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Notowania 
CenyRolnicze.pl | 24 stycznia 2022 

 

 

 

PSZENICA KONS ŻYTO KONSUMPCYJNE JĘCZMIEŃ BROWARNY OWIES KONSUMPCYJNY 
Średnia cena zł/t: 1 219,81  Średnia cena zł/t: 1 015,00  Średnia cena zł/t: 1 022,69  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 - 1 380,00  MIN - MAX: 700,00 - 1 020,00  

    

    
PSZENICA PASZ. ŻYTO PASZOWE PSZENŻYTO JĘCZMIEŃ PASZOWY 
Średnia cena zł/t: 1 160,77  Średnia cena zł/t: 942,83  Średnia cena zł/t: 1 041,92  Średnia cena zł/t: 1 000,00  

MIN - MAX: 980,00 - 1 300,00  MIN - MAX: 850,00 - 1 110,00  MIN - MAX: 880,00 - 1 150,00  MIN - MAX: 850,00 - 1 200,00  

    

    
GROCH ŁUBIN ŻŁÓTY ŁUBIN WĄSKOLISTNY BOBIK 
Średnia cena zł/t: 1 368,50  Średnia cena zł/t: 1 390,00  Średnia cena zł/t: 1 310,00  Średnia cena zł/t: 1 285,00  

MIN - MAX: 1 150,00 - 1 740,00  MIN - MAX: 1 340,00 - 1 440,00  MIN - MAX: 1 200,00 - 1 540,00  MIN - MAX: 1 100,00 - 1 440,00  

    

    
RZEPAK KUKURYDZA MLEKO ŻYWIEC WIEPRZOWY 
Średnia cena zł/t: 3 197,50  Średnia cena zł/t: 1 011,58  Średnia cena zł/l: 1,82 Średnia cena zł/kg: 4,11 

MIN - MAX: 2 900,00 - 3 350,00  MIN - MAX: 930,00 - 1 070,00  MIN - MAX: 1,59 – 2,02 MIN - MAX: 3,40 – 4,70 

    
    

MATF Pszenica  
272,50 €/t 

MATF Kukurydza  
247,50 €/t 
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W krótkim okresie ceny zbóż nie powinny rosnąć. Rolnicy czekają na wyższe stawki 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 17.01.2022 | 

- Handel ziarnem po długim okresie świąteczno-noworocznym dopiero się zaczyna. 

Obecnie na rynku mają miejsce dostawy ziarna do wytwórni pasz/młynów w ramach 

umów zawartych w końcu minionego roku. Większe zakupy ziarna przez przetwórców 

powinny nastąpić w II połowie stycznia, w związku z koniecznością pokrycia potrzeb 

surowcowych na luty i kolejne tygodnie bieżącego sezonu – informuje Izba Zbożowo-

Paszowa. Dotyczy to zwłaszcza wytwórni pasz, które nie są w pełni pokryte w surowiec 

na najbliższe tygodnie. Czytaj dalej… 

 

Grupa Azoty: Możliwe zawirowania w dostarczaniu nawozów bezpośrednio do 

gospodarstw 
Farmer.pl | Autor: Małgorzata Tyszka | 17.01.2022 | Fot. JŚS 

Tak dużo dzieje się na rynku nawozów. Co może nas jeszcze zaskoczyć? - Istotne 

trudności, jakie mogą się pojawić w najbliższej przyszłości na rynku polskim, to duża 

kumulacja zamówień bezpośrednio przed sezonem aplikacyjnym i możliwe zawirowania 

w dostarczaniu nawozów bezpośrednio do gospodarstw rolnych – powiedziała nam 

Monika Darnobyt, rzecznik prasowy z Departamentu Korporacyjny Komunikacji i 

Marketingu Grupa Azoty S.A. Ceny nawozów w ostatnim czasie zmieniały się jak w 

kalejdoskopie. Rolnicy, dystrybutorzy i producenci obserwują rynek. Czytaj dalej… 

 

Czy będzie zgoda KE na dopłaty do nawozów? 
Farmer.pl | Autor: A.Kozłowska, R.Iwański | 14.01.2022 | Fot. shutterstock 

Czy Komisja Europejska zgodzi się na wprowadzenie przez Polskę dopłat do zakupu 

nawozów? O taką właśnie zgodę wystąpił do KE w pierwszych dniach stycznia Premier 

Mateusz Morawiecki. 

Jak dowiedzieliśmy się w czasie dzisiejszej konferencji prasowej Wicepremiera i 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka, w pierwszych dniach stycznia 

br. Premier Mateusz Morawiecki wystąpił do Komisji Europejskiej o zgodę na 

wprowadzenie przez nasz kraj dopłat do zakupu nawozów dla rolników. Czytaj dalej… 

 

Potrzebujemy profesjonalnego portu zbożowego? Problem eksportu dużych partii ziarna 

będzie narastał 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 18.01.2022 | 

Rząd premiera Mateusza Morawieckiego przedstawił późną jesienią 2021 r. szczegóły 

programu: Polski Ład dla rolnictwa. Zawiera on wiele nowych propozycji i rozwiązań 

dedykowanych rolnictwu i obszarom wiejskim. Niestety – w opinii Polskiego Związku 

Producentów Roślin Zbożowych – mimo wielu wcześniejszych apeli i monitów w tej 

sprawie oraz deklaracji ministrów, w ogłoszonym programie zabrakło jednej, bardzo 

ważnej dla rolników kwestii, a konkretnie zapowiedzi uruchomienia nowoczesnej 

infrastruktury portowej do zboża w naszym kraju. Czytaj dalej… 
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Rolnicy mają dość i wyjechali na drogi. Mają 6 postulatów 
Agropolska.pl | Autor : Małgorzata Miszczuk PAP, (EM) | 18.01.2022 |  

Na drogach Pomorza Zachodniego protestowali rolnicy, którzy domagają się reakcji na 

pogarszającą się sytuację ekonomiczną rodzinnych gospodarstw towarowych. 

Utrudnienia w ruchu były się m.in. w powiatach pyrzyckim, szczecineckim, stargardzkim 

i choszczeńskim. Gospodarze wyjechali na drogi regionu w kolumnach po 5 pojazdów i 

poruszali się z prędkością 20 km/h. - W rolnictwie się w tej chwili bardzo pogorszyło, 

wszystko podrożało, nasze środki do produkcji rolnej, np. nawozy, podrożały ponad 300 

proc. - wyliczał Kazimierz Zaklukiewicz, przewodniczący zgromadzenia z powiatu 

stargardzkiego. Czytaj dalej… 

Senat chce dopłat do nawozów i rekompensat za upadłe firmy skupujące 
Farmer.pl | fot Autor: Marzena Pokora-Kalinowska | 18.01.2022 | Fot. Pixabay 

Na rok 2022 na rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne i rybołówstwo przewiduje się 

uzyskanie kwoty 60.610.146 tys. zł. Senat wnioskuje o uwzględnienie w budżecie 

wydatków na dopłaty do nawozów i na rekompensaty dla rolników, którzy ponieśli 

stratę w wyniku upadłości podmiotu skupującego. 

MRiRW przygotowało zestawienie „Informacja o budżecie państwa i budżecie środków 

europejskich na 2022 rok w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych oraz 

rybołówstwa (wg ustawy budżetowej na rok 2022 z dnia 17 grudnia 2021 r.)”. Czytaj 

dalej… 

 

Rafał Mładanowicz pod Szczecinkiem - To dopiero początek masowych rolniczych 

protestów 
Farmer.pl | Autor: Grzegorz Tomczyk |  18.01.2022 | Fot. Farmer 

Rząd winien poważnie potraktować protesty na Pomorzu Zachodnim, bo to zapowiedź 

fali masowych wystąpień rolniczych jaka nas czeka - uważa Rafał Mładanowicz, który 

protestował dziś razem z rolnikami w powiecie szczecineckim. -Gospodaruję w woj. 

pomorskim, ale uważałem że powinienem wesprzeć swoich sąsiadów zza miedzy. 

Obecna sytuacja zmusza rolników do stanowczych działań. Całkowicie zgadzam się z 

postulatami zgłaszanymi przez zachodniopomorską Solidarność RI - powiedział Rafał 

Mładanowicz, delegat do Krajowej Rady Izb Rolniczych z województwa pomorskiego, 

który protestował dziś razem z rolnikami w Zachodniopomorskim. Czytaj dalej… 

KOWR o podwyżkach czynszu dzierżawnego 
Farmer.pl |  Autor: Grzegorz Tomczyk | 17.01.2022 | Fot. GT 

Czy Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa planuje jakieś działania osłonowe, w związku 

ze spodziewanym wzrostem wysokości czynszu dzierżawnego, z racji znacznego skoku 

ceny pszenicy? Z takim zapytaniem na prośbę rolników-dzierżawców zwróciliśmy się 

jakiś czas temu do resortu rolnictwa oraz KOWR. Odpowiedź z ministerstwa już na 

naszych łamach publikowaliśmy. Resort wyraził w niej opinię, że obowiązujące przepisy 

dają KOWR wystarczające możliwości pomocy rolnikom w razie drastycznego wzrostu 

czynszów za dzierżawy ziemi. A co w tej sprawie ma do powiedzenia Krajowy Ośrodek 

Wsparcia Rolnictwa? Czytaj dalej… 
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Ceny skupu zbóż, kukurydzy, oleistych i strączkowych: nadal w trendzie spadkowym 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Paweł Hetnał | 19.01.20222 |  

Na rynku skupu zbóż nadal notujemy obniżki. Od minionego poniedziałku średnia 

stawka za pszenicę paszową spadła o 11,39 zł/t. Ziarno pozostałych gatunków zbóż 

również potaniało w tym czasie, choć spadki przeciętnych cen nie przekroczyły 10 zł/t. 

