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Notowania 
CenyRolnicze.pl | 28 marca 2022 

 

 

 

PSZENICA KONS ŻYTO KONSUMPCYJNE JĘCZMIEŃ BROWARNY OWIES KONSUMPCYJNY 
Średnia cena zł/t: 1 634,62  Średnia cena zł/t: 1 179,17  Średnia cena zł/t: 1 255,38  Średnia cena zł/t: 971,43  

MIN - MAX: 1 500,00 - 1 780,00  MIN - MAX: 1 020,00 - 1 350,00  MIN - MAX: 1 100,00 - 1 520,00  MIN - MAX: 900,00 - 1 100,00  

    

    
PSZENICA PASZ. ŻYTO PASZOWE PSZENŻYTO JĘCZMIEŃ PASZOWY 
Średnia cena zł/t: 1 532,80  Średnia cena zł/t: 1 165,22  Średnia cena zł/t: 1 305,40  Średnia cena zł/t: 1 243,26  

MIN - MAX: 1 400,00 - 1 680,00  MIN - MAX: 900,00 - 1 440,00  MIN - MAX: 1 050,00 - 1 460,00  MIN - MAX: 1 000,00 - 1 460,00  

    

    
GROCH ŁUBIN ŻŁÓTY ŁUBIN WĄSKOLISTNY BOBIK 
Średnia cena zł/t: 1 501,07  Średnia cena zł/t: 1 445,00  Średnia cena zł/t: 1 445,00  Średnia cena zł/t: 1 470,00  

MIN - MAX: 1 350,00 - 1 940,00  MIN - MAX: 1 400,00 - 1 540,00  MIN - MAX: 1 300,00 - 1 720,00  MIN - MAX: 1 360,00 - 1 700,00  

    

    
RZEPAK KUKURYDZA MLEKO ŻYWIEC WIEPRZOWY 
Średnia cena zł/t: 4 342,08  Średnia cena zł/t: 1 443,67  Średnia cena zł/l: 1,89 Średnia cena zł/kg: 6,50 

MIN - MAX: 3 650,00 - 4 730,00  MIN - MAX: 1 250,00 - 1 650,00  MIN - MAX: 1,80 – 1,97 MIN - MAX: 5,70 – 7,20 

    
    

MATF Pszenica  
381,25 €/t 

MATF Kukurydza  
338,75 €/t 
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Czy grozi nam susza? Obserwujemy pierwsze symptomy 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 21.03.2022 | 

- Słoneczna i bezdeszczowa aura, utrzymująca się w całym kraju od kilku tygodni, 

spowodowała obniżenie się poziomu wody w rzekach i wysychanie wierzchniej warstwy 

gleby. Po ciepłej i bezśnieżnej zimie obserwujemy pierwsze symptomy nasilającej się 

suszy, która utrudnia wysiew zbóż jarych i uniemożliwia nawożenie gleby nawozami 

azotanowymi – informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Według 

Instytutu, sytuacja powinna poprawić się w kwietniu – w długoterminowych 

prognozach przewidujemy większą ilość opadów, a stan wód w rzekach powinien się 

podnieść po wiosennych roztopach pokrywy śnieżnej w górach. Czytaj dalej… 

Ugory będzie można wykorzystać do produkcji żywności i pasz 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 21.03.2022 | 

- Rolnicy będą mogli w roku 2022 prowadzić na ugorach produkcję w ramach 

zazielenienia. Na wniosek Polski i innych państw członkowskich Komisja Europejska 

przygotowała projekt decyzji umożliwiającej rolnikom w Polsce skorzystanie z 

odstępstwa od zakazu – informuje ministerstwo rolnictwa. 

Zgodnie z projektem ugory te będzie można wykorzystać do produkcji żywności i pasz. 

Powodem odstępstwa jest potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego w UE 

w obliczu konfliktu zbrojnego na Ukrainie. Czytaj dalej… 

 

Wiosenne prace polowe są w pełni i handel ziarnem nieco ożył. Jakie ceny na rynku 

krajowym, a jakie w porcie? 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 21.03.2022 | 

- Krajowy rynek zbóż cały czas podszyty jest niepewnością o dalszy rozwój sytuacji w 

Ukrainie i decyzje, które mogą zostać podjęte przez Moskwę, jak chociażby ewentualne 

wstrzymanie eksportu zbóż do końca bieżącego sezonu czy stan ozimin i wielkość areału 

zasiewów kukurydzy pod tegoroczne zbiory na Ukrainie. Niemniej jednak, na rynku 

notuje się niewielki wzrost podaży ziarna i chęć sprzedaży praktycznie wszystkich zbóż, 

ale z reguły w małych partiach – informuje Izba Zbożowo-Paszowa. Czytaj dalej… 

 

 

Zatrudnianie obywateli Ukrainy na podstawie specustawy 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Magdalena Kopeć | 20.03.2022 | 

W związku z wybuchem wojny do naszego kraju przybyło od dnia rozpoczęcia wojny, tj. 

24 lutego 2022 r. wielu obywateli Ukrainy. Polacy otworzyli drzwi swoich domów, by 

pomóc poszkodowanym. Dnia 12 marca 2022 r. Prezydent Rzeczypospolitej Andrzej 

Duda podpisał ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym 

na terytorium tego państwa (tzw. specustawę). Wprowadza ona wiele świadczeń o 

charakterze socjalnym i prawo do świadczeń medycznych dla obywateli Ukrainy. 

