek nowelizację ustawy o scaleniu i wymianie 

gruntów rolnych. Nowe przepisy mają przyczynić się do likwidacji nadmiernego 

rozdrobnienia gruntów gospodarstw rolnych. Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie 

ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, ustawy o utracie mocy prawnej niektórych ksiąg 

wieczystych oraz ustawy o drogach publicznych, ma na celu usprawnienie i 

przyspieszenie prowadzenia postępowań scaleniowych, a także ustala procedury takich 

postępowań w przypadku obowiązywania na terytorium kraju lub jego części stanu 

zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii lub stanu nadzwyczajnego. Czytaj dalej… 
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Zerowy VAT na nawozy. Dla „watowców” to rozwiązanie niekorzystne 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 12.01.2022 | 

W związku z zapowiedzianym przez rząd RP obniżeniem podatku VAT do zera od 

nawozów i z 23% do 8% od paliw, Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, po 

przeanalizowaniu ewentualnych skutków ww. działań, wystąpił do ministra rolnictwa 

Henryka Kowalczyka wskazując, że dla rolników tzw. „watowców” rozwiązania te nie 

będą korzystne. Znaczna grupa rolników producentów nie będzie mogła odliczyć od 

podatku poniesionych wydatków.  Czytaj dalej… 

 

 

Jakie prognozy dla rynku nawozów? Ceny nawozów - styczeń 2022 r. 
Farmer.pl |  Autor: Małgorzata Tyszka | 12-01-2022 | fot. Pixabay 

Od wczoraj, czyli od 11 stycznia 2022 r., wszyscy żyją tematem 0 proc. VAT-u na 

nawozy. Na portalu farmer.pl pisaliśmy już na ten temat, zarówno przedstawiając fakty, 

jak i opinie rolników. Jakie są prognozy dla rynku? Wkrótce opublikujemy też tekst z 

komentarzem ekonomisty na ten temat. Tymczasem chcemy się skupić ogólnie na 

rynku nawozów. Spróbujemy ocenić, co w najbliższym czasie będzie wpływało na ten 

rynek, nie omawiając już kwestii Vatu, która niewątpliwie wywrze na niego duży wpływ 

(o tym w kolejnych artykułach – zachęcamy do śledzenia na bieżąco farmer.pl). Czytaj 

dalej… 

 

Na obniżce VAT na nawozy nikt nie straci - uważa minister Kowalczyk 
Farmer.pl | Autor: Agnieszka Kozłowska | 14.01.2022 | fot. FB MRiRW  

Czy rolnicy "vatowcy" stracą na wprowadzeniu zerowych stawek VAT na nawozy, jak 

twierdzą Izby Rolnicze? Zdaniem wicepremiera Kowalczyka  - nikt nie straci. 

- Przy obniżeniu stawki VAT oczywiście nikt nie straci - stwierdził dziś na konferencji 

prasowej Henryk Kowalczyk, wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi. Natomiast 

to, że jeśli ktoś nie zapłacił za ten VAT w momencie zakupu nawozu to nie będzie miał 

możliwości odliczenia tego podatku VAT i nie będzie miał zwrotu - jest to dla rolnika, 

który rozlicza się jako "vatowiec" obojętne, więc nie ma mowy o tym, że jakikolwiek 

rolnik straci - wyjaśniał dziennikarzom minister Kowalczyk. Czytaj dalej… 

Senat wycofuje się z ograniczenia egzekucji komorniczej 
Faremr.pl | Autor: Marzena Pokora-Kalinowska | Dodano: 14-01-2022, 13:13 | fot.Shuttestock 

12 stycznia do Sejmu trafił Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks 

postępowania cywilnego oraz ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów 

prowadzących gospodarstwa rolne. 

Dotyczy - zgodnie z uzasadnieniem - kwestii związanych ze szczególną ochroną rolnika 

prowadzącego gospodarstwo rolne w przypadku skierowania egzekucji do należącego 

do niego majątku; określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego 

gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji. Czytaj dalej… 
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ZAŁĄCZNIK 
Handel ziarnem jest w dalszym ciągu spowolniony 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 10.01.2022 | 

- Okres świąteczno-noworoczny dobiega końca. Większy handel ziarnem na rynku 

krajowym rozpocznie się po 10 stycznia br. Wzrost zakupów ziarna przez przetwórców, 

tj. głównie wytwórnie pasz powinien nastąpić w II połowie stycznia br. w związku z 

koniecznością pokrycia potrzeb surowcowych na luty i kolejne tygodnie bieżącego 

sezonu – informuje Izba Zbożowo-Paszowa. 

Obecnie handel ziarnem jest w dalszym ciągu spowolniony, aczkolwiek niektórzy 

przetwórcy zaczęli poszukiwać ziarna na rynku. Rynkowa podaż zbóż pozostaje jednak 

ograniczona. W najbliższym czasie, na rynku należy się spodziewać dostaw ziarna do 

wytwórni pasz/młynów w ramach umów zawartych w końcu 2021 roku. 

W połowie tygodnia, ceny ziarna na rynku krajowym oferowane przez przetwórców i firmy handlowe z dostawą 

kształtowały się następująco: 

- pszenica konsumpcyjna - 1200-1340 PLN/t, 

- pszenica paszowa - 1200-1320 PLN/t, 

- żyto konsumpcyjne - 1000-1200 PLN/t, 

- żyto paszowe -1000-1100 PLN/t, 

- pszenżyto - 1100-1210 PLN/t, 

- jęczmień paszowy - 1100-1240 PLN/t, 

- owies paszowy - 900-1000 PLN/t, 

- kukurydza - 1050-1080 PLN/t, 

- rzepak - 3400-3630 PLN/t. 