Kolejną, znaczną korektę w dół zaliczył rzepak, którego średnia wycena spadła o 46,43 

zł/t. Aktualne ceny skupu zbóż, rzepaku, kukurydzy i strączkowych zebrane w dniu 

19.01.2022 r. z firm zlokalizowanych na terenie całej Polski przez redakcję portalu 

CenyRolnicze.pl przedstawiają się następująco: Czytaj dalej… 

 

Yara wyprodukuje nawóz bez udziału gazu ziemnego 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 19.01.2022 | 

Firmy Yara i Lantmännen będą wprowadzać na rynek nawozów produkty wolne od 

paliw kopalnych. Będą wytwarzane przy użyciu energii odnawialnej. Nawozy tego typu 

pojawią się w ofercie norweskiej firmy już w przyszłym roku. Yara, wiodący światowy 

producent nawozów oraz Lantmännen, wiodąca spółdzielnia rolnicza w północnej 

Europie rozpoczęły prace nad komercyjna produkcją zielonych nawozów w 2019 r., 

mając wspólny cel, jakim jest zrealizowanie pierwszego na świecie łańcucha produkcji 

żywności wolnego od paliw kopalnych. Czytaj dalej… 

 

Dzierżawcy będą płacić i płakać... 
Farmer.pl | Autor: Agnieszka Kozłowska | 19.01.2022 | Fot. shutterstock 

Oj, robi się niewesoło. GUS podał właśnie średnią krajową cenę skupu pszenicy w II 

półroczu - tę, po której ustala się wysokość czynszu dzierżawnego za dzierżawione od 

Skarbu Państwa nieruchomości rolne. Zmiana jest bardzo duża. 

Jak poinformował dziś Główny Urząd Statystyczny, według wstępnych danych średnia 

krajowa cena skupu pszenicy w II półroczu 2021 r. wyniosła 100,71 zł za 1 dt. 

Cena ta służy do ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego za dzierżawione od Skarbu 

Państwa nieruchomości rolne. Czytaj dalej… 

Na światowych giełdach spadają notowania niektórych nawozów. Rolnicy jednak nie 

odczuwają tych zmian 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 20.01.2022 | 

Podczas gdy ceny nawozów azotowych (KAS, AHL) i fosforu (DAP) na giełdach 

światowych utrzymują się na wysokim poziomie, w tym samym czasie rosną ceny 

nawozów potasowych. Z kolei światowe ceny mocznika spadają, choć analitycy 

wskazują, iż ta korzystna zmiana nie będzie trwała zbyt długo i co więcej, nie ma ona 

wpływu na niższe stawki dla rolników. Na rynku kontraktów terminowych w USA 

notowane są ostatnio obniżki cen nawozów. Nie przekłada się to jednak na ceny dla 

rolników. Wręcz przeciwnie, ceny dla farmerów wciąż rosną, choć dynamika wzrostu 

nieco osłabła. Czytaj dalej… 
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Coraz więcej gospodarstw rolnych tonie w długach. Tymczasem rząd drastycznie obcina 

środki na restrukturyzację 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 20.01.2022 | 

Drastycznie rosnące koszty produkcji sprawiają, że nie wszystkim gospodarstwom udaje 

się zachować płynność finansową, coraz częściej zmuszone są do upadłości. Tymczasem 

tegoroczna kwota zaplanowana w budżecie państwa na restrukturyzację zadłużenia 

gospodarstw rolnych jest o ponad 90% niższa niż w roku poprzednim i stanowi zaledwie 

2% kwoty z roku 2020. Podlaska Izba Rolnicza zwróciła się z prośbą o zawnioskowanie 

do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zmianę ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o 

restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne. Czytaj 

dalej… 

Umowa dzierżawy gruntów rolnych – o czym należy pamiętać, by nie wyjść jak Zabłocki 

na mydle 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Magdalena Kopeć | 20.01.2022 |  

Dzierżawa ziemi jest dla wielu rolników jedyną szansą na zwiększenie areału. Zdarza się, 

że poniższe umowy są zawierane jedynie w formie ustnej. Czy wiążą one strony? Jakie 

są niezbędne elementy umowy dzierżawy? O tym na co warto zwrócić uwagę przy 

zawieraniu tego typu umów w poniższym artykule. Pod pojęciem umowy dzierżawy 

rozumiemy umowę pomiędzy dwoma Stronami - generalnie między właścicielem 

nieruchomości zwanym wydzierżawiającym, który oddaje rzecz do używania i 

pobierania pożytków przez czas określony lub nieokreślony, a korzystającym z 

nieruchomości rolnej. Czytaj dalej… 

Pełne wdrożenie Europejskiego Zielonego Ładu zmniejszy produkcję i dochody rolników. 

O ile? 
Farmer.pl | Autor: AK | 20.01.2022 | Fot. AK 

Okazuję się, że polskie rolnictwo nie jest przygotowane do pełnego wdrożenia EZŁ.  Tak 

przynajmniej wynika z  opublikowanego raportu Politika Insight. Opublikowano nowy 

raport mówiący o skutkach Europejskiego Zielonego Ładu (EZŁ) na polskie rolnictwo. W 

kilkuset stronicowym dokumencie można przeczytać obszerne analizy. Jest on dostępny 

dla wszystkich zainteresowanych. Analiza skali oraz mechanizmów wpływu 

Europejskiego Zielonego Ładu (EZŁ) na polskie rolnictwo dokonano w trzech 

scenariuszach: braku EZŁ, częściowego wdrożenia EZŁ oraz pełnego wdrożenia regulacji. 

Czytaj dalej… 

Rolniku, dostałeś już przelew z dopłatami? 
Farmer.pl |  Autor: Agnieszka Kozłowska | 22.01.2022 | Fot. pixabay 

Do 21 stycznia 2022 r. na konta bankowe rolników trafiło 14,21 mld zł z tytułu dopłat 

bezpośrednich i płatności obszarowych z PROW za 2021 r. Tempo realizacji tych 

przelewów wyraźnie osłabło. Jak informuje ARiMR, znaczna część należnych dopłat 

bezpośrednich i obszarowych została przekazana rolnikom w postaci zaliczek, które 

wypłacane były od 18 października do 30 listopada 2021 r. Przypomnijmy, że w tym 

okresie do 1,21 mln rolników trafiły zaliczki w wysokości ok. 9,88 mld zł z tytułu dopłat 

bezpośrednich, a ponad 858 tys. beneficjentów otrzymało 2,21 mld zł zaliczkowych 

płatności obszarowych z PROW. Czytaj dalej… 
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ZAŁĄCZNIK 
 

W krótkim okresie ceny zbóż nie powinny rosnąć. Rolnicy czekają na wyższe stawki 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 17.01.2022 | 

- Handel ziarnem po długim okresie świąteczno-noworocznym dopiero się zaczyna. 

Obecnie na rynku mają miejsce dostawy ziarna do wytwórni pasz/młynów w ramach 

umów zawartych w końcu minionego roku. Większe zakupy ziarna przez przetwórców 

powinny nastąpić w II połowie stycznia, w związku z koniecznością pokrycia potrzeb 

surowcowych na luty i kolejne tygodnie bieżącego sezonu – informuje Izba Zbożowo-

Paszowa. 

Dotyczy to zwłaszcza wytwórni pasz, które nie są w pełni pokryte w surowiec na 

najbliższe tygodnie. Wydaje się, iż znacznie lepiej pod tym względem wyglądają młyny, 

które zawarły sporo kontraktów na dostawy ziarna w końcu minionego roku. 

Notowana w ostatnim okresie korekta cen ziarna na szerszym rynku przełożyła się na spadki cen zbóż oferowane 

przez przetwórców, co spotyka się z dezaprobatą ze strony rolników oczekujących wyższych cen za ziarno, 

przynajmniej takich jak przed okresem świątecznym. Niemniej jednak, w krótkim okresie ceny zbóż nie powinny 

rosnąć, a rynkowa podaż ziarna powinna nieco wzrosnąć, szczególnie w odniesieniu do pszenicy i kukurydzy, których 

w magazynach jest najwięcej. Rolnicy będą niebawem potrzebować środków finansowych na zakup nawozów. 

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

kształtowały się następująco: 

- pszenica konsumpcyjna - 1250-1350 PLN/t, 

- pszenica paszowa - 1200-1330 PLN/t, 

- żyto konsumpcyjne - 1050-1150 PLN/t 

- żyto paszowe -1000-1100 PLN/t, 

- pszenżyto - 1050-1200 PLN/t, 

- jęczmień paszowy - 1050-1150 PLN/t, 

- owies paszowy - 900-1050 PLN/t, 

- kukurydza - 1000-1110 PLN/t, 

- rzepak - 3400-3600 PLN/t. 

Jakie ceny w portach? 