Zapewnia potencjalnym pracodawcom szybką ścieżkę ich zatrudnienia. Czytaj dalej… 
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Paliwo dla rolników droższe niż na stacjach. Te praktyki trzeba ukrócić 
Agropolska.pl | Autor : (DK) | 21.03.2022 | Fot. Dariusz... 

Spore zdziwienie przeżyli rolnicy, gdy musieli kupować hurtowe ilości potrzebnego im 

do maszyn oleju napędowego po cenie wyższej niż na stacjach paliw. Jak podkreślają, 

trzeba takie praktyki wyeliminować. O kolejnych problemach, które dotykają 

gospodarzy w związku z zakupami paliwa napisała do Henryka Kowalczyka, ministra 

rolnictwa Dolnośląska Izba Rolnicza. Zwróciła uwagę na limity, niemożność tankowania 

do kanistrów itp., co mocno utrudnia prace rolników w przededniu intensywnych prac 

wiosennych na polach i w obejściach. Podniosła też bardzo ważną kwestię cen. Czytaj 

dalej… 

W 2022 r. będzie można produkować na ugorach 
Farmer.pl |  Autor: opr. A.Kozłowska | 21.03.2022 | Fot. A.Kozłowska 

Rolnicy będą mogli w roku 2022 prowadzić na ugorach produkcję w ramach 

zazielenienia - informuje resort rolnictwa. Na wniosek Polski i innych państw 

członkowskich Komisja Europejska przygotowała projekt decyzji umożliwiającej 

rolnikom w Polsce skorzystanie z odstępstwa od zakazu. 

Jak informuje resort rolnictwa, Komisja Europejska zgodziła się dziś na to, aby w 2022 

roku rolnicy mogli prowadzić produkcję również na ugorach, które powinny być - 

zgodnie z obowiązującymi przepisami przeznaczone tylko na zazielenianie. Czytaj dalej… 

 

Dopłaty do nawozów - również tych rosyjskich? 
Farmer.pl | Autor: Iwona Dyba | 21.03.2022 | Fot. PTWP 

Czy będzie zgoda KE na dopłatę do nawozów, nawet jeśli pochodziły z Rosji, jako 

działanie rekompensujące wysokie koszty ich zakupu? Tej decyzji jeszcze nie ma, 

komunikat ws. utrzymania bezpieczeństwa żywnościowego UE, w tym szczegółów 

pomocy publicznej, w kontekście wojny w Ukrainie ma być przyjęty przez wszystkie 

kraje Wspólnoty w środę. - Trudno jest mi wyobrazić sobie sytuację, w której Komisja 

Europejska blokowałaby nasze działania osłonowe dla rolników, w sytuacji, w której 

codziennie 600 mln euro jest przesyłane Rosji za ropę i gaz do Niemiec – komentował 

Krzysztof Ciecióra, podsekretarz stanu w MRiRW podczas Targów Agrotech. Czytaj 

dalej… 

Bruksela nadal planuje drastyczne ograniczenie stosowania środków ochrony roślin 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 22.03.2022 | 

W Brukseli 21 marca br. odbyło się posiedzenie Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa 

(AGRIFISH), w którym uczestniczył wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk 

Kowalczyk. Najważniejszymi tematami były Plany Strategiczne WPR, sytuacja na 

rynkach rolnych w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie oraz wniosek Polski 

dotyczący projektu rozporządzenia w sprawie zrównoważonego stosowania środków 

ochrony roślin. Czytaj dalej… 
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Tym razem nie zabraknie pieniędzy na dopłaty do ubezpieczeń upraw i zwierząt? 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 22.03.2022 | 

– W budżecie mamy zapisane 1,5 mld zł na dopłaty do ubezpieczeń upraw i zwierząt 

gospodarskich, a w rezerwie jeszcze 3 mld zł – przypomniał wicepremier, minister 

rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk na dzisiejszej konferencji poświęconej 

ubezpieczeniom. – Środków nam wystarczy praktycznie na wszystkie uprawy – 9 mln ha 

– podkreślił szef resortu. 

Wicepremier zwrócił uwagę na wysokość dopłat do składek, gdzie z budżetu państwa 

pokrywane jest 65 procent składki, a rolnik płaci tylko 35 procent składki. Czytaj dalej… 

 

Grupa Azoty rozmawia z rządem o wsparciu dla rolników 
Agropolska.pl : Autor : Anna Bytniewska PAP, (EM) | 22.03.2022 | Fot. materiały prasowe 

Trwają rozmowy z Ministerstwem Aktywów Państwowych, Ministerstwem Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi oraz instytucjami europejskimi o wsparciu dla rolnictwa oraz o 

bezpieczeństwie żywnościowym w związku agresją Rosji na Ukrainę - poinformowała 

Grupa Azoty.  