Mało konkurencyjne ceny krajowej pszenicy 

W grudniu ub.r., eksport pszenicy drogą morską wyniósł około 150 tys. ton. Szacujemy, iż w I połowie bieżącego 

sezonu 2021/22 (lipiec-grudzień), eksport pszenicy z kraju wyniósł około 1,5 mln ton i był o 0,5 mln ton mniejszy od 

wielkości eksportu tego zboża w tym samym okresie minionego sezonu. W styczniu/lutym br., eksport pszenicy 

drogą morską ponownie nie będzie duży. Utrzymujące się mało konkurencyjne ceny krajowej pszenicy, a także 

niewiele nowych kontraktów eksportowych będzie ciążyć na tempie eksportu tego zboża z kraju w kolejnych 

tygodniach sezonu. Obecnie w portach trwają załadunki statków w ramach realizacji wcześniejszych kontraktów. 

Przedmiotem eksportu drogą morską jest przede wszystkim kukurydza oraz pszenica. W porcie Gdynia rozpoczął się 

załadunek panamaxa, który zabierze 50 tys. ton pszenicy. 

Analiza opracowana przez Sparks Polska i Izbę Zbożowo-Paszową. 

Zamknij > 
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Zaliczki wpłacone, nawozów brak. Zdesperowani rolnicy zablokowali gospodarstwo 
Agropolska.pl | Autor : (DK) | 10.01.2022 | Foto. Policja 

Ponad 30 rolników z powiatu wrzesińskiego (woj. wielkopolskie) nie zobaczyło 

zamówionych nawozów, pomimo wpłacenia zaliczek. Poszkodowani ustalili, gdzie może 

znajdować się towar i zablokowali gospodarstwo, wzywając policję. 

O tej bulwersującej sprawie napisał portal września.info. Według jego informacji, 

rolnicy zostali poszkodowani przez firmę z gminy Miłosław handlującą nawozami 

sztucznymi. 

- Wzięli po żniwach zaliczki na nawozy, do dzisiaj nie mamy nawozów ani pieniędzy - 

mówili rozgoryczeni gospodarze. 

Rolnicy stracili niebagatelne pieniądze - 40 tys. zł, 80 tys. zł a nawet 300 tys. zł. Łącznie w grę może wchodzić kwota 

liczona w milionach. Dziennikarze ustalili, że firma ma poważne problemy finansowa i od 3 stycznia jest w sądowej 

restrukturyzacji. 

Zdesperowani rolnicy postanowili działać i udało się im dowiedzieć, że towar za który zapłacili, składowany jest w 

jednym z gospodarstw, skąd ma zostać wywieziony. Grupa kilkunastu poszkodowanych udała się na miejsce, by 

zapobiec wywózce. Jednocześnie została wezwana policja. 

Właścicielka gospodarstwa miała potwierdzić, że przedsiębiorstwo wynajęło u niej stodołę jako magazyn do 

przechowywania nawozów. 

Stróże prawa ustalili jednak, że zgromadzone tam towary według faktur należą do innej firmy. W związku z tym 

nakazali poszkodowanym rolnikom opuścić posesję. 

Zamknij > 
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Plan Strategiczny: Komisarz Wojciechowski prosi o opinię... ministra Ardanowskiego 
Farmer.pl | Autor: Agnieszka Kozłowska | 10.01.2022 | Fot. PTWP 

Oj, będzie się działo.... Komisarz Janusz Wojciechowski właśnie - za pomocą mediów 

społecznościowych - poinformował, że zwrócił się o opinię w sprawie polskiego Planu 

Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027 do... ministra Ardanowskiego. Dlaczego to 

takie emocjonujące? 

Przed Januszem Wojciechowskim, Komisarzem UE ds. rolnictwa nastały ciężkie dni. Ba, 

nawet kilka ciężkich miesięcy. W tym czasie trzeba będzie bowiem zatwierdzić 27 

Planów Strategicznych dla WPR na lata 2023-2027. 

Co ciekawe, o opinię w sprawie polskiego projektu planu, Komisarz Wojciechowski 

zwrócił się właśnie do... Jana Krzysztofa  Ardanowskiego, byłego ministra rolnictwa. A o fakcie tym poinformował za 

pomocą mediów społecznościowych.  

Dlaczego to takie emocjonujące? 

Strategia Europejski Zielony Ład to oczko w głowie Janusza Wojciechowskiego. Jak wiadomo, jest on jej gorącym 

zwolennikiem. 

Minister Ardanowski dał się natomiast poznać publicznie jako stanowczy przeciwnik Zielonego Ładu, na założeniach 

której to strategii musiał być - jak wiadomo - oparty polski Plan Strategiczny. Ostatnio zapowiedział nawet – w 

kontrze właśnie do ZŁ - opracowanie własnej, narodowej polityki rolnej, która uwzględnia specyfikę polskiego 

rolnictwa. 

Ale - Jan Krzysztof Ardanowski jest też przewodniczącym Rady ds. Rolnictwa przy Prezydencie RP. 

- Polski krajowy plan strategiczny, po jego zatwierdzeniu przez KE (to zakres mojej odpowiedzialności) - podlegał 

będzie włączeniu w system polskiego prawa i zapewne w formie ustawy trafi na biurko Pana Prezydenta. Oby trafił 

tam plan naprawdę dobry dla polskich rolników - napisał na tt Komisarz Wojciechowski, uzasadniając swoją decyzję. 

A więc sprytny (politycznie) szach-mat? 

O co konkretnie pyta ministra Ardanowskiego komisarz Wojciechowski? 

M.in. o zawartą w KPS strategię interwencyjną - czy odpowiada ona najważniejszym wyzwaniom polskiego 

rolnictwa? 