W grudniu 2021 roku, eksport zbóż ogółem drogą morską z kraju wyniósł ponad 278 tys. ton wobec 374 tys. ton 

wywiezionych w listopadzie 2021 roku oraz 599 tys. ton wyeksportowanych w grudniu 2020 roku. Z tej wielkości, w 

grudniu 2021 roku eksport pszenicy wyniósł ponad 151 tys. ton, żyta – 13 tys. ton, pszenżyta – 26 tys. ton, jęczmienia 

- 5 tys. ton, owsa – 1 tys. ton, a kukurydzy – 82 tys. ton. Z kolei, w grudniu 2021 eksport rzepaku drogą morską 

wyniósł nieco ponad 1 tys. ton. W styczniu/lutym br., eksport zbóż drogą morską nie będzie duży. Notowane 

umocnienie kursu złotego do koszyka walut, 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. Słabszy od przewidywanego jest także eksport kukurydzy, co powinno wywierać presję na ceny 

ziarna na rynku krajowym. Mała podaż pszenżyta i żyta w kraju będzie z kolei ograniczać możliwości eksportu tych 

zbóż. Ponadto, wyższe ceny za te zboża oferują krajowi przetwórcy. 
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W końcu tygodnia, ceny zbóż oferowane przez eksporterów z dostawą do portów kształtowały się następująco: 

- pszenica konsumpcyjna (12.5/76/250) – 1280-1300 PLN/t (dostawa G/G, I), 

- żyto paszowe - 970 PLN/t (dostawa G/G, I), 

- pszenżyto – 1180 PLN/t (dostawa G/G, I), 

- kukurydza – 1090-1120 PLN/t (dostawa Sz/G/G, I). 

Analiza opracowana przez Sparks Polska i Izbę Zbożowo-Paszową 

Zamknij > 
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Grupa Azoty: Możliwe zawirowania w dostarczaniu nawozów bezpośrednio do 

gospodarstw 
Farmer.pl | Autor: Małgorzata Tyszka | 17.01.2022 | Fot. JŚS 

Tak dużo dzieje się na rynku nawozów. Co może nas jeszcze zaskoczyć? - Istotne 

trudności, jakie mogą się pojawić w najbliższej przyszłości na rynku polskim, to duża 

kumulacja zamówień bezpośrednio przed sezonem aplikacyjnym i możliwe zawirowania 

w dostarczaniu nawozów bezpośrednio do gospodarstw rolnych – powiedziała nam 

Monika Darnobyt, rzecznik prasowy z Departamentu Korporacyjny Komunikacji i 

Marketingu Grupa Azoty S.A. 

Ceny nawozów w ostatnim czasie zmieniały się jak w kalejdoskopie. Rolnicy, 

dystrybutorzy i producenci obserwują rynek. Trwa sondowania. A nadal jeszcze wielu 

farmerów jeszcze nie zakupiło nawozów. Czy w ogóle to zrobią? Nie wiadomo. 

Problem z transportem nawozów 

Wiosna przed nami. Jak podkreślają sami producenci, ale też i przedstawiciele branży, to może być czas bardzo 

gorący, bo mogą pojawić się problemy nie tylko związane z ceną, ale i z transportem już zamówionego towaru.  

- Warto jeszcze raz podkreślić, że w związku z ograniczeniami produkcji u naszej europejskiej konkurencji od 

początku 4 kwartału 2021 roku oraz z uwagi na zdecydowanie wyższą ceną nawozów w Europie niż w Polsce, 

najprawdopodobniej w szczycie sezonu aplikacyjnego na polskim rynku nie będą dostępne w sprzedaży nawozy 

importowane, które były dostępne w latach ubiegłych – tłumaczy portalowi farmer.pl Monika Darnobyt. 

Jak zaznacza, obecna, trudna sytuacja na rynku nawozowym jest konsekwencją kryzysu gazowego w Europie, czyli 

rekordowo wysokich kosztów gazu, które rok do roku wzrosły o kilkaset procent i wprost przekładają się na koszty 

produkcji nawozów. 

- Udział cen gazu w cenie nawozów azotowych stanowi obecnie 80 proc. technicznych kosztów wytworzenia, a koszty 

produkcji każdego producenta muszą znaleźć odzwierciedlenie w oferowanych cenach produktów – w tym nawozów. 

Pomimo dużego ryzyka biznesowego, Grupa Azoty jest jednym z nielicznych koncernów w Europie stale 

produkujących nawozy, który nie wstrzymał ani istotnie nie ograniczył produkcji w swoich zakładach – dodaje 

przedstawicielka Grupy Azoty. W jej opinii, ryzyko biznesowe związane z wysokimi cenami gazu i ich wielką 

zmiennością powoduje, że największym wyzwaniem dla europejskich producentów nadal pozostaje stałe 

utrzymywanie produkcji na maksymalnym poziomie. 

Na portalu Giełda Rolna jest duży wybór środków produkcji. 

- Przy tych historycznie wysokich poziomach cen surowców, wielu europejskich producentów zatrzymało lub 

ograniczyło produkcję, co najprawdopodobniej wpłynie na zmniejszoną podaż nawozów w sezonie aplikacyjnym – 

mówi nam Darnobyt. 

Cennik nawozów na bieżąco 

- Grupa Azoty produkuje nawozy azotowe i wieloskładnikowe na pełnych zdolnościach technologicznych i terminowo 

realizuje zakontraktowane dostawy do sieci 70-ciu ogólnopolskich autoryzowanych dystrybutorów, a ich pełna lista, z 

danymi kontaktowymi znajduje się na naszej stronie www.grupaazoty.com – wyjaśnia……. 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

  

https://www.farmer.pl/produkcja-roslinna/nawozy/grupa-azoty-mozliwe-zawirowania-w-dostarczaniu-nawozow-bezposrednio-do-gospodarstw,115010.html
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Czy będzie zgoda KE na dopłaty do nawozów? 
Farmer.pl | Autor: A.Kozłowska, R.Iwański | 14.01.2022 | Fot. shutterstock 

Czy Komisja Europejska zgodzi się na wprowadzenie przez Polskę dopłat do zakupu 

nawozów? O taką właśnie zgodę wystąpił do KE w pierwszych dniach stycznia Premier 

Mateusz Morawiecki. 

Jak dowiedzieliśmy się w czasie dzisiejszej konferencji prasowej Wicepremiera i 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka, w pierwszych dniach stycznia 

br. Premier Mateusz Morawiecki wystąpił do Komisji Europejskiej o zgodę na 

wprowadzenie przez nasz kraj dopłat do zakupu nawozów dla rolników. 

Jak tłumaczył minister Kowalczyk, to efekt wcześniejszych sygnałów ze strony KE, że - z 

uwagi na trudną sytuację na rynku nawozów zgłaszaną nie tylko przez Polskę, ale i inne kraje UE - rozważa ona 

wprowadzenie stosownych mechanizmów pomocowych, ale też że zachęca kraje członkowskie do wprowadzenia 

swoich mechanizmów. 

- Stąd nasz wniosek o możliwość wprowadzenia dopłat do nawozów - przyznał wicepremier. 

Henryk Kowalczyk dodał, że spodziewa się odpowiedzi KE w powyższej sprawie w ciągu trzech najbliższych miesięcy, 

bo tyle zazwyczaj potrzebuje Komisja na notyfikację tego typu zgody, a może szybciej, bo sytuacja jest 

nadzwyczajna… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

 

  

https://www.farmer.pl/finanse/dotacje-i-doplaty/czy-bedzie-zgoda-ke-na-doplaty-do-nawozow,114967.html
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Potrzebujemy profesjonalnego portu zbożowego? Problem eksportu dużych partii ziarna 

będzie narastał 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 18.01.2022 | 

Rząd premiera Mateusza Morawieckiego przedstawił późną jesienią 2021 r. szczegóły 

programu: Polski Ład dla rolnictwa. Zawiera on wiele nowych propozycji i rozwiązań 

dedykowanych rolnictwu i obszarom wiejskim. Niestety – w opinii Polskiego Związku 

Producentów Roślin Zbożowych – mimo wielu wcześniejszych apeli i monitów w tej 

sprawie oraz deklaracji ministrów, w ogłoszonym programie zabrakło jednej, bardzo 

ważnej dla rolników kwestii, a konkretnie zapowiedzi uruchomienia nowoczesnej 

infrastruktury portowej do zboża w naszym kraju. 

Jak wiemy, Krajowy Plan Odbudowy ma być kompleksowym programem reform i 

projektów strategicznych. Jego celem jest wzmocnienie odporności gospodarczej i społecznej oraz budowa 

potencjału polskiej gospodarki na przyszłość. Zakłada się, że otrzymane w ramach Programu pieniądze zostaną 

przeznaczone na modernizację technologiczną oraz poprawią jakość życia Polaków i konkurencyjność naszej 

gospodarki. Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych uważa, że przeznaczenie pewnej części funduszy w 

ramach KPO na budowę portu zbożowego spełnia w zupełności to założenie. 

Wg PZPRZ, produkcja zbóż w naszym kraju znacznie przewyższa zapotrzebowanie wewnętrzne. W ostatnich latach 

nadwyżka ta jest na poziomie 3-8 mln ton. W roku minionym, w którym zbiory przekroczyły poziom 34 mln ton, 

wyraźnie więcej. W związku z postępem w hodowli nowych odmian i agrotechnice należy spodziewać się dalszego 

wzrostu ilości wyprodukowanego w naszym kraju ziarna. Tym samym problem eksportu dużych ilości ziarna będzie 

narastał. 