"Zapowiedziane przez pana premiera Mateusza Morawieckiego i pana wicepremiera 

Henryka Kowalczyka wsparcie polskiego rządu dla rolników to bardzo ważna pomoc dla 

całego sektora rolniczego" - podkreślił największy producent nawozów i chemikaliów w 

Polsce. Czytaj dalej… 

Jak wielu rolników zmniejszy lub zrezygnuje z nawożenia w tym roku? 
Farmer.pl | Autor: Radosław Iwański | 22.03.2022 | Fot. Tomasz Kuchta 

Niestety, badanie opinii przeprowadzone przez „Farmera” pokazuje, że zawirowania na 

rynku nawozów w tym sezonie odbiją się na nawożeniu roślin. 

Ponad połowa naszych respondentów poinformowała nas, że obniży dawki nawozów 

azotowych, które zamierzała zastosować lub w ogóle z nich zrezygnuje. W związku z 

ogromnym wzrostem cen nawozów azotowych na takie rozwiązanie wskazało 

odpowiednio: 31 i 28 proc. rolników. Tylko blisko jedna piąta z nich wskazała na 

utrzymanie nawożenia azotowego na dotychczasowym poziomie. Czy z plonami będzie 

krucho? W tym sezonie raczej nie. Czytaj dalej… 

Ile KOWR zarabia na dzierżawie? 
Farmer.pl | Autor: Agnieszka Kozłowska | 11.03.2022 | Fot. A.Kozłowska 

Prawie 570 mln zł - tyle wyniosły wpływy z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu 

Własności Rolnej Skarbu Państwa w samym tylko 2021 r. A ile wpłacą dzierżawcy w tym 

roku? 

Według danych resortu rolnictwa, którymi w odpowiedzi na interpelację poselską 

podzielił się Rafał Romaniuk, wiceminister rolnictwa, na dzień 31 grudnia 2021 r. w 

dzierżawie znajdowały się nieruchomości o powierzchni 1 062 006 ha na podstawie 66 

560 umów. Czytaj dalej… 
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Co z gospodarstwami, którym kończy się dotychczasowa, długoletnia dzierżawa? 
Farmer.pl | Autor: Agnieszka Kozłowska | 10.03.2022 | fot. pixabay 

W najbliższych 2-3 latach wielu rolnikom skończą się długoletnie umowy dzierżawy 

(często nawet 30-letnie). Szanse na przedłużenie tych umów na dłuższe okresy są - w 

świetle obowiązujących przepisów - bardzo małe, twierdzą posłowie i pytają resort 

rolnictwa i KOWR: jakie są plany wobec takich gospodarstw? Do biur posłów Doroty 

Niedzieli i Kazimierza Plocke zgłaszają się zaniepokojeni dzierżawcy gruntów rolnych 

Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, którym w najbliższych 2-3 latach kończą się 

długoletnie umowy dzierżawy (często nawet 30-letnie). Czytaj dalej… 

 

KE: Marcowa prognoza plonowania roślin uprawnych w 2022 r. w UE 
Farmer.pl |  Autor: JK | 22.03.2022 | Fot. Shutterstock 

Zespół monitoringu upraw MARS przedstawił marcową prognozę plonowania roślin 

uprawnych w 2022 r. w Unii Europejskiej. 

Pszenica miękka: Największe średnie plony pszenicy miękkiej na poziomie 10,0 ton/ha 

oczekiwane są w Irlandii, a najmniejsze rzędu 2,39 t/ha w Portugalii. Średnie plony w 

Polsce spodziewane są na poziomie 5,08 t/ha, wobec 5,07 t/ha w 2021 r., czyli o 0,1 

proc. więcej niż w 2021 r. i 7,0 proc. więcej niż wynosi średnia pięcioletnia. Średnia 

spodziewanych plonów dla UE wynosi 6,02 t/ha. Czytaj dalej… 

 

Ceny skupu zbóż, kukurydzy, oleistych i strączkowych: notowania pszenicy wystrzeliły w 

górę 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Paweł Hetnał | 23.03.2022 |  

Na krajowym rynku zbóż podwyżki ponownie nabierają rozpędu. Tylko od minionego 

poniedziałku średnia stawka za pszenicę konsumpcyjną wzrosła o +36,78 zł/t. W 

podobnej skali poszła w górę przeciętna wycena ziarna paszowego pszenicy. O ponad 

100 zł za tonę podrożał w ciągu dwóch dni rzepak.  

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

23.03.2022 r. z firm zlokalizowanych na terenie całej Polski przez redakcję portalu 

CenyRolnicze.pl przedstawiają się następująco:  Czytaj dalej… 

 

Nie dla wszystkich dopłaty do kredytów preferencyjnych na zakup ziemi 
Farmer.pl | Autor: opr. A.Kozłowska | 24.03.2022 | Fot. shutterstock 

ARiMR wzięła się za porządki i zdecydowała: dopłaty do kredytów preferencyjnych będą 

przyznawane tylko wybranym rolnikom. Jakie warunki trzeba będzie spełnić? 

Czasami rolnicy decydują się na zakup ziemi za pieniądze z kredytu preferencyjnego 

dostępnego w bankach współpracujących z ARiMR. 