Komisarz Wojciechowski pyta też o opinię w kwestii: 

- koncepcji płatności redystrybucyjnej dla małych i średnich gospodarstw, w szczególności zakresu redystrybucji i 

obszaru gospodarstw nią objętych 

- zaproponowanej listy ekoschematów - czy lista ta wymaga uzupełnienia bądź zmian? 

- koncepcji wsparcia dobrostanu zwierząt - czy jest właściwie zaprojektowana, czy stwarza szansę na powstrzymanie 

procesu gwałtownej redukcji liczby gospodarstw prowadzących produkcję zwierzęcą, a także czy finasowanie 

dobrostanu powinno odbywać się w ramach I czy II filaru WPR? 

- koncepcji wsparcia dla rolnictwa ekologicznego - czy jest właściwie zaprojektowana?.... 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

 

  

https://www.farmer.pl/prawo/przepisy-i-regulacje/plan-strategiczny-komisarz-wojciechowski-prosi-o-opinie-ministra-ardanowskiego,114809.html
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Rolnictwo ekologiczne bez degresywności stawek płatności 
Farmer.pl Autor: Marzena Pokora-Kalinowska | 10.01.2022 | fot. Geralt z Pixabay 

Nie będzie obniżania stawek płatności wraz ze wzrostem areału objętego działaniem 

„Rolnictwo ekologiczne” z PROW. 

Dotąd obowiązywała degresywność, tzn. obniżanie stawek na ha wraz ze wzrostem 

powierzchni. Teraz – przez rok – ministerstwo proponuje podejmowanie zobowiązań i - 

przez dwa lata - wypłatę pomocy bez tego ograniczenia. 

Do uzgodnień trafił właśnie projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne”, 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. 

Znosi degresywność stawek pomocy, wypłacanych dla osób podejmujących i prowadzących to działanie. Jest to 

następstwem zmian w PROW, przyjętych przez Komitet Monitorujący i wprowadzonych do ustawy o PROW. 

Dotąd płatności ekologiczne za powierzchnię gruntów od 0,1 ha do 50 ha są przyznawane według pełnych 100% 

stawek płatności, za powierzchnię gruntów powyżej 50 ha do 100 ha - według stawek płatności pomniejszonych do 

75%, natomiast za powierzchnię gruntów powyżej 100 ha - według stawek płatności pomniejszonych do 60%. 

Teraz płatności ekologiczne w ramach działania "Rolnictwo ekologiczne" PROW 2014-2020, w odniesieniu do 

wniosków o przyznanie płatności ekologicznych złożonych w latach 2022-2024, będą przyznawane do każdego 

hektara bez tej  redukcji. 

Poprzednio podawano, że redukcja stawek jest wynikiem uwzględnienia występowania ekonomii skali – czyli łatwiej 

możliwego w większych gospodarstwach osiągnięcia większego dochodu przy niższych kosztach. 

Teraz uzasadnieniem dla rezygnacji ze stosowania mechanizmu degresywności „jest dalsze dążenie do wzrostu 

poziomu zainteresowania rolników przystępowaniem do realizacji zobowiązań ekologicznych i tym samym 

zwiększenie powierzchni objętej produkcją ekologiczną”. 

Niestety nie podano wyliczenia, jakich areałów i ilu rolników dotyczą już i mogą dotyczyć w przyszłości zmiany tych 

stawek. 

W ocenie skutków regulacji jest tylko informacja, że „możliwość otrzymywania płatności ekologicznych bez 

zastosowania mechanizmu degresywności płatności” dotyczy ok. 22,8 tys. rolników, co ma obejmować dane ARiMR 

na koniec 2021 roku i szacunki własne dotyczące nowych zobowiązań ekologicznych dla kampanii 2022 r. 

Wg Zielonego Ładu do 2030 r. produkcją ekologiczną będzie objętych 25% UR w UE, jednolite stawki mają zachęcić 

rolników do przechodzenia na ekologiczną produkcję. Zadeklarowano też: „Podejście to będzie kontynuowane w 

ramach wsparcia powierzchniowego do rolnictwa ekologicznego wdrażanego w ramach Planu Strategicznego dla 

WPR na lata 2023-2027.”… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

 

  

https://www.farmer.pl/prawo/przepisy-i-regulacje/rolnictwo-ekologiczne-bez-degresywnosci-stawek-platnosci,114787.html
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Rolnicy postulują utworzenie Funduszu Klęskowego Produkcji Rolnej 
Farmer.pl | Autor: Agnieszka Kozłowska | 09.01.2022 | fot. shutterstock 

Lubelska Izba Rolnicza postuluje powołanie Ogólnopolskiego Funduszu Klęskowego 

Produkcji Rolnej. 

Gwałtowne zmiany klimatu, nawałnice, silne burze, trąby powietrzne, wichury i susze to 

już prawie codzienność na polskiej wsi. - Niskie ceny skupu, brak urodzaju, ptasia grypa 

i afrykański pomór świń spowodowały, że sytuacja polskich rolników jest dramatyczna - 

zauważa Gustaw Jędrejek, prezes Lubelskiej Izby Rolniczej. 

Dlatego też Walne Zgromadzenie LIR wystosowało do rządu postulat o uruchomienie 

odpowiednich mechanizmów asekuracji produkcji rolnej. 

- Asekuracja produkcji rolnej powinna być obligatoryjna, obejmująca różne zagadnienia, jak susza, deszcz nawalny, 

grad, trąba powietrzna, powinna ona dotyczyć także ogólnie siły wyższej nie związanej z klimatem - napisano w 

stanowisku lubelskiego samorządu rolniczego. - Dlatego wnioskujemy o utworzenie Ogólnopolskiego Funduszu 

Klęskowego Produkcji Rolnej oraz o wprowadzenie powszechnych ubezpieczeń opartych na zasadzie wzajemności 

ubezpieczeniowej, który gwarantowałby zmniejszenie obciążeń finansowych generowanych dla Skarbu Państwa. 