- To, że udawało nam się dotychczas eksportować tak duże ilości ziarna mimo braku stosownej infrastruktury 

portowej, nie powinien być powodem do zaniechania jej powstania, bo z uwagi na wysoki światowy popyt, eksport 

polskiego zboża (bez względu na jego jakość, cenę i szybkość realizacji transakcji) był stosunkowo łatwy. Niestety, 

trzeba pamiętać o tym, że nie jest to sytuacja, która będzie trwać wiecznie. Z roku na rok rosną bowiem wymagania 

odbiorców polskiego zboża na świecie. Coraz bardziej liczy się nie tylko cena, ale także warunki transportu, szybkość 

dostawy, obsługa, czy bezpieczeństwo transakcji. Powstanie odpowiedniego dla przeładunku dużych ilości ziarna,  

portu zbożowego mogłoby w tym zakresie odegrać bardzo pozytywną rolę – uważa Stanisław Kacperczyk, prezes 

PZPRZ. 

Ziarno zbóż eksportujemy do Niemiec, Egiptu i Arabii Saudyjskiej, ale też do wielu innych krajów. Wg Związku, aby 

tych rynków nie utracić oraz by pojawiały się nowe rynki istnieje konieczność stworzenia profesjonalnego portu 

zbożowego. Wszelkie dotychczasowe działania w tym względzie kończyły się tylko obietnicami wykonania takiego 

portu (terminala) w Świnoujściu czy Gdyni. - Nie chcielibyśmy aby tym razem znowu tak się stało. Mamy 

świadomość, że jest to kosztowna inwestycja, ale polskiemu Państwu to się naprawdę opłaci. Uważamy zatem, że 

wpisanie  takiej inwestycji do Polskiego Ładu dla rolnictwa  jest niezbędne – czytamy w piśmie do ministra rolnictwa, 

Henryka Kowalczyka. 

W opinii Związku, uwaga rządu skierowana jest w ostatnim czasie głównie na utworzenie Terminala Intermodalnego 

w Bydgoszczy Emilianowo. Ma on pełnić rolę tzw. portu suchego i być zapleczem dla portu zbożowego m.in. w Gdyni. 

Inwestycja ma powstać w ramach właśnie Krajowego Programu Odbudowy. - Oczywiście – taki terminal jest również 

bardzo potrzebny w kontekście eksportu polskich towarów rolno-spożywczych. Jednak zdaniem Związku, 

wymieniony terminal nie jest w stanie zastąpić portu morskiego dostosowanego do przeładunku dużych mas zboża. 

W związku z tym prosimy pana wicepremiera o zainteresowanie się naszą prośbą i podjęcie stosownych – w miarę 

możliwości – działań wspierających realizację planu powstania nowoczesnego portu zbożowego w naszym kraju – 

apeluje Stanisław Kacperczyk. 

Zamknij > 
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Rolnicy mają dość i wyjechali na drogi. Mają 6 postulatów 
Agropolska.pl | Autor : Małgorzata Miszczuk PAP, (EM) | 18.01.2022 |  

Na drogach Pomorza Zachodniego protestowali rolnicy, którzy domagają się reakcji na 

pogarszającą się sytuację ekonomiczną rodzinnych gospodarstw towarowych. 

Utrudnienia w ruchu były się m.in. w powiatach pyrzyckim, szczecineckim, stargardzkim 

i choszczeńskim. Gospodarze wyjechali na drogi regionu w kolumnach po 5 pojazdów i 

poruszali się z prędkością 20 km/h. 

- W rolnictwie się w tej chwili bardzo pogorszyło, wszystko podrożało, nasze środki do 

produkcji rolnej, np. nawozy, podrożały ponad 300 proc. - wyliczał Kazimierz 

Zaklukiewicz, przewodniczący zgromadzenia z powiatu stargardzkiego. 

Protestujący wystosowali sześć postulatów, w których m.in. przeciwstawiają się różnicowaniu gospodarstw 

rodzinnych pod względem dostępu do mechanizmów wsparcia Unii Europejskiej. 

Domagają się pilnego wprowadzenia tarczy antykryzysowej dla rolnictwa oraz systemu zarządzania ryzykiem w 

rolnictwie, a także rozwiązania problemu odszkodowań za skutki suszy w 2021 roku. Protestujący chcą też zamiany 

zasad jej definiowania, brania pod uwagę kumulacji wysokich temperatur w krótkim czasie oraz innych czynników 

wpływających na obniżenie plonów. 

Żądają również m.in., by z powodu wadliwego funkcjonowania aplikacji suszowej, wszystkie wnioski w niej złożone 

uznać za wnioski powyżej 30 proc. strat w gospodarstwach. 

- W Zachodniopomorskiem w ubiegłym roku była klęska suszy, a niestety na podstawie aplikacji instytutu w 

Puławach, ta klęska nie została uznana. Ponieważ aplikacja nie jest adekwatna do tego, co było w rzeczywistości - 

powiedział Zaklukiewicz. 

Jak dodał, aplikacja nie uwzględnia wysokich temperatur, które miały miejsce w krótkim okresie. To powoduje, że 

rośliny zaczęły zamierać. Rolnicy domagają się pilnego przyjazdu na Pomorze Zachodnie Henryka Kowalczyka, 

ministra rolnictwa. 

- W rolnictwie teraz jest bardzo źle. Sytuacja jest taka, że produkcja rolnicza przy tych cenach nawozów jest prawie 

niemożliwa. Znamy ceny nawozów, a nie znamy ceny, za ile będziemy sprzedawali po zbiorach. Czynsze dzierżawne 

poszły do góry, do tego kredyty na wykup ziemi, do tego przez cztery ostatnie lata dotyka nas susza. A przy suszy to i 

jakość towaru spada i przychód rolniczy spada w dół - wyliczał Mieczysław Gajewski, rolnik z Gminy Stargard. 

Rolnicy zapowiedzieli, że w przypadku nie podjęcia rozmów protest ulegnie eskalacji. 

- Rolnicy mają prawo wyrażać niezadowolenie z polityki rolnej, ale większość zgłaszanych przez nich postulatów jest 

już realizowana - skomentował protest minister Kowalczyk. Poinformował, że do rolników na Pomorze Zachodnie nie 

pojedzie. - Wyjazd byłby demonstracją marketingową, a ja nie chcę demonstrować marketingowo swojej osoby, chcę 

konkretnie rozwiązywać problemy - powiedział. Wyjaśnił, że rolnikami z tego regionu spotkał się już w siedzibie 

resortu. 

Zamknij > 
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Senat chce dopłat do nawozów i rekompensat za upadłe firmy skupujące 
Farmer.pl | fot Autor: Marzena Pokora-Kalinowska | 18.01.2022 | Fot. Pixabay 

Na rok 2022 na rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne i rybołówstwo przewiduje się 

uzyskanie kwoty 60.610.146 tys. zł. Senat wnioskuje o uwzględnienie w budżecie 

wydatków na dopłaty do nawozów i na rekompensaty dla rolników, którzy ponieśli 

stratę w wyniku upadłości podmiotu skupującego. 

MRiRW przygotowało zestawienie „Informacja o budżecie państwa i budżecie środków 

europejskich na 2022 rok w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych oraz 

rybołówstwa (wg ustawy budżetowej na rok 2022 z dnia 17 grudnia 2021 r.)”. 

Jak podano, wydatki na rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne i rybołówstwo realizowane w 

poszczególnych częściach budżetu państwa, łącznie z wydatkami przewidzianymi w rezerwach celowych 

zaplanowano w kwocie 16.304.412 tys. zł. 

Ponadto w ustawie budżetowej na rok 2022 przewidziano wydatki dla Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w 

kwocie 19.150.091 tys. zł. 

Wydatki na rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne i rybołówstwo oraz KRUS stanowią 6,79% wydatków ogółem budżetu 

państwa. 

Wydatki te zostaną powiększone o środki z Unii Europejskiej w kwocie 24.969.978 tys. zł z przeznaczeniem na 

finansowanie m. in. wydatków na płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego i wydatki związane z 

interwencją na rynkach rolnych, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Programu Operacyjnego 

Rybactwo i Morze 2014-2020, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Krajowych i 

Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020, oraz pożyczkę z Banku Gospodarstwa Krajowego w 

kwocie 185.665 tys. zł dla jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie działań z Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Jak zatem podsumowano, w ustawie budżetowej na rok 2022 na rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne i rybołówstwo 

przewiduje się uzyskanie kwoty 60.610.146 tys. zł, z tego: 

- wydatki na rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne i rybołówstwo w kwocie 16.304.412 tys. zł, 

- wydatki dla Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w kwocie 19.150.091 tys. zł, 

- środki Unii Europejskiej 24.969.978 tys. zł, 

- środki na pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego dla jednostek samorządu terytorialnego 185.665 tys. zł… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 
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Rafał Mładanowicz pod Szczecinkiem – To dopiero początek masowych rolniczych 

protestów 
Farmer.pl | Autor: Grzegorz Tomczyk |  18.01.2022 | Fot. Farmer 

Rząd winien poważnie potraktować protesty na Pomorzu Zachodnim, bo to zapowiedź 

fali masowych wystąpień rolniczych jaka nas czeka - uważa Rafał Mładanowicz, który 

protestował dziś razem z rolnikami w powiecie szczecineckim. 

-Gospodaruję w woj. pomorskim, ale uważałem że powinienem wesprzeć swoich 

sąsiadów zza miedzy. Obecna sytuacja zmusza rolników do stanowczych działań. 