Niewątpliwą zaletą tego kredytu jest to, że część należnego bankowi oprocentowania 

spłaca za rolnika Agencja. Czytaj dalej… 
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ZAŁĄCZNIK 
 

Czy grozi nam susza? Obserwujemy pierwsze symptomy 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 21.03.2022 | 

- Słoneczna i bezdeszczowa aura, utrzymująca się w całym kraju od kilku tygodni, 

spowodowała obniżenie się poziomu wody w rzekach i wysychanie wierzchniej warstwy 

gleby. Po ciepłej i bezśnieżnej zimie obserwujemy pierwsze symptomy nasilającej się 

suszy, która utrudnia wysiew zbóż jarych i uniemożliwia nawożenie gleby nawozami 

azotanowymi – informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. 

Według Instytutu, sytuacja powinna poprawić się w kwietniu – w długoterminowych 

prognozach przewidujemy większą ilość opadów, a stan wód w rzekach powinien się 

podnieść po wiosennych roztopach pokrywy śnieżnej w górach. 

Sytuacja hydrologiczno-meteorologiczna w marcu 

Marzec, w odróżnieniu od lutego, który był miesiącem skrajnie wilgotnym (159% normy miesięcznego opadu), zaczął 

się bezdeszczowo. Przez większość okresu dominowała wyżowa pogoda. Od 25 lutego w północnych i centralnych 

województwach nie zarejestrowano znaczących opadów atmosferycznych. Większe sumy opadów występowały w 

górach, głównie w formie śniegu i deszczu ze śniegiem. W Tatrach i Sudetach nadal zalega spora ilość śniegu: na 

Kasprowym Wierchu i Dolinie Pięciu Stawów ponad 160 cm, a w obszarach podgórskich i w kotlinach ponad 60 cm.  

W połowie lutego jak i na początku marca na rzekach dominowała strefa wody średniej i wysokiej, tylko miejscami 

zaznaczyła się strefa wody niskiej. Jednak ponad 20 dni bez opadu spowodowało gwałtowny przyrost liczby stacji 

wodowskazowych w strefie wody niskiej. Woda wysoka utrzymuje się głównie w zlewni Narwi i punktowo w 

północnej połowie kraju. Tylko na 4 do 7 stacji wodowskazowych występowały przepływy poniżej SNQ (poziom 

poniżej którego mówimy o suszy hydrologicznej), ale tempo spadku stanu wody w rzekach jest niepokojący i bacznie 

przyglądamy się tym trendom. 

Na początku marca wskaźnik wilgotności gleby w płytkiej warstwie korzeniowej (0-7 cm głębokości) był na znacznym 

obszarze Polski dość wysoki, tylko na północnym wschodzie poniżej 40%. Obecnie obserwujemy rozszerzanie się stref 

z niskim poziomem wilgotności gleby – głównie na wschodnich i zachodnich krańcach kraju. W głębszych warstwach 

(poniżej 7 cm głębokości) sytuacja wciąż jest korzystna i tylko punktowo wskaźnik wilgotności spada poniżej 50%. 

Obecnie mamy w Polsce do czynienia z tzw. suszą meteorologiczną. Obserwujemy spadek stanów wody i wysychanie 

gleby, szczególnie w strefie korzeniowej (do 7 cm), co ma istotne znaczenie dla rolnictwa z powodu gorszych 

warunków do ukorzeniania się wysiewanych roślin. 

Prognoza rozwoju suszy 

Według prognoz długoterminowych IMGW-PIB kwiecień ma być ciepły (temperatura powietrza powyżej normy 

klimatologicznej), a w północnej części kraju mokry (opady powyżej normy), co będzie hamowało rozwój suszy. 

Mimo wzrostu temperatury powietrza i parowania, prognozowane opady powinny wystarczyć do zapewnienia 

odpowiedniej ilości wody dla rozwijającej się wegetacji. Topniejąca górska pokrywa śnieżna pozytywnie wpłynie na 

poprawę stanów wód w rzekach południowej części kraju. 

W głębszych warstwach gleby wskaźnik wilgotności powinien utrzymać się na obecnym, korzystnym poziomie. W 

wierzchniej warstwie 0-7 cm zasoby wody będą, przy prognozowanych opadach, szybko się odbudowywać. Głównym 

ryzykiem dla poprawy warunków mogą być opady konwekcyjne – burzowe, punktowe – które zwiększają spływ 

powierzchniowy, powodując wzrost zagrożenia powodziowego oraz ograniczają zdolności retencjonowania wody w 

glebie. 
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Aktualnie sytuacja hydrologiczna i wilgotnościowa gleby jest umiarkowanie dobra. Prognozowane na kwiecień opady 

powyżej normy oraz utrzymująca się w głębszych warstwach gleby dość wysoka wilgotność będą hamować rozwój 

suszy. Należy jednak pamiętać, że lokalnie warunki mogą układać się inaczej, w zależności od rozkładu i rodzaju 

opadów, rodzaju gleby czy uprawianych roślin. Dlatego w niektórych regionach zagrożenie suszą będzie większe. 

Źródło: IMGW 

Zamknij > 
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Ugory będzie można wykorzystać do produkcji żywności i pasz 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 21.03.2022 | 

- Rolnicy będą mogli w roku 2022 prowadzić na ugorach produkcję w ramach 

zazielenienia. Na wniosek Polski i innych państw członkowskich Komisja Europejska 

przygotowała projekt decyzji umożliwiającej rolnikom w Polsce skorzystanie z 

odstępstwa od zakazu – informuje ministerstwo rolnictwa. 