Zdaniem LIR, budżet państwa ogranicza ilość pieniędzy na dopłaty, a komercyjne firmy ubezpieczeniowe nie chcą 

zawierać umów. 

Izba zauważa także, że udział w takim funduszu powinien być powszechny i obowiązkowy, a zyski z działalności 

powinny przechodzić na następny rok, co może skutkować zmniejszeniem składki. 

LIR proponuje, by zarządzanie funduszem powierzyć Radzie, w skład której będą wchodzili przedstawiciele rolników, 

organizacji branżowych, ARiMR oraz resortu rolnictwa… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

 

  

https://www.farmer.pl/finanse/podatki-rachunkowosc/rolnicy-postuluja-utworzenie-funduszu-kleskowego-produkcji-rolnej,114776.html
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Yara wstrzymuje import soli potasowej z Białorusi 
Farmer.pl | Autor: JK | 10.01.2022 | Fot. Veja/Shutterstock 

Od 10 stycznia do 1 kwietnia 2022 roku Yara całkowicie przestaje importować sól 

potasową z Białorusi - podaje portal agrarheute.de. 

W Oslo firma chemiczna Yara podjęła 10 stycznia decyzję o wstrzymaniu zakupu soli 

potasowej z Białorusi. Według Yary sankcje nałożone na Białoruś doprowadziły do 

znacznych zakłóceń w łańcuchu dostaw. Dostawcą soli potasowej z Białorusi do Yary 

jest  firma Belaruskali. 

Jak podkreśla Yara w komunikacie prasowym, firma zobowiązuje się do przestrzegania 

obowiązujących przepisów. Dotyczyło to również sankcji nałożonych na Białoruś przez 

Unię Europejską. Chociaż zakupy soli potasowej przez Yara na Białorusi są nadal zasadniczo możliwe, inne części 

łańcucha dostaw ograniczyły swoje usługi do tego stopnia, że konieczne było wstrzymanie importu… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

 

  

https://www.farmer.pl/produkcja-roslinna/nawozy/yara-wstrzymuje-import-soli-potasowej-z-bialorusi,114807.html


 
  

Powrót do spisu treści                                                                                  14 

Premier zapowiedział wprowadzenie zerowej stawki VAT na nawozy 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 11.01.2022 |Foto. KPRM 

- Znosimy całkowicie podatek na gaz. Obniżamy na kolejne 4 miesiące VAT na prąd do 

5% i VAT na ciepło do 5%. Do Tarczy Antyinflacyjnej 2.0 dodajemy obniżkę VAT na 

nawozy do 0% - powiedział podczas dzisiejszej konferencji prasowej prezes Rady 

Ministrów, Mateusz Morawiecki. 

- Chcemy zaprezentować Tarczę Antyinflacyjną 2.0, która ma chronić polskie rodziny i 

obniżyć podatki. Ona ma przede wszystkim pomóc pozostawić w portfelach Polaków jak 

najwięcej pieniędzy – wyjaśniał Morawiecki. - Nasze działania mają pomóc w realnej 

walce z inflacją. Zdaniem ekonomistów pierwsza Tarcza Antyinflacyjna ścięła czubek 

inflacyjny o ok. 1-1,5 pkt. proc. Druga tarcza ma mieć w podobnym rozmiarze pozytywny wpływ. Od 1 lutego na 6 

miesięcy wdrażamy nowe rozwiązania. Chcemy obniżyć VAT na paliwo z 23% na 8%. To będzie fundamentalna 

zmiana. Do 0% obniżamy VAT na podstawowe produkty spożywcze. Dzięki temu miesięcznie w portfelu każdej 

rodziny zostanie ok. 45 zł. Znosimy całkowicie podatek na gaz. Obniżamy na kolejne 4 miesiące VAT na prąd do 5% i 

VAT na ciepło do 5%. Do Tarczy Antyinflacyjnej 2.0 dodajemy obniżkę VAT na nawozy do 0% - zapowiedział premier. 

- Robimy wszystko, aby wdrożyć Tarczę Antyinflacyjną 2.0. Warto podkreślić, że nasza tarcza jest najbardziej 

rozbudowana i wielopunktowa w porównaniu do wielu krajów unijnych. Walka z inflacją będzie trudna, ale 

troszczymy się o polskie rodziny – zapewniał Mateusz Morawiecki.  

Zamknij > 
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Rolnicy z Pomorza Zachodniego mają dość - zapowiadają protesty 
Farmer.pl | Autor: Grzegorz Tomczyk | 11.01.2022 | Foto ilustracyjne: GT 

18 stycznia w województwie zachodniopomorskim planowane są rolnicze protesty. To 

reakcja przede wszystkim na horrendalne podwyżki środków do produkcji rolnej. 

Masowe protesty na 18 stycznia br. zapowiada "Solidarność" RI z Pomorza Zachodniego 

- dowiadujemy się z fanpejdżu organizacji ph. "Protest Rolników". Jak dowiadujemy się 

z mediów społecznościowych wolę udziału wyraziło już 7 z 11 powiatów województwa. 

Związkowcy zaapelowali o współdziałanie także do innych organizacji rolniczych, m.in. 

okręgowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego. 

Z komunikatów i opublikowanych nagrań związkowców wynika, iż protest to reakcja na bieżącą katastrofalną 

sytuację w branży rolniczej. Chodzi przede wszystkim o horrendalne podwyżki cen nawozów i innych środków do 

produkcji, oraz paliw i energii, które w wielu gospodarstwach pod znakiem zapytania stawiają kontynuowanie 

produkcji. 