Całkowicie zgadzam się z postulatami zgłaszanymi przez zachodniopomorską 

Solidarność RI - powiedział Rafał Mładanowicz, delegat do Krajowej Rady Izb Rolniczych 

z województwa pomorskiego, który protestował dziś razem z rolnikami w 

Zachodniopomorskim. 

W opinii rolniczego działacza, dzisiejsze protesty w woj. zachodniopomorskim to nie ostatnie wystąpienia rolników, 

jakie szykują się w ciągu najbliższych tygodni i miesięcy. 

-Na dzisiejsze protesty na Pomorzu Zachodnim należy patrzeć, jak na strajk ostrzegawczy. Nie pierwszy i nie ostatni w 

najbliższej przyszłości - mówi Mładanowicz.-Sytuacja niestety dojrzała do takich masowych wystąpień, bowiem do 

rzeszy nagromadzonych i nierozwiązanych problemów, z jakimi borykają się rolnicy, doszło jeszcze realne poczucie 

zagrożenia i obawy o przyszłość gospodarstw i byt rodzin, w związku z globalnym kryzysem, szalejącymi cenami, czy 

Zielonym Ładem. 

-W 2021r. rolnicy nie doczekali się żadnej realnej pomocy ze strony państwa w związku z pandemią i sytuacją 

rynkową. Nie doczekaliśmy się też pomocy w związku z ubiegłoroczną suszą. Kryzys wciąż się pogłębia a opłacalność 

produkcji jest dziś jedną wielką niewiadomą. Jeśli dojdzie do załamania cen po kolejnych żniwach, to rolnicy którzy 

zapłacili te niebotyczne stawki za nawozy zwyczajnie zbankrutują - uważa pomorski rolnik.-Już dziś odsetki od 

zaciągniętych przez rolników kredytów rosną w galopującym tempie. Banki zaś nie chcą obecnie finansować 

rolnictwa. 

Rafał Mładanowicz wskazuje również na wciąż nierozwiązany problem "głodu ziemi" i gospodarowania zasobami 

przez KOWR. W jego opinii agencja powinna organizować więcej przetargów, ale nie licytacji, na których rolnicy 

wzajemnie się "zarzynają" podbijając stawki za dzierżawy. Gwałtownie rosnące czynsze z powodu wysokich cen 

pszenicy mogą być wkrótce "gwoździem do trumny" dla wielu rolników… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

 

  

https://www.farmer.pl/finanse/podatki-rachunkowosc/rafal-mladanowicz-pod-szczecinkiem-to-dopiero-poczatek-masowych-rolniczych-protestow,115067.html
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KOWR o podwyżkach czynszu dzierżawnego 
Farmer.pl |  Autor: Grzegorz Tomczyk | 17.01.2022 | Fot. GT 

Czy Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa planuje jakieś działania osłonowe, w związku 

ze spodziewanym wzrostem wysokości czynszu dzierżawnego, z racji znacznego skoku 

ceny pszenicy?  

Z takim zapytaniem na prośbę rolników-dzierżawców zwróciliśmy się jakiś czas temu do 

resortu rolnictwa oraz KOWR. Odpowiedź z ministerstwa już na naszych łamach 

publikowaliśmy. Resort wyraził w niej opinię, że obowiązujące przepisy dają KOWR 

wystarczające możliwości pomocy rolnikom w razie drastycznego wzrostu czynszów za 

dzierżawy ziemi. A co w tej sprawie ma do powiedzenia Krajowy Ośrodek Wsparcia 

Rolnictwa? 

Oto odpowiedź jaką uzyskaliśmy: 

„W myśl art. 39a ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu 

Państwa, czynsz dzierżawny ustala się w umowie, jako sumę pieniężną albo jako równowartość pieniężną 

odpowiedniej ilości pszenicy wyrażonej w decytonach. Czynsz ten jest płatny za półrocze roku kalendarzowego z 

dołu. Należność z tytułu czynszu dzierżawnego określonego w umowie ustala się, jako iloczyn ilości pszenicy 

wyrażonej w decytonach i wartości pieniężnej jednej decytony pszenicy określonej na podstawie średniej krajowej 

ceny skupu pszenicy wskazanej w obwieszczeniu Prezesa GUS, w półroczu roku kalendarzowego poprzedzającym 

termin płatności czynszu. 

Sposób ustalania czynszu dzierżawnego za przedmiot dzierżawy określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości czynszu dzierżawnego w umowach dzierżawy 

nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Czynsz za przedmiot dzierżawy stanowi sumę 

wywoławczego czynszu dzierżawnego od poszczególnych składników nieruchomości, a jego ostateczny poziom 

ustalany jest w wyniku przetargu licytacyjnego. W umowach dzierżawy zawartych po przeprowadzonych przetargach 

ofert pisemnych, czynsz został ustalony w oparciu o ww. rozporządzenie. Wysokość czynszu wywoławczego za grunty 

rolne uzależniona jest od rodzaju użytków i klasy gruntów oraz okręgu podatkowego, zgodnie ze stawkami podanymi 

w załączniku do ww. rozporządzenia. 

Biorąc pod uwagę, iż ustawa nie przewiduje innego sposobu ustalania czynszu dzierżawnego, brak jest przesłanek do 

podjęcia przez KOWR działań regulujących odrębny, niż ustawowy sposób określania wysokości i kwoty czynszu 

dzierżawnego oraz terminów jego płatności. 

Mając jednak na uwadze potencjalne problemy dzierżawców z wywiązywaniem się z zobowiązań finansowych wobec 

KOWR, spowodowanych znacznym wzrostem średniej ceny skupu pszenicy, KOWR na podstawie rozporządzenia 

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, może – na uzasadniony wniosek dzierżawcy - zastosować odroczenie terminu płatności lub rozłożenie 

należności na raty… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

 

  

https://www.farmer.pl/prawo/nieruchomosci/kowr-o-podwyzkach-czynszu-dzierzawnego,115017.html
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Ceny skupu zbóż, kukurydzy, oleistych i strączkowych: nadal w trendzie spadkowym 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Paweł Hetnał | 19.01.20222 |  

Na rynku skupu zbóż nadal notujemy obniżki. Od minionego poniedziałku średnia 

stawka za pszenicę paszową spadła o 11,39 zł/t. Ziarno pozostałych gatunków zbóż 

również potaniało w tym czasie, choć spadki przeciętnych cen nie przekroczyły 10 zł/t. 

Kolejną, znaczną korektę w dół zaliczył rzepak, którego średnia wycena spadła o 46,43 

zł/t.  

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

19.01.2022 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. 

Zamknij > 
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Yara wyprodukuje nawóz bez udziału gazu ziemnego 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 19.01.2022 | 

Firmy Yara i Lantmännen będą wprowadzać na rynek nawozów produkty wolne od 

paliw kopalnych. Będą wytwarzane przy użyciu energii odnawialnej. Nawozy tego typu 

pojawią się w ofercie norweskiej firmy już w przyszłym roku. 

Yara, wiodący światowy producent nawozów oraz Lantmännen, wiodąca spółdzielnia 

rolnicza w północnej Europie rozpoczęły prace nad komercyjna produkcją zielonych 

nawozów w 2019 r., mając wspólny cel, jakim jest zrealizowanie pierwszego na świecie 

łańcucha produkcji żywności wolnego od paliw kopalnych. Współpraca zaowocowała 

kontraktem handlowym na zielone nawozy, które od 2023 roku będą produkowane 

przez Yara i sprzedawane przez Lantmännen w Szwecji. 

Zamiast wykorzystywania paliw kopalnych, takich jak gaz ziemny, do produkcji amoniaku – elementu budulcowego 

nawozów mineralnych – zielone nawozy będą produkowane z amoniaku w oparciu o energię odnawialną 

produkowaną w Europie, taką jak norweska energia wodna. Rezultatem będą nawozy o 80 do 90 procent niższym 

śladzie węglowym. Yara posiada szereg projektów dotyczących zielonego amoniaku, które będą kluczowe dla 

produkcji zielonych nawozów, w Norwegii, Holandii i Australii, i aktywnie pracuje nad rozszerzeniem działalności 

związanej z czystym amoniakiem. 

- Nasze partnerstwo z Lantmännen w celu wprowadzenia na rynek zielonych nawozów ma kluczowe znaczenie dla 

dekarbonizacji łańcucha produkcji żywności. Aby zrealizować porozumienie paryskie, musimy zmienić system 

żywnościowy, a to będzie wymagało współpracy w całym łańcuchu. Partnerstwo Yara-Lantmännen jest konkretnym 

przykładem tego, jak można to zrobić – mówi Svein Tore Holsether, prezes i dyrektor generalny Yara. 

Zielone nawozy i cele klimatyczne 

Dla Lantmännen stosowanie zielonych nawozów będzie ważnym krokiem w kierunku rolnictwa neutralnego dla 

klimatu. - Dzięki zielonym nawozom firmy Yara, umożliwiamy szwedzkim rolnikom pozostanie w czołówce, oferując 

naszym klientom zrównoważony rozwój zgodnie z globalnymi celami klimatycznymi, a także dostarczając 

zrównoważoną żywność konsumentom. Dzięki temu partnerstwu możemy nadal zaspokajać rosnące 

zapotrzebowanie rynku na zrównoważone produkty – mówi Per Olof Nyman, prezes i dyrektor generalny grupy w 

Lantmännen. 