Zgodnie z projektem ugory te będzie można wykorzystać do produkcji żywności i pasz. 

Powodem odstępstwa jest potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego w UE 

w obliczu konfliktu zbrojnego na Ukrainie. 

Decyzja umożliwi uznanie gruntów ugorowanych za odrębne uprawy w ramach 

dywersyfikacji upraw lub za obszary proekologiczne EFA, nawet jeśli na takich gruntach będzie miał miejsce wypas, 

zbiór w celu produkcyjnym lub uprawa. Na ugorach objętych odstępstwem w ramach obszarów EFA będzie można 

stosować środki ochrony roślin. 

Odstępstwo nie obejmuje ugorów z roślinami miododajnymi uznawanymi za EFA. Publikacja decyzji Komisji jest 

przewidziana w przyszłym tygodniu. 

W MRiRW trwają prace mające na celu wdrożenie decyzji do przepisów krajowych. 

Zamknij > 
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Wiosenne prace polowe są w pełni i handel ziarnem nieco ożył. Jakie ceny na rynku 

krajowym, a jakie w porcie? 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 21.03.2022 | 

- Krajowy rynek zbóż cały czas podszyty jest niepewnością o dalszy rozwój sytuacji w 

Ukrainie i decyzje, które mogą zostać podjęte przez Moskwę, jak chociażby ewentualne 

wstrzymanie eksportu zbóż do końca bieżącego sezonu czy stan ozimin i wielkość areału 

zasiewów kukurydzy pod tegoroczne zbiory na Ukrainie. Niemniej jednak, na rynku 

notuje się niewielki wzrost podaży ziarna i chęć sprzedaży praktycznie wszystkich zbóż, 

ale z reguły w małych partiach – informuje Izba Zbożowo-Paszowa. 

Rolnicy potrzebują środków na wiosenne prace polowe i zakup środków produkcji. 

Rekordowo drogie nawozy, a także notowane braki nawozów azotowych w 

hurtowniach nie najlepiej wróżą tegorocznym plonom i zbiorom zbóż i rzepaku w kraju. Po stronie popytowej, 

przetwórcy generalnie poszukują surowca głównie na dostawy w kwietniu i maju br. 

Od czasu inwazji Rosji w Ukrainę, do kraju trafiło kilkanaście tysięcy ton ukraińskiej kukurydzy drogą kolejową. 

Planowany jest import kolejnych partii tego zboża. Obecne ceny ukraińskiej kukurydzy to przedział 1360-1400 PLN/t, 

na samochodzie. Większy import do kraju utrudniają problemy logistyczne, wąskie gardło na granicy i bardzo 

powolna odprawa celna, a także ograniczone możliwości odbioru ziarna z wagonów w związku z brakiem taboru 

samochodowego. 

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

kształtowały się następująco: 

- pszenica konsumpcyjna - 1680-1750 PLN/t, 

- pszenica paszowa – 1600-1720 PLN/t, 

- żyto konsumpcyjne - 1200-1300 PLN/t, 

- żyto paszowe - 1150-1270 PLN/t, 

- pszenżyto - 1380-1460 PLN/t, 

- jęczmień paszowy - 1350-1450 PLN/t, 

- owies paszowy - 950-1000 PLN/t, 

- kukurydza - 1500-1620 PLN/t, 

- rzepak - 4100-4350 PLN/t. 

 Ceny w portach za ziarno ze starych i nowych zbiorów 

Z kraju drogą morską obecnie realizowany jest przede wszystkim eksport kukurydzy, podczas gdy eksport pszenicy 

jest śladowy. Większe załadunki pszenicy na eksport spodziewane są w II połowie miesiąca, m.in. jeden panamax, 

który zabierze 50 tys. ton tego zboża. Wzrostu eksportu ziarna z kraju należy spodziewać się w ostatnim kwartale 

bieżącego sezonu (kwiecień-czerwiec). Poważne zakłócenia w eksporcie kukurydzy i pszenicy z Ukrainy zapewne 

przełożą się na wzrost wywozu ziarna zbóż z Polski i innych krajów UE. Notowane w ostatnich dniach umacnianie się 

kursu złotego do głównych walut wpłynęło na spadek cen ziarna z dostawą do portów z przeznaczeniem na eksport. 

W końcu tygodnia, ceny zbóż oferowane przez eksporterów z dostawą do portów kształtowały się następująco: 

- pszenica konsumpcyjna (12.5/76/250) – 1720-1740 PLN/t (dostawa G/G, III-V 

- żyto paszowe - 1350 PLN/t (dostawa G/G, III/IV), 

- kukurydza – 1590-1600 PLN/t (dostawa G/G, III/IV). 
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Z kolei, ceny zbóż ze zbiorów 2022 roku oferowane przez eksporterów z dostawą do portów kształtowały się 

następująco: 

- pszenica konsumpcyjna (12.5/76/250) – 1430 PLN/t (dostawa Sz/G/G, VIII-IX) 

- żyto paszowe – 1110 PLN/t (dostawa G/G/, VIII/IX), 

- pszenżyto – 1200 PLN/t (dostawa Sz/G/G, VIII/IX), 

- kukurydza – 1200-1210 PLN/t (dostawa G/G, X/X). 