Najważniejszym postulatem związkowców dla rządu jest podjęcie działań osłonowych wobec rolników. Wskazują, iż 

rząd traktował dotąd rolników po macoszemu, choć ratował przed skutkami pandemii inne branże. Teraz zaś jak 

nigdy właśnie rolnictwo wymaga opracowania tarczy antykryzysowej, która ochroniła by gospodarstwa przed 

drożyzną i szalejąca inflacją… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

 

  

https://www.farmer.pl/fakty/polska/rolnicy-z-pomorza-zachodniego-maja-dosc-zapowiadaja-protesty,114825.html
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Cena pszenicy. Rosja potwierdziła obostrzenia w eksporcie zbóż 
Farmer.pl |  Autor: MT | 11.01.2022 | fot. Pixabay 

- Początek 2022 roku nie okazał się pomyślny dla pszenicy, lepiej poradziła sobie 

kukurydza. Jednak to rośliny oleiste rozpoczęły rok z przytupem – kompleks sojowy 

zakończył miniony tydzień od wyznaczenia nowych szczytów na CBOT, a rzepak osiągnął 

nowe rekordy na giełdzie MATIF – poinformował w cotygodniowym zestawieniu 

Mirosław Marciniak, analityk z InfoGrain. 

Bardzo dynamicznie zachowują się ceny surowców rolnych, zwłaszcza rzepaku. Jego 

cena na giełdzie w Paryżu pokonała ostatnio kolejne rekordy, bo przekroczyła znacznie 

800 euro za tonę. 

Czy to efekt informacji pogodowych spływających z południowej półkuli? W Ameryce Południowej, w Brazylii i 

Argentynie z powodu La Nina odnotowywane są bardzo wysokie temperatury. Gorąco jest również w Australii, ale 

tam wcześniej były powodzie. 

Wpływ pogody na ceny płodów rolnych. Wzrost cen rzepaku 

- Firmy analityczne przystąpiły do korekty prognoz zbiorów brazylijskiej soi, obniżając wcześniejsze prognozy nawet o 

10-11 mln ton. Pierwsze cięcia prognoz odnotowano także w Argentynie. Korekty zbiorów, choć w mniejszej skali, 

miały miejsce także w odniesieniu do brazylijskiej i argentyńskiej kukurydzy – poinformował w raporcie Mirosław 

Marciniak. 

Jak dodał, w prognozach pogody na bieżący tydzień dla południowej Brazylii, a przede wszystkim dla Argentyny, 

mamy ekstremalnie wysokie temperatury (przekraczające 40°C) i brak opadów. To oznacza potencjalne straty w 

uprawach soi i kukurydzy. 

Pogoda jednak w tym regionie świata ma się zmienić. Zapowiadane są opady deszczu. Pytanie czy nie za późno? 

- Wsparcie ze strony kompleksu sojowego, a także oleju palmowego, nie pozostało bez wpływu na notowania 

europejskiego rzepaku. Wygasający wkrótce kontrakt lutowy na giełdzie MATIF, przełamał kolejny psychologiczny 

poziom 800 euro. Piątkowa sesja zakończyła się na poziomie 828 euro, co oznacza wzrost w ujęciu tygodniowym aż o 

74 euro. Równie wysokie wzrosty odnotowano w kontrakcie majowym, który zakończył tydzień na poziomie 758 

euro – podał analityk InfoGrain. 

Jakie ceny pszenicy? 

Na rynek zbóż wpływ niewątpliwie będzie miało kilka czynników. Pierwszy dotyczy naszych wschodnich sąsiadów. 

- Rosyjski rząd potwierdził wprowadzenie nowych obostrzeń w eksporcie zbóż. W okresie 15 luty/30 czerwiec limit 

dla eksportu zbóż wyniesie 11 mln ton, z czego 8 mln ton dla pszenicy. Oprócz tego, wciąż obowiązywać będą cła 

eksportowe, które od najbliższej środy wzrastają do 98.2 USD/t – poinformował Marciniak… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

 

  

https://www.farmer.pl/produkcja-roslinna/zboza/cena-pszenicy-rosja-potwierdzila-obostrzenia-w-eksporcie-zboz,114823.html
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Komisja: projekt ustawy dot. płatności uzupełniającej - bez poprawek 
Farmer.pl | Autor: PAP | 11.01.2022 | fot. shutterstock 

Sejmowa komisja rolnictwa nie wniosła poprawek do rządowego projektu ustawy dot. 

płatności uzupełniającej. Wprowadza on dodatkową dopłatę do płatności 

bezpośrednich, co zwiększy dochody rolników. 

Wiceminister rolnictwa Krzysztof Ciecióra przedstawiając projekt poinformował, że 

dodatkowa dopłata (redystrybucyjna) pozwoli na zwiększenie średniej kwoty wsparcia 

ponad średnią UE w małych i średnich gospodarstwach (od 3 do 30 ha użytków rolnych) 

dla ponad 60 proc. rolników. Podkreślił, że w ten sposób dopłaty bezpośrednie w Polsce 

będą na poziomie średniej unijnej lub nieco powyżej. 

Dodał, że co do zasady uzupełniająca płatność podstawowa będzie przysługiwała do najważniejszych roślin 

uprawnych na gruntach ornych, w szczególności do zbóż, roślin oleistych i wysokobiałkowych. 

Wiceminister zaznaczył, że dokładna stawka dopłaty uzupełniającej będzie znana dopiero na jesieni, ale resort 

szacuje, że będzie ona na poziomie 40-41 zł na hektar. Na ten cel rząd chce przeznaczyć 400 mln zł. 

Projektowana ustawa pozwoli już od kampanii 2022 r. na wypłatę dodatkowych środków rolnikom w ramach dopłat 

bezpośrednich. Ciecióra zapewnił, że pieniądze dostaną wszyscy rolnicy posiadają co najmniej 1 ha ziemi. Dopłatą 

zostanie objętych ponad 1 mln rolników. 