Obecnie nawozy mineralne Yara na bazie azotanów produkowane w Unii Europejskiej i Norwegii już mają ślad 

węglowy o około 50 do 60 procent niższy w porównaniu z większością nawozów spoza UE. Dzieje się tak dzięki 

wykorzystaniu najlepszej dostępnej technologii (BAT) procesu katalitycznego, który zmniejsza emisje gazów 

cieplarnianych podczas produkcji, który został najpierw opracowany przez firmę Yara, a następnie udostępniony 

innym producentom. 

W 2023 r. Yara będzie mogła dostarczać zielone nawozy na bazie azotanów o śladzie węglowym, który zostanie 

dodatkowo zmniejszony o 80 do 90 procent dzięki wykorzystaniu energii odnawialnej. 

Zamknij > 
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Dzierżawcy będą płacić i płakać... 
Farmer.pl | Autor: Agnieszka Kozłowska | 19.01.2022 | Fot. shutterstock 

Oj, robi się niewesoło. GUS podał właśnie średnią krajową cenę skupu pszenicy w II 

półroczu - tę, po której ustala się wysokość czynszu dzierżawnego za dzierżawione od 

Skarbu Państwa nieruchomości rolne. Zmiana jest bardzo duża. 

Jak poinformował dziś Główny Urząd Statystyczny, według wstępnych danych średnia 

krajowa cena skupu pszenicy w II półroczu 2021 r. wyniosła 100,71 zł za 1 dt. 

Cena ta służy do ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego za dzierżawione od Skarbu 

Państwa nieruchomości rolne. 

Dla przypomnienia: średnia krajowa cena skupu pszenicy w I półroczu 2021 r. wyniosła 93,04 zł za 1 dt. 

GUS podał też inną ważną dla dzierżawców informację: wskaźnik cen skupu podstawowych produktów rolnych 

(ziarna pszenicy i żyta, żywca wołowego, wieprzowego i drobiowego oraz mleka krowiego) w II półroczu 2021 r. w 

stosunku do I półrocza 2021 r. wyniósł 106,2 (wzrost cen o 6,2 %)… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

 

  

https://www.farmer.pl/finanse/podatki-rachunkowosc/dzierzawcy-beda-placic-i-plakac,115083.html


 
  

Powrót do spisu treści                                                                                  20 

Na światowych giełdach spadają notowania niektórych nawozów. Rolnicy jednak nie 

odczuwają tych zmian 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 20.01.2022 | 

Podczas gdy ceny nawozów azotowych (KAS, AHL) i fosforu (DAP) na giełdach 

światowych utrzymują się na wysokim poziomie, w tym samym czasie rosną ceny 

nawozów potasowych. Z kolei światowe ceny mocznika spadają, choć analitycy 

wskazują, iż ta korzystna zmiana nie będzie trwała zbyt długo i co więcej, nie ma ona 

wpływu na niższe stawki dla rolników. 

Na rynku kontraktów terminowych w USA notowane są ostatnio obniżki cen nawozów. 

Nie przekłada się to jednak na ceny dla rolników. Wręcz przeciwnie, ceny dla farmerów 

wciąż rosną, choć dynamika wzrostu nieco osłabła. Wobec ponownego wzrostu cen 

gazu ziemnego wątpliwe jest również, czy korekta notowań mocznika będzie trwała. 

W styczniu ceny mocznika na rynku terminowym w USA spadły o ponad 100 USD do 625 USD za tonę. Jednak 

branżowy serwis DTN, który bada ponad 300 detalistów i co tydzień zbiera około 1700 ofert cenowych nawozów, 

podał średnią cenę sprzedaży mocznika na poziomie 913 USD za tonę. To o około 20 dolarów więcej niż pod koniec 

grudnia i 2,5 razy więcej niż rok temu, kiedy rolnicy mogli kupić mocznik po 368 dolarów za tonę. Ta różnica cen w 

stosunku do notowań giełdowych jest ogromna i prawdopodobnie można ją również tłumaczyć wysokimi cenami, po 

jakich dealerzy kupowali towar w grudniu. Podobna sytuacja miała już miejsce w czasie kryzysu finansowego, kiedy 

ceny nawozów również były bardzo wysokie, a handlowcy nie chcieli sprzedawać drogich towarów taniej. Nie wydaje 

się jednak, aby ceny nawozów znacznie spadły. Przynajmniej nie w Europie. Również w USA, najważniejszy nawóz 

azotowy dla amerykańskich rolników, płynny nawóz bezwodny, podrożał w styczniu o 60 USD do 1430 USD za tonę.  

W przypadku mocznika rynek kontraktów terminowych w USA oczekuje obecnie, że do połowy roku ceny spadną 

poniżej 500 USD za tonę. Jednak Alexis Maxwell, analityk w firmie Bloomberg Green Markets, nie zgadza się z tym. - 

Obecny spadek notowań mocznika nie jest sygnałem, że ceny nawozów będą dalej spadać. Wielcy producenci, tacy 

jak Bliski Wschód i Egipt, sprzedali mocznik do lutego, a duża część fabryk w Europie i na Ukrainie pozostaje 

zamknięta – więc ci, którzy szukają towaru, muszą szukać daleko – powiedział analityk. 

Jednocześnie Chiny pozostają wyłączone z rynku ze względu na zakaz eksportu, który obowiązuje do maja. Ponadto 

w Państwie Środka zamyka się więcej fabryk nawozów ze względów środowiskowych i z uwagi na zbliżające się 

Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Pekinie. -  Fabryki mocznika mogą zostać poproszone o zatrzymanie lub ograniczenie 

produkcji w celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza przed rozpoczęciem rywalizacji – informuje Keith Good z 

University of Illinois. 

Ceny nawozów potasowych wzrosły 

Niedawno zakończony indyjski przetarg na nawozy zakończył się zakupem 1,2 mln ton mocznika, co jest wolumenem 

znacznie poniżej oczekiwań rynkowych. Partia ta została jednak zakupiona po nieco niższych cenach niż na 

poprzednich aukcjach. Ceny za mocznik w portach na Bliskim Wschodzie wynoszą obecnie ok. 825 USD za tonę w 

styczniu i 685 USD za tonę w lutym, a zatem są to stawki znacznie niższe niż w poprzednim terminie. Może to 

zmotywować europejskich nabywców do wznowienia importu.  

W europejskich portach importowych ceny mocznika jak dotąd spadły tylko nieznacznie. Na przykład w tym tygodniu 

w Niemczech zgłoszono propozycje sprzedaży na poziomie 895 euro za tonę – czyli prawie o 20 euro mniej niż dwa 

tygodnie temu. We francuskim porcie importowym i punkcie przeładunkowym w Rouen handlowcy żądają w tym 

tygodniu „tylko” 805 euro za tonę. To o 85 euro mniej niż na początku miesiąca. 

Z kolei popyt cenowy na saletrę wapniową (KAS) w niemieckich portach importowych pozostaje bez zmian na 

dotychczasowym rekordowym poziomie 616 euro za tonę, podobnie jak ceny na najważniejszy płynny nawóz - 

roztwór saletrzano-mocznikowy ( AHL) po 603 euro za tonę. We Francji roztwór azotanu amonu i mocznika (Solution 
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azotée) kosztuje w porcie importowym Rouen 612,5 euro za ton. KAS jest również nieco droższy, bo 622,5 euro za 

tonę. 

Ceny nawozów potasowych w ostatnim czasie znacznie wzrosły. Jednym z powodów jest embargo handlowe i 

sankcje USA wobec Białorusi. Doprowadziło to również do tego, że europejski producent azotu Yara ogłosił, że 

ograniczy zakupy białoruskiego potażu. Białoruska spółka państwowa Belaruskali jest jednym z największych 

producentów potażu na świecie, a norweski koncern jednym z największych nabywców potażu na Białorusi, z 

zakupami na poziomie 10-15% rocznej produkcji firmy. W tym kontekście ceny potażu (Kornkali) w Niemczech 

wzrosły w styczniu o 10 euro do 392 euro za tonę. To o 160 euro więcej niż rolnicy musieli zapłacić rok temu.  

Źródło: Agrarheute 

Zamknij > 
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Coraz więcej gospodarstw rolnych tonie w długach. Tymczasem rząd drastycznie obcina 

środki na restrukturyzację 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 20.01.2022 | 

Drastycznie rosnące koszty produkcji sprawiają, że nie wszystkim gospodarstwom udaje 

się zachować płynność finansową, coraz częściej zmuszone są do upadłości. Tymczasem 

tegoroczna kwota zaplanowana w budżecie państwa na restrukturyzację zadłużenia 

gospodarstw rolnych jest o ponad 90% niższa niż w roku poprzednim i stanowi zaledwie 

2% kwoty z roku 2020. 

Podlaska Izba Rolnicza zwróciła się z prośbą o zawnioskowanie do Ministra Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi o zmianę ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o restrukturyzacji zadłużenia 

podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne, polegającej na zwiększeniu 

maksymalnego limitu wydatków z budżetu państwa będących skutkiem finansowym ustawy, o którym mowa w art. 

10 ust.1 w/w ustawy, na lata 2022-2024. Kwota zaplanowana na rok 2022 (2 700 tys. zł) jest o ponad 90% niższa niż 

w roku poprzednim i stanowi zaledwie 2% kwoty z roku 2020. W kolejnych latach 2023 i 2024 jest tych środków 

jeszcze mniej, zaś na lata 2025-2027 nie przewidziano żadnych funduszy, co oznacza, że w praktyce rozwiązanie 

zapisane w ustawie pozostaną niezrealizowane. 