Analiza opracowana przez Sparks Polska i Izbę Zbożowo-Paszową 

Zamknij > 
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Zatrudnianie obywateli Ukrainy na podstawie specustawy 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Magdalena Kopeć | 20.03.2022 | 

W związku z wybuchem wojny do naszego kraju przybyło od dnia rozpoczęcia wojny, tj. 

24 lutego 2022 r. wielu obywateli Ukrainy. Polacy otworzyli drzwi swoich domów, by 

pomóc poszkodowanym. Dnia 12 marca 2022 r. Prezydent Rzeczypospolitej Andrzej 

Duda podpisał ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym 

na terytorium tego państwa (tzw. specustawę). Wprowadza ona wiele świadczeń o 

charakterze socjalnym i prawo do świadczeń medycznych dla obywateli Ukrainy. 

Zapewnia potencjalnym pracodawcom szybką ścieżkę ich zatrudnienia. Przedłuża także 

okres pracy wykonywanej przez obywateli Ukrainy przy zbiorach roślin u rolników. 

Przewiduje również wypłatę świadczenia dla osób przyjmujących ich pod swój dach. 

Okres legalnego pobytu obywateli Ukrainy 

Zgodnie ze specustawą za legalny uważa się pobyt każdego obywatela Ukrainy i jego małżonka, który przekroczył 

granicę Polski bezpośrednio z Ukrainy i deklaruje zamiar pozostania na terytorium Polski przez okres 18 miesięcy (tj. 

do dnia 24 sierpnia 2023 roku). Za legalny uznaje się także pobyt dziecka urodzonego na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej przez matkę, która przekroczyła granicę Polski na zasadach określonych powyżej. Dnia 17 marca 

poinformowano, iż przewiduje się wprowadzenie nowelizacji, przyznającej pomoc wszystkim obywatelom Ukrainy, 

bez względu na to, którą granicę przekroczyli. 

Art. 2 ust. 2 specustawy legalizuje również w określonych przypadkach pobyt obywatela Ukrainy posiadającego Kartę 

Polaka. W art. 42 specustawy wskazano terminy przedłużenia z mocy prawa okresu legalnego pobytu osób, które 

przebywały legalnie w Polsce przed wybuchem wojny. 

Zanim będzie można zatrudnić obywatela Ukrainy jest on zobowiązany spełnić obowiązki, które nakłada na niego art. 

4 specustawy. 

Procedura rejestracji 

Obywatel Ukrainy składa wniosek w dowolnym organie wykonawczym gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

w celu legalizacji swojego pobytu i nadania numeru PESEL w terminie 60 dni od momentu wjazdu do Polski. Niniejsza 

procedura nie dotyczy osób, które przy przekroczeniu granicy okazały paszport biometryczny. 

Praca u polskiego gospodarza 

Umowę o pomocy przy zbiorach roślin regulują przepisy art. 91 a – 91 f ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o 

ubezpieczeniu społecznym rolników. Rolnicy często takie umowy zawierali z cudzoziemcami już od momentu ich 

wejścia w życie. 

Zgodnie z art. 40 specustawy w przypadku pobytu obywatela Ukrainy przebywającego legalnie na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie specustawy, łączny czas świadczenia pomocy przy zbiorach na podstawie 

umów o pomocy przy zbiorach, o którym mowa w art. 91c ust. 1 ustawy ulega przedłużeniu z mocy prawa na okres 

tego pobytu. 

Definicja umowy o pomocy przy zbiorach 

Przez umowę o pomocy przy zbiorach pomocnik rolnika zobowiązuje się do świadczenia pomocy przy zbiorach roślin 

uprawnych wymienionych w art. 91 a ust. 1 ustawy w określonym miejscu w gospodarstwie rolnika i przez określony 

czas, a rolnik do zapłaty umówionego wynagrodzenia za świadczoną pomoc. 

Zakres czynności 

Pomoc przy zbiorach obejmuje następujące czynności: 

1) zbieranie chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół lub roślin zielarskich; 
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2) usuwanie zbędnych części roślin; 

3) klasyfikowanie lub sortowanie zerwanych lub zebranych chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół lub roślin 

zielarskich, lub wykonywanie innych czynności mających na celu przygotowanie chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, 

ziół lub roślin zielarskich do transportu, przechowywania lub sprzedaży lub związanych z pielęgnowaniem i poprawą 

jakości plonów. 

Wykonywanie powyższych czynności na podstawie umowy o pomocy przy zbiorach nie stanowi zatrudnienia w 

rozumieniu Kodeksu pracy. 

Niezbędne elementy umowy o pomocy przy zbiorach 

Umowa winna regulować: zakres czynności wykonywanych na podstawie tej umowy przez pomocnika rolnika oraz 

dzień rozpoczęcia świadczenia pomocy przy zbiorach roślin, jeżeli jest on inny niż dzień zawarcia umowy o pomocy 

przy zbiorach, miejsce wykonywania czynności, okres trwania Umowy, wysokość wynagrodzenia. 

Wysokość wynagrodzenia 

Jest swobodnie ustalana przez Strony. Umowa o pomocy przy zbiorach nie jest umową zleceniem ani umową o 

dzieło, a więc nie stosuje się do niej regulacji w zakresie ustalenia minimalnej stawki godzinowej. 