Poinformował, że przyznawanie płatności planowane jest również po 2022 r., co zostanie uwzględnione w nowych 

przepisach przygotowywanych w związku z potrzebą wdrożenia reformy Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

 

  

https://www.farmer.pl/fakty/komisja-projekt-ustawy-dot-platnosci-uzupelniajacej-bez-poprawek,114848.html
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Resort rolnictwa o podwyżkach czynszów za dzierżawy 
Farmer.pl |  Autor: Grzegorz Tomczyk | 05.01.2022 | Foto: GT 

Ministerstwo Rolnictwa uważa, że obowiązujące przepisy dają KOWR wystarczające 

możliwości pomocy rolnikom w razie drastycznego wzrostu czynszów za dzierżawy 

ziemi. 

Na mocy obowiązujących aktów prawnych KOWR może odroczyć termin zapłaty 

czynszu dzierżawnego, rozłożyć ją na raty albo umorzyć w części lub w całości. 

Wystarczy, że dzierżawca złoży stosowny i uzasadniony sytuacją wniosek. Zmiany 

zawartych już umów nie są przewidziane, ani konieczne – wynika z odpowiedzi, jakiej 

udzielił nam resort rolnictwa. 

W naszym zapytaniu do MRiRW wystąpiliśmy w imieniu rolników, którzy dzierżawią grunty od KOWR i obawiają się 

drastycznego wzrostu czynszu dzierżawnego, w związku z rosnącymi cenami pszenicy. Jak argumentują dzierżawcy, 

ceny zbóż osiągnęły bardzo wysoki pułap, ale do zupełnie horrendalnego poziomu doszły również koszty środków do 

produkcji i samej uprawy. Skoro ceny płodów rolnych nie rekompensują ponoszonych nakładów tym rolnikom, którzy 

uprawiają własną ziemię, to co maję w tej sytuacji powiedzieć ci, którzy grunty dzierżawią. Rolnicy uważają, że 

sytuacja w której się znaleźli jest wyjątkowa i nie była od nich w żaden sposób zależna, czego przykładem szalejące 

ceny gazu i nawozów. Domagają się więc interwencji rządu i zmiany obowiązujących umów dzierżawy. Zapytalismy 

więc w MRiRW, czy planowane są jakiekolwiek działania w celu pomocy dzierżawcom gruntów z zasobów państwa. 

W otrzymanej właśnie odpowiedzi czytamy: 

„Zgodnie z art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu 

Państwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 2243, z późn. zm.), Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (zwany dalej „KOWR”), może 

odroczyć określony w umowie termin zapłaty należności, rozłożyć ją na raty albo umorzyć w części lub w całości, 

jeżeli przemawiają za tym ważne względy gospodarcze, społeczne lub losowe. Z kolei rozporządzenie Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 października 2017 r. w sprawie szczegółowych przesłanek odroczenia, rozłożenia 

na raty lub umorzenia należności Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz trybu postępowania w tych sprawach 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2116), w § 1 ust. 1 wskazuje, że KOWR może odroczyć termin zapłaty należności lub rozłożyć ją 

na raty w przypadku gwałtownego załamania się rynku zbytu lub gwałtownego spadku cen produktów wytwarzanych 

w gospodarstwie lub przedsiębiorstwie dłużnika albo w przypadku wystąpienia innych nadzwyczajnych zjawisk 

gospodarczych lub wystąpienia zdarzeń losowych, jeżeli ich skutkiem jest pogorszenie się sytuacji płatniczej w 

stopniu uniemożliwiającym terminową zapłatę należności KOWR, a których dłużnik nie mógł przewidzieć w ramach 

racjonalnie prowadzonej działalności gospodarczej. Ponadto zgodnie z § 2 ust. 4 pkt 3 ww. rozporządzenia, należność 

może być umorzona w całości lub w części wtedy, gdy prowadzone przez KOWR postępowanie wyjaśniające wykaże, 

że na skutek okoliczności, za które dzierżawca nie ponosi odpowiedzialności i które nie dotyczą jego osoby, zwykły 

przychód z przedmiotu dzierżawy uległ znacznemu zmniejszeniu w stopniu znacznie przewyższającym obniżenie 

wysokości czynszu dokonane na podstawie art. 700 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 

r. poz. 459, 933 i 1132), a zapłata należności byłaby związana z nadmiernymi trudnościami w odtworzeniu produkcji 

rolnej. 

Regulacja § 3 ust. 2 ww. rozporządzenia stanowi, że wniosek o odroczenie, rozłożenie na raty lub umorzenie 

należności składa się do oddziału terenowego KOWR właściwego ze względu na położenie nieruchomości będącej 

przedmiotem umowy, z której wynikają te należności”. W opinii resortu, obecnie obowiązujące przepisy umożliwiają 

więc KOWR reagowanie na przedstawioną przez nas sytuację. Do zmiany wysokości czynszu dzierżawnego nie jest 

wcale konieczna zmiana samej umowy dzierżawy, a jedynie złożenie przez dzierżawcę odpowiedniego wniosku do 

właściwego oddziału terenowego KOWR, który po przeprowadzeniu postępowania wskaże zainteresowanemu, czy 

jest możliwe zastosowanie którejś z form wsparcia zawartej w przepisach… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

https://www.farmer.pl/prawo/nieruchomosci/resort-rolnictwa-o-podwyzkach-czynszow-za-dzierzawy,114663.html
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Prezydent podpisał ustawę o scalaniu i wymianie gruntów 
Farmer.pl | Autor: PAP | 04.01.2022 | fot.kh 

Prezydent Andrzej Duda podpisał we wtorek nowelizację ustawy o scaleniu i wymianie 

gruntów rolnych - poinformowało Biuro Prasowe Kancelarii Prezydenta RP. Nowe 

przepisy mają przyczynić się do likwidacji nadmiernego rozdrobnienia gruntów 

gospodarstw rolnych. 

Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, 

ustawy o utracie mocy prawnej niektórych ksiąg wieczystych oraz ustawy o drogach 

publicznych, ma na celu usprawnienie i przyspieszenie prowadzenia postępowań 

scaleniowych, a także ustala procedury takich postępowań w przypadku obowiązywania 

na terytorium kraju lub jego części stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii lub stanu nadzwyczajnego. 

Nowe przepisy pozwalają na rezygnację z odczytywania postanowienia o wszczęciu postępowania scaleniowego oraz 

decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów na zebraniach uczestników scalenia. Wprowadzony będzie 

obowiązek zamieszczania postanowienia o wszczęciu postępowania scaleniowego oraz decyzji o zatwierdzeniu 

projektu scalenia gruntów na stronach Biuletynu Informacji Publicznej urzędu obsługującego organ, który wydał 

postanowienie lub decyzję. 

Jednym z nowych rozwiązań jest wprowadzenie możliwości wykorzystania środków komunikacji elektronicznej przy 

realizacji zadań związanych z przeprowadzaniem postępowań scaleniowych. Będzie to możliwe w okresie 

obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Ustawa wprowadza terminy dla wojewodów i 

sądów administracyjnych do rozpatrywania odwołań i skarg. W razie nierozpatrzenia skargi w terminie dwóch 

miesięcy, sądy administracyjne nie będą mogły uchylić zaskarżonej decyzji, a jedynie stwierdzić jej wydanie z 

naruszeniem prawa. 

Nowela zakłada również, że przedstawiciel gminy oraz sołtys wsi zostaną włączeni do komisji pełniącej funkcje 

doradcze przy opracowaniu projektu scalenia gruntów… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

 

  

https://www.farmer.pl/fakty/polska/prezydent-podpisal-ustawe-o-scalaniu-i-wymianie-gruntow,114656.html
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Zerowy VAT na nawozy. Dla „watowców” to rozwiązanie niekorzystne 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 12.01.2022 | 

W związku z zapowiedzianym przez rząd RP obniżeniem podatku VAT do zera od 

nawozów i z 23% do 8% od paliw, Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, po 

przeanalizowaniu ewentualnych skutków ww. działań, wystąpił do ministra rolnictwa 

Henryka Kowalczyka wskazując, że dla rolników tzw. „watowców” rozwiązania te nie 

będą korzystne. 

Znaczna grupa rolników producentów nie będzie mogła odliczyć od podatku 

poniesionych wydatków. W praktyce oznacza to, że rozwiązanie tarczy antyinflacyjnej, 

które ma w założeniu przeciwdziałać skutkom podwyżek cen m.in. nawozów 

sztucznych, w rzeczywistości nie okaże się możliwe do wykorzystania dla rolników rozliczających podatek VAT.  

Zdaniem samorządu rolniczego aby zaproponowane rozwiązanie miało korzystny skutek należałoby wprowadzić 

zerową stawkę VAT na sprzedaż płodów rolnych. 

Źródło: KRIR 

Zamknij > 
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Jakie prognozy dla rynku nawozów? Ceny nawozów - styczeń 2022 r. 
Farmer.pl |  Autor: Małgorzata Tyszka | 12-01-2022 | fot. Pixabay 

Od wczoraj, czyli od 11 stycznia 2022 r., wszyscy żyją tematem 0 proc. VAT-u na 

nawozy. Na portalu farmer.pl pisaliśmy już na ten temat, zarówno przedstawiając fakty, 

jak i opinie rolników. Jakie są prognozy dla rynku? 

Wkrótce opublikujemy też tekst z komentarzem ekonomisty na ten temat. Tymczasem 

chcemy się skupić ogólnie na rynku nawozów. Spróbujemy ocenić, co w najbliższym 

czasie będzie wpływało na ten rynek, nie omawiając już kwestii Vatu, która 

niewątpliwie wywrze na niego duży wpływ (o tym w kolejnych artykułach – zachęcamy 

do śledzenia na bieżąco farmer.pl). 

Jakie prognozy dla rynku nawozów na 2022 r.? 

- Obecna sytuacja na krajowym rynku nawozowym jest w dalszym ciągu niepewna. Z rynku dobiegają sprzeczne 

informacje o dostępności nawozów, w części województw lepiej jest w tym zakresie, w niektórych gorzej. Ceny są w 

ostatnich tygodniach raczej stabilne, ewentualnie nieznacznie rosną, niemniej jednak jeżeli już jakieś nawozy drożeją, 

to tempo wzrostu jest zdecydowanie wolniejsze niż to obserwowane w wrześniu i październiku ubiegłego roku – 

mówi dla farmer.pl Arkadiusz Zalewski z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB w Warszawie.  

Jak dodaje, wielu rolników jeszcze wstrzymuje się z zakupami nawozów licząc na obniżki. Z powodu zniesienia VATu, 

najpewniej potrwa to do lutego (od tego czasu te przepisy mają wejść w życie). 

- Poza tym część z nich na pewno wyraźnie ograniczy zakup z powodu bardzo wysokich cen. Być może jednak 

mniejszy, w porównaniu z latami poprzednimi, popyt może być czynnikiem, który wpłynie na obniżki cen. Niemniej 

jednak do końca pierwszego kwartału skala ewentualnych obniżek prawdopodobnie nie będzie duża – uważa 

naukowiec. 

Przytacza on tutaj dane, że import nawozów azotowych jest w ostatnich miesiącach zdecydowanie mniejszy niż rok 

wcześniej (o około 25 proc.), a ceny gazu ziemnego i fosforytów utrzymują się na stosunkowo wysokim poziomie. 