Izba rolnicza zwraca uwagę na konieczność usprawnienia funkcjonowania ustawy o restrukturyzacji zadłużenia 

podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne w praktyce. - Ustawa ta jest bardzo ważna i wielu rolników wiązało z 

nią nadzieję, z uwagi na rosnące zadłużenie gospodarstw rolnych, które jest efektem wielu czynników. Bardzo często 

kredyt bądź zabezpieczenie majątkowe stanowiło, np. udział własny przy ubieganiu się o środki unijne. Drastycznie 

rosnące koszty produkcji sprawiają, że nie wszystkim gospodarstwom udaje się zachować płynność finansową, coraz 

częściej zmuszone są do upadłości – alarmuje podlaski samorząd rolniczy. 

Pieniądze to nie jedyny problem 

Przedmiotowa ustawa, gdyby spełniła swe założenia, mogłaby być pomocą dla takich gospodarstw. Niestety jak 

pokazują dane liczbowe, z rozwiązań zaproponowanych przez ustawodawcę, skorzystało niewielu producentów 

rolnych. Jako przyczyny wymienia się m.in.: - nadmierne zadłużenie gospodarstw, uniemożliwiającym ich 

restrukturyzację na podstawie ustawowych przepisów; - długie terminy rozpatrywania wniosków; - błędy 

wnioskodawców. Aktualnie należałoby dodać - brak środków na realizację ustawowej restrukturyzacji. 

- Mając na względzie powyższe, uważamy, że założenia ustawy są właściwe, jednak by mogły być realizowane 

potrzebne są przede wszystkim odpowiednie środki na jej realizację – czytamy w piśmie Podlaskiej Izby Rolniczej 

skierowanym do ministra rolnictwa. 
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Umowa dzierżawy gruntów rolnych – o czym należy pamiętać, by nie wyjść jak Zabłocki 

na mydle 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Magdalena Kopeć | 20.01.2022 |  

Dzierżawa ziemi jest dla wielu rolników jedyną szansą na zwiększenie areału. Zdarza się, 

że poniższe umowy są zawierane jedynie w formie ustnej. Czy wiążą one strony? Jakie 

są niezbędne elementy umowy dzierżawy? O tym na co warto zwrócić uwagę przy 

zawieraniu tego typu umów w poniższym artykule. 

Dzierżawa w świetle prawa 

Pod pojęciem umowy dzierżawy rozumiemy umowę pomiędzy dwoma Stronami - 

generalnie między właścicielem nieruchomości zwanym wydzierżawiającym, który 

oddaje rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas określony lub nieokreślony, 

a korzystającym z nieruchomości rolnej, zwanym dzierżawcą, który ma prawo do swobodnego korzystania z 

nieruchomości rolnej i czerpania z niej pożytków (co w praktyce oznacza zbieranie plonów) oraz jest zobowiązany do 

płacenia umówionego czynszu 

Czas trwania Umowy 

Umowa może być zawarta na czas określony, maksymalnie na 30 lat. Umowę zawartą na okres dłuższy, poczytuje się 

za zawartą na czas nieokreślony. Z kolei umowę zawartą na czas życia dzierżawcy uznaje się za zawartą na czas 

oznaczony. 

Co musi zawierać umowa? 

Umowa musi zawierać oznaczenie Stron (imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer i serię dowodu osobistego, 

numer PESEL), określenie przedmiotu dzierżawy, wysokość czynszu, a także regulację zawierającą uprawnienie 

dzierżawcy do pobierania pożytków. Umowa powinna być sporządzona na piśmie, jeśli jest zawarta na okres dłuższy 

niż rok. 

Kiedy przysługuje dzierżawcy prawo pierwokupu? 

Na uwagę zasługuje fakt, iż zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego w 

przypadku sprzedaży nieruchomości rolnej prawo pierwokupu przysługuje z mocy ustawy jej dzierżawcy, jeżeli 

umowa dzierżawy została zawarta w formie pisemnej i ma datę pewną oraz była wykonywana co najmniej przez 3 

lata, licząc od tej daty oraz nabywana nieruchomość rolna wchodzi w skład gospodarstwa rodzinnego dzierżawcy 

(ustawa zawiera jednak pewne wyłączenia w tym zakresie, np. wyżej wymienione prawo pierwokupu nie przysługuje 

gdy nabywcą ziemi jest Skarb Państwa). 

Z kolei w przypadku gdy wzmiankę o umowie dzierżawca chce wpisać do księgi wieczystej, to zgodnie z art. 31 ust. 1 

ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece – umowa powinna mieć co najmniej formę pisemną z 

podpisami notarialnie poświadczonymi. 

Obowiązki stron Umowy 

Wydzierżawiający jest zobowiązany do wydania dzierżawcy nieruchomości rolnej, a dzierżawca do zapłaty 

umówionego czynszu. Dzierżawca jest zobowiązany do dbania o nieruchomość i używania jej zgodnie z zasadami 

prawidłowej gospodarki. 

Dzierżawcy nie wolno poddzierżawiać nieruchomości ani oddawać innym stronom bez zgody  Wydzierżawiającego.  

Ponadto umowa dzierżawy może przewidywać obowiązek dzierżawcy zachowania określonego sposobu korzystania z 

przedmiotu, np. uprawy określonej rośliny. 

Termin płatności czynszu – ma większe znaczenie niż myślisz 
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Dzierżawca jest zobowiązany do terminowego uiszczania czynszu. Co do zasady – czynsz jest płatny z góry. Istnieje 

możliwość rozłożenia świadczenia na raty. Czynsz może przybrać formę pieniężną, może być płatny w innej walucie, 

jak i przybrać formę mieszaną - ustaloną częściowo w pieniądzach, częściowo w pożytkach naturalnych. Strony mogą 

jednak ustalić, iż czynsz będzie stanowił część uzyskanych pożytków lub stanowił określony udział procentowy 

zysku/obrotu osiągniętego przez Dzierżawcę. 

WAŻNE!! Dzierżawca nie musi płacić czynszu, jeśli Wydzierżawiający nie wyda mu przedmiotu dzierżawy. 

Czy jest możliwa obniżka czynszu? 

Jest możliwa pod warunkiem spełnienia trzech przesłanek - zgodnie z art. 700 Kodeksu cywilnego w przypadku gdy: 

1) nastąpiło znaczne zmniejszenie przychodów pozyskiwanych z przedmiotu dzierżawy; 

2) dzierżawca ani osoby, które wykonywały umowę, nie ponoszą odpowiedzialności za zmniejszenie przychodów, 

3) powstała sytuacja nie jest związana bezpośrednio z osobą dzierżawcy, np. nie jest spowodowana jego chorobą.  

Jeżeli wydzierżawiający nie zgodzi się na obniżkę, to dzierżawca może ją wywalczyć na drodze sądowej. Strony mogą 

jednak wyłączyć zastosowanie tego przepisu. 

Czynsz nadpłacony 

Powstaje gdy umowa dzierżawy uległa zakończeniu na wskutek wypowiedzenia złożonego przez 

Wydzierżawiającego. Dzierżawca może wówczas żądać zwrotu czynszu, który nie znajduje pokrycia w okresie 

korzystania z przedmiotu dzierżawy. 

Inne opłaty związane z nieruchomością rolną 

Użytkowanie nieruchomości rolnej oznacza konieczność zapłaty podatku rolnego. Co do zasady to właściciel jest 

zobowiązany do zapłaty podatku rolnego, ale Strony mogą to w Umowie uregulować inaczej. Nie powoduje to jednak 

ograniczenia odpowiedzialności właściciela. W przypadku gdy podatek nie będzie zapłacony, to do niego będzie 

skierowana egzekucja administracyjna. Inaczej przedstawia się sytuacja, gdy grunty gospodarstwa rolnego zostały w 

całości lub w części wydzierżawione na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu 

społecznym rolników lub przepisów dotyczących uzyskiwania rent strukturalnych - wówczas podatnikiem podatku 

rolnego jest dzierżawca. 

Wady w przedmiocie dzierżawy 

W przypadku gdy nieruchomość rolna zawiera wady (np. posiada niższą klasę ziemi, niż deklarował 

Wydzierżawiający), dzierżawca ma prawo żądać obniżki czynszu. Dzierżawca może jednak wezwać 

wydzierżawiającego do dokonania napraw (jeśli są one możliwe), z wyznaczeniem mu terminu na ich wykonanie. W 

przypadku ich niezrealizowania, dzierżawca może dokonać koniecznych napraw na koszt i ryzyko 

wydzierżawiającego. 

Z kolei gdy to dzierżawca dokona naruszenia substancji rzeczy (co może prowadzić do uszkodzenia lub braku 

możliwości korzystania z gruntu), tożsame uprawnienia posiada  względem Dzierżawcy Wydzierżawiający (oczywiście 

z wyłączeniem prawa obniżki czynszu). 

Zasiewy 

Zgodnie z art. 706 kc „jeżeli przy zakończeniu dzierżawy dzierżawca gruntu rolnego pozostawia zgodnie ze swym 

obowiązkiem zasiewy, może on żądać zwrotu poczynionych na te zasiewy nakładów o tyle, o ile wbrew wymaganiom 

prawidłowej gospodarki nie otrzymał odpowiednich zasiewów przy rozpoczęciu dzierżawy”. Oznacza to prawo 

dzierżawcy do zwrotu kosztów – związanych z zakupem ziarna siewnego i poniesionych kosztów związanych z 

rozwojem produkcji roślinnej. 