Limit dni w ciągu roku kalendarzowego 

Na gruncie ustawy łączny czas świadczenia pomocy przy zbiorach jednego pomocnika rolnika nie może przekroczyć 

180 dni w roku kalendarzowym. Każdej ze Stron umowy o pomocy przy zbiorach przysługuje prawo wypowiedzenia 

umowy. Umowa ulega rozwiązaniu z upływem dnia, w którym została wypowiedziana, chyba że Strony w umowie 

postanowiły inaczej. 

Obowiązki rolnika 

1) zawarcie pisemnej umowy; 

2) zapewnienie niezbędnych narzędzi w celu świadczenia pomocy przy zbiorach upraw; 

3) zgłoszenie pomocnika do ubezpieczeń społecznych w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy; 

4) opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne (wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie) do 15 dnia następnego 

miesiąca. 

Rolnik jest zobowiązany do samodzielnego wyliczenia składek i ich terminowego opłacenia bez wezwania KRUS. 

Więcej informacji zawartych jest na stronie KRUS - kliknij.  

5) poinformowanie pomocnika o przetwarzaniu jego danych osobowych przez KRUS i przekazanie mu do podpisu 

klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu jego danych przez KRUS; 

6) informowanie KRUS o wszelkich zmianach mających wpływ na podleganie ubezpieczeniom społecznym w terminie 

14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia; 

7) sporządzenie informacji według ustalonego wzoru o wysokości przychodów (PIT-11) i przesłanie jej podatnikowi 

(do końca lutego następnego roku) oraz właściwemu urzędowi skarbowemu (do końca stycznia następnego roku, za 

pomocą środków komunikacji elektronicznych, zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej). 

W przypadku gdy wypłata wynagrodzenia następuje na rzecz osoby mającej miejsce zamieszkania zagranicą i dochód 

ten nie podlega opodatkowaniu w Polsce zgodnie z postanowieniami właściwej umowy o unikaniu podwójnego 

opodatkowania, to na rolniku nie spoczywa obowiązek sporządzenia i przesłania informacji PIT-11. 

Ważne! Nie istnieją przeszkody do wykonywania pracy przez pomocnika na rzecz rolnika niepodlegającego 

ubezpieczeniu w KRUS pod warunkiem, iż ten rolnik prowadzi jako osoba fizyczna na własny rachunek działalność 

rolniczą w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej. 
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Obowiązki pomocnika rolnika: 

1) obowiązek osobistego świadczenia; 

2) złożenie oświadczenia przez rozpoczęciem zbiorów o liczbie dni kalendarzowych przepracowanych u innych 

rolników w tożsamym charakterze przed zawarciem umowy (ustawa nie przewiduje sankcji za naruszenie 

okresowego charakteru wykonywanej pracy u rolnika); 

3) obowiązek zapłaty podatku. 

Polska z Ukrainą podpisała umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania. Dotyczy ona osób, które z uwagi na 

posiadanie dwóch rezydencji podatkowej (co wiąże się z nieograniczonym obowiązkiem podatkowym) byłyby 

zobowiązane do zapłaty podatków w tychże dwóch państwach. Niweluje ona konieczność uiszczenia podatku w 

pełnej wysokości na rzecz dwóch organów podatkowych. 

Pomocnikowi rolnika nie przysługuje prawo do zasiłku dla bezrobotnych, ale jest uprawniony do   otrzymania 

jednorazowego odszkodowania w przypadku powstania wypadku przy pracy. W zakresie nieuregulowanym do 

niniejszej umowy stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 

Wypowiedzenie Umowy 

Można wypowiedzieć w każdym czasie. Umowa zostaje rozwiązana z upływem dnia, w którym złożone oświadczenie 

o wypowiedzeniu. Strony mogą jednak odmiennie uregulować powyższą kwestię. 

Zatrudnienie na zasadach ogólnych przez pracodawców 

Zgodnie z art. 22 ust. 1 specustawy przyznano obywatelowi Ukrainy uprawnienie do wykonywania pracy na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie pobytu zgodnego z obowiązującymi przepisami, w przypadku gdy: 

1) jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 specustawy lub 

2) jest obywatelem Ukrainy przebywającym legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

– jeżeli podmiot powierzający wykonywanie pracy powiadomi w terminie 14 dni od dnia podjęcia pracy przez 

obywatela Ukrainy powiatowy urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu o 

powierzeniu wykonywania pracy temu obywatelowi. 

Zakres przekazywanych informacji reguluje art. 22 ust. 3 specustawy. Powiadomienia należy dokonać za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego – praca.gov.pl. 

W celu ułatwienia znalezienia pracy obywatelom Ukrainy uruchomiono podstronę - Wortal Publicznych Służb 

Zatrudnienia prowadzony przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - aktualna strona : Rynek pracy - pomoc 

dla obywateli Ukrainy (praca.gov.pl) 

Możliwość rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy 

Obywatel Ukrainy może zarejestrować się oraz zostać uznany jako osoba bezrobotna albo poszukująca pracy, o 

której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 albo 22 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy. Do obywateli Ukrainy nie stosuje się górnej granicy wieku, umożliwiającej rejestrację w PUP. 