- To powoduje, że ceny nawozów, pomimo mniejszego popytu, nadal utrzymują się na wysokich, rekordowych 

poziomach. Z drugiej strony ceny nawozów w handlu światowym stabilizują się i być może jest to zapowiedzią 

zahamowania trendu wzrostowego i przekształcenia go w trend spadkowy. To z kolei w perspektywie kilku miesięcy 

przełożyłoby się na obniżki cen na rynku krajowym – dodaje Arkadiusz Zalewski. 

Ceny nawozów styczeń 2022 r. 

W mediach społecznościowych nadal zamieszczane są cenniki nawozów. Z nich dowiadujemy się, że np. saletrosan 

kosztuje obecnie ok. 2800 zł/t brutto, a saletra amonowa blisko 3 tys. zł/t netto. Wiele zależy od dystrybutora, bo w 

innym miejscu już ceny potrafią być całkiem odmienne. 

Poza tym z dostępem jest bardzo różnie, zwłaszcza gdzie tyczy się ona większej ilości produktu. Chociaż z drugiej 

strony pojawiają się i też takie zdjęcia, jak poniżej. 

Rolnicy informują, że zakup soli potasowej graniczy z cudem, podobnie nawozów potasowo-magnezowych. Czy jest 

to wynik informacji, że Yara całkowicie przestaje importować sól potasową z Białorusi? 

Dlaczego koszt nawozu rośnie? 

Nad tym tematem pochylił się serwis farmprogress.com, który podaje, że to nie tylko wzrost cen amoniaku. Fosfor, 

potaż i mocznik doświadczają tego samego bezprecedensowego wzrostu.To jest wynik wysokich cen gazu, ale nie 

tylko… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

https://www.farmer.pl/produkcja-roslinna/nawozy/jakie-prognozy-dla-rynku-nawozow-ceny-nawozow-styczen-2022-r,114872.html
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Na obniżce VAT na nawozy nikt nie straci - uważa minister Kowalczyk 
Farmer.pl | Autor: Agnieszka Kozłowska | 14.01.2022 | fot. FB MRiRW  

Czy rolnicy "vatowcy" stracą na wprowadzeniu zerowych stawek VAT na nawozy, jak 

twierdzą Izby Rolnicze? Zdaniem wicepremiera Kowalczyka  - nikt nie straci. 

- Przy obniżeniu stawki VAT oczywiście nikt nie straci - stwierdził dziś na konferencji 

prasowej Henryk Kowalczyk, wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi. 

- Natomiast to, że jeśli ktoś nie zapłacił za ten VAT w momencie zakupu nawozu to nie 

będzie miał możliwości odliczenia tego podatku VAT i nie będzie miał zwrotu - jest to 

dla rolnika, który rozlicza się jako "vatowiec" obojętne, więc nie ma mowy o tym, że 

jakikolwiek rolnik straci - wyjaśniał dziennikarzom minister Kowalczyk.  

Jak informowaliśmy wczoraj, KRIR wystąpił do Wiceprezesa Rady Ministrów Henryka Kowalczyka z uwagą, że 

zapowiedziane przez Rząd RP obniżenie m.in. podatku VAT do zera od nawozów nie będzie rozwiązaniem korzystnym 

dla rolników tzw. „vatowców”. 

Jak podano w piśmie do resortu rolnictwa, znaczna grupa rolników producentów nie będzie mogła odliczyć od 

podatku poniesionych wydatków. W praktyce oznacza to, że rozwiązanie tarczy antyinflacyjnej, które ma w założeniu 

przeciwdziałać skutkom podwyżek cen m.in. nawozów sztucznych, w rzeczywistości nie okaże się możliwe do 

wykorzystania dla rolników rozliczających podatek VAT… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

  

https://www.farmer.pl/prawo/przepisy-i-regulacje/na-obnizce-vat-na-nawozy-nikt-nie-straci-uwaza-minister-kowalczyk,114953.html
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Senat wycofuje się z ograniczenia egzekucji komorniczej 
Faremr.pl | Autor: Marzena Pokora-Kalinowska | Dodano: 14-01-2022, 13:13 | fot.Shuttestock 

12 stycznia do Sejmu trafił Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks 

postępowania cywilnego oraz ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów 

prowadzących gospodarstwa rolne. 

Dotyczy - zgodnie z uzasadnieniem - kwestii związanych ze szczególną ochroną rolnika 

prowadzącego gospodarstwo rolne w przypadku skierowania egzekucji do należącego 

do niego majątku; określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego 

gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji. 

Krótko mówiąc, ta ochrona okazała się zbyt szczelna – i senat wycofuje się z pomysłu 

wykreślenia przepisu, który przestawał chronić niezbędne składniki gospodarstwa przy skierowaniu egzekucji do 

wszystkich nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego prowadzonego przez dłużnika. 

Zmianę ustawy przygotował senator Ryszard Bober – ten sam, który niedawno podnosił, że przepis pozwalający na 

niestosowanie wyłączeń spod egzekucji prowadzonej do wszystkich nieruchomości wchodzących w skład 

gospodarstwa rolnego prowadzonego przez dłużnika jest nadużywany. 

Teraz więc znów wyłączenia spod egzekucji nie będą obowiązywały przy prowadzeniu egzekucji z całego majątku – 

tak, jak chciały banki, zapowiadając zaprzestanie kredytowania rolników z powodu spodziewanych niemożliwości 

zabezpieczenia i egzekucji długu. 

Ponadto uchylony ma być zapis z ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa 

rolne, wymagający wpisu hipoteki na pierwszym miejscu, co ma pozwolić KOWR gwarantować spłatę kredytu 

restrukturyzacyjnego. 

link do pełnego artykułu 

Zamknij > 
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