Naruszenie posiadania 
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Dzierżawca może pozwać osobę naruszającą jego posiadanie nie tylko o przywrócenie stanu poprzedniego, lecz także 

o zwrot pożytków, które ona zabrała. 

Wypowiedzenie umowy - kiedy możliwe? 

Wydzierżawiający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku gdy: 

1) dzierżawca oddał przedmiot dzierżawy osobie trzeciej do używania lub poddzierżawił go bez zgody 

wydzierżawiającego; 

2)dzierżawca dopuścił się zwłoki z zapłatą czynszu co najmniej za dwa pełne okresy płatności i nie uiścił go pomimo 

uprzedzenia Dzierżawcy o możliwości skorzystania przez Wydzierżawiającego z prawa wypowiedzenia Umowy (a w 

wypadku gdy czynsz jest płatny rocznie, jeżeli dopuścił się zwłoki z zapłatą ponad 3 miesiące); Strony mogą jednak 

wyłączyć obowiązek wydzierżawiającego udzielenia dzierżawcy dodatkowego 3-miesięcznego terminu do zapłaty 

zaległego czynszu! 

3) dzierżawca używa rzeczy w sposób sprzeczny z umową lub z przeznaczeniem rzeczy i pomimo wezwania 

Wydzierżawiającego do zaniechania naruszeń, nadal niezgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki użytkuje grunt 

lub zaniedbuje go w taki sposób, iż może on być narażony na utratę lub uszkodzenie). 

Wypowiedzenie zwykłe 

Każda ze Stron ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą na czas nieokreślony. Okres wypowiedzenia wynosi jeden 

rok naprzód na koniec roku dzierżawnego. 

Ponadto Strony odrębnie w Umowie określić przesłanki, które uprawniają do wypowiedzenia Umowy. 

Śmierć Stron- czy powoduje zakończenie Umowy? 

Śmierć którejkolwiek ze Stron nie powoduje ustania Umowy, a w jego miejsce wchodzą spadkobiercy. 

Orzecznictwo sądowe dopuszcza możliwość zawarcia umowy na czas życia dzierżawcy, traktując ją jako zawartą na 

czas oznaczony. Strony mogą powyższe kwestie uregulować odrębnie. 

Zwrot nieruchomości 

Oznacza zwrot przedmiotu dzierżawy w takim stanie, w jakim powinien się znajdować przy zachowaniu zasad 

prawidłowej gospodarki. Dzierżawca który dokonał dodatkowych nakładów może wnosić o ich zwrot. 

Prawo zastawu 

Wydzierżawiającemu przysługuje prawo zastawu płodów rolnych, inwentarza żywego, maszyn i urządzeń, środków 

transportu (które służą dzierżawcy do prowadzenia gospodarstwa lub przedsiębiorstwa, jeżeli znajdują się one w 

obrębie przedmiotu dzierżawy) w celu zabezpieczenia jego roszczeń związanych z czynszem,  a w przypadku gdy 

dzierżawca zobowiązał się do ponoszenia innych kosztów (np. podatku od nieruchomości, opłaty adiacenckiej), 

prawo zastawu zabezpiecza również wyżej wymienione wydatki. 

Czytelniku, jak wynika z powyższego artykułu zawarcie umowy dzierżawy oznacza określone obowiązki dla obu Stron 

kontraktu. Wiele postanowień można wynegocjować. Fakt, iż Strony mogą swobodnie ustalać warunki umowy nie 

oznacza pełnej dowolności w ich doborze. Naruszenie równowagi kontraktowej, niewykonywanie umowy, czy też 

naruszanie warunków umowy przez którąkolwiek ze Stron daje uprawnienie stronie poszkodowanej do dochodzenia 

swoich praw na drodze sądowej. 

Zamknij > 

 

  



 
  

Powrót do spisu treści                                                                                  26 

Pełne wdrożenie Europejskiego Zielonego Ładu zmniejszy produkcję i dochody rolników. 

O ile? 
Farmer.pl | Autor: AK | 20.01.2022 | Fot. AK 

Okazuję się, że polskie rolnictwo nie jest przygotowane do pełnego wdrożenia EZŁ.  Tak 

przynajmniej wynika z  opublikowanego raportu Politika Insight. 

Opublikowano nowy raport mówiący o skutkach Europejskiego Zielonego Ładu (EZŁ) na 

polskie rolnictwo. W kilkuset stronicowym dokumencie można przeczytać obszerne 

analizy. Jest on dostępny dla wszystkich zainteresowanych. 

Analiza skali oraz mechanizmów wpływu Europejskiego Zielonego Ładu (EZŁ) na polskie 

rolnictwo dokonano w trzech scenariuszach: braku EZŁ, częściowego wdrożenia EZŁ 

oraz pełnego wdrożenia regulacji. 

W pracach nad publikacją szczególną uwagę zwrócono na koszty dostosowania rolnictwa do wymogów EZŁ 

wynikających z założeń strategii „od pola do stołu” oraz strategii „na rzecz bioróżnorodności”. Podstawową metodą 

badawczą były analizy scenariuszowe (symulacje) przedstawiające wpływ wdrożenia EZŁ na powierzchnię upraw 

głównych dla polskiego rolnictwa gatunków, ich poziom plonowania i zbiorów, a także na nakłady związane z 

podstawowymi środkami ochrony roślin i nawozami, a w konsekwencji na wartość produkcji roślinnej, jej 

kosztochłonność i rentowność. 

Kluczowe wnioski z raportu? 

Jak wynika z tego raportu nastąpi obniżenie wydajności produkcji roślinnej w polskim rolnictwie.   

 W scenariuszu pełnego wdrożenia Ładu zmiana wielkości produkcji z jednego hektara upraw wyniesie między −22 

proc. w przypadku truskawek a brakiem zmian dla kukurydzy na ziarno, przy czym w przypadku gatunków roślin o 

największym udziale w produkcji rolnej spadek będzie nie mniejszy niż 6 proc. 

Pełne wdrożenie EZŁ zmniejszy produkcję i dochody rolników 

Zmniejszenie wydajności produkcji wraz ze stopniowym spadkiem areału upraw obniży łączną wartość produkcji 

roślinnej aż o 13 proc. (wobec zaledwie 3 proc. w scenariuszu częściowego wdrożenia Ładu). Przełoży się to na 

zmniejszenie nadwyżki bezpośredniej z produkcji roślinnej o 6 proc. Spadek dochodów rolników będzie 

prawdopodobnie jeszcze większy i wyniesie co najmniej 11 proc. 

Zmniejszenie plonów oraz wolumenu produkcji wynikające z wdrożenia EZŁ przełoży się na wzrost cen surowców 

rolnych. Sprzyjać temu będzie wymuszony przez EZŁ spadek podaży surowców rolnych w Polsce i innych krajach 

unijnych – w sytuacji rosnącego popytu bez problemu znajdą się bowiem nabywcy na droższe plony. Najbardziej 

dotkliwe mogą być wzrosty cen zbóż, które przełożą się na podwyżki cen chleba i innych wyrobów mącznych, a także 

– pośrednio poprzez wzrost kosztów ponoszonych przez producentów na zakup pasz – na ceny mięsa, mleka i jaj. 

Wdrożenie EZŁ negatywnie wpłynie na konkurencyjność międzynarodową polskiego rolnictwa. Będzie to rezultat 

równoczesnego wzrostu cen polskich surowców rolnych w relacji do ich zagranicznych odpowiedników, zwłaszcza 

produkowanych poza UE, oraz obniżenia możliwości wytwórczych rolników. Pogorszenie konkurencyjności uderzy 

najmocniej w mniejsze gospodarstwa rolne (poniżej 50 ha), w przypadku których wdrożenie technik rolnictwa 

precyzyjnego jest nieopłacalne… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 
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Rolniku, dostałeś już przelew z dopłatami? 
Farmer.pl |  Autor: Agnieszka Kozłowska | 22.01.2022 | Fot. pixabay 

Do 21 stycznia 2022 r. na konta bankowe rolników trafiło 14,21 mld zł z tytułu dopłat 

bezpośrednich i płatności obszarowych z PROW za 2021 r. Tempo realizacji tych 

przelewów wyraźnie osłabło. 

Jak informuje ARiMR, znaczna część należnych dopłat bezpośrednich i obszarowych 

została przekazana rolnikom w postaci zaliczek, które wypłacane były od 18 

października do 30 listopada 2021 r. Przypomnijmy, że w tym okresie do 1,21 mln 

rolników trafiły zaliczki w wysokości ok. 9,88 mld zł z tytułu dopłat bezpośrednich, a 

ponad 858 tys. beneficjentów otrzymało 2,21 mld zł zaliczkowych płatności 

obszarowych z PROW. 

Od 1 grudnia 2021 r. ARiMR rozpoczęła przekazywanie płatności końcowych w ramach dopłat bezpośrednich oraz 

obszarowych z PROW za 2021 r. Agencja zapewnia, że będzie starała się wypłacić pieniądze jak najszybciej. 

Ostateczny termin na realizację tych dopłat upływa 30 czerwca 2022 roku. 

W sumie - jak wynika z najnowszego komunikatu ARiMR - do 21 stycznia 2022 r. na konta bankowe rolników trafiło 

14,21 mld zł z tytułu dopłat bezpośrednich i płatności obszarowych z PROW za 2021 r. 

Jak można więc zauważyć, tempo realizacji tych przelewów wyraźnie osłabło… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 
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