Co istotne, minister właściwy do spraw pracy może określić, w drodze rozporządzenia liczbę obywateli Ukrainy, 

którym podmiot powierzający wykonywanie pracy może powierzyć wykonywanie pracy. 

Pomoc z Urzędu Prac 

Pracodawcy mogą zatrudniać obywateli na zasadach określonych między innymi w ustawie o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy. Obywatele Ukrainy mogą również skorzystać z usług poradnictwa zawodowego 

realizowanego przez urzędy pracy i centra informacji i planowania kariery zawodowej działające w wojewódzkich 

urzędach pracy, pośrednictwa pracy oraz szkoleń. 
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Praca dla młodych obywateli Ukrainy 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 specustawy Ochotnicze Hufce Pracy mogą realizować zadania na rzecz obywateli Ukrainy, o 

których mowa w art. 22 ust. 1 specustawy, którzy ukończyli 15 lat i nie ukończyli 25 lat. 

Pomoc mogą również udzielić podmioty prowadzące centra integracji społecznej, o których mowa w ustawie z dnia 

13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. 

Jeśli zainteresował Cię ten artykuł, masz jakieś pytania dotyczące zatrudniania obywateli Ukrainy lub inne z zakresu 

prawa, skontaktuj się z Redakcją. Chętnie udzielimy fachowego wsparcia. 

Zamknij > 
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Paliwo dla rolników droższe niż na stacjach. Te praktyki trzeba ukrócić 
Agropolska.pl | Autor : (DK) | 21.03.2022 | Fot. Dariusz... 

Spore zdziwienie przeżyli rolnicy, gdy musieli kupować hurtowe ilości potrzebnego im 

do maszyn oleju napędowego po cenie wyższej niż na stacjach paliw. Jak podkreślają, 

trzeba takie praktyki wyeliminować. 

O kolejnych problemach, które dotykają gospodarzy w związku z zakupami paliwa 

napisała do Henryka Kowalczyka, ministra rolnictwa Dolnośląska Izba Rolnicza. 

Zwróciła uwagę na limity, niemożność tankowania do kanistrów itp., co mocno utrudnia 

prace rolników w przededniu intensywnych prac wiosennych na polach i w obejściach. 

Podniosła też bardzo ważną kwestię cen. 

"Wnosimy dodatkowo o podjęcie działań niedopuszczających do obecnych praktyk stosowanych przez dostawców 

paliwa, którzy stosują zawyżone ceny dla producentów rolnych. Rolnik, dysponujący stacją na terenie gospodarstwa, 

zamawiając kilka tysięcy litrów paliwa do niezbędnych prac polowych, gdzie praktycznie nie korzysta z dróg 

publicznych, płaci więcej niż pozostali użytkownicy pojazdów, także tych poruszających się rekreacyjnie. Przykładowo 

paliwo dostarczone do gospodarstwa 10 marca miało cenę 8,60 zł/l brutto (była podobna u wszystkich okolicznych 

dostawców), a w tym czasie cena na stacjach to 7,60 zł/l brutto i limit 300 l" - czytamy w wystąpieniu. 

Podkreślono, że rolnicy mają świadomość, że w związku z wojną na Ukrainie pojawia się konieczność 

"przeorganizowania pewnych działań", jednak produkcja żywności nie może być w żaden sposób ograniczana. 

"W tych trudnych czasach, gdy rynek wschodni nie zabezpieczy ewentualnych dostaw niezbędnych produktów 

rolnych, produkcja polskich rolników powinna być traktowana priorytetowo, by zapewnić bezpieczeństwo 

żywnościowe w Polsce. Bez odpowiedniej dostępności do paliwa, nie da się tego zrealizować" - ostrzega dolnośląski 

samorząd rolniczy. 

Zamknij > 
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W 2022 r. będzie można produkować na ugorach 
Farmer.pl |  Autor: opr. A.Kozłowska | 21.03.2022 | Fot. A.Kozłowska 

Rolnicy będą mogli w roku 2022 prowadzić na ugorach produkcję w ramach 

zazielenienia - informuje resort rolnictwa. Na wniosek Polski i innych państw 

członkowskich Komisja Europejska przygotowała projekt decyzji umożliwiającej 

rolnikom w Polsce skorzystanie z odstępstwa od zakazu. 

Jak informuje resort rolnictwa, Komisja Europejska zgodziła się dziś na to, aby w 2022 

roku rolnicy mogli prowadzić produkcję również na ugorach, które powinny być - 

zgodnie z obowiązującymi przepisami przeznaczone tylko na zazielenianie. 

Zgodnie z projektem ugory te będzie można wykorzystać do produkcji żywności i pasz. 

Powodem odstępstwa jest potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego w UE w obliczu konfliktu 

zbrojnego na Ukrainie. 

Decyzja umożliwi uznanie gruntów ugorowanych za odrębne uprawy w ramach dywersyfikacji upraw lub za obszary 

proekologiczne EFA, nawet jeśli na takich gruntach będzie miał miejsce wypas, zbiór w celu produkcyjnym lub 

uprawa. Co bardzo ważne - na ugorach objętych odstępstwem w ramach obszarów EFA będzie można stosować 

środki ochrony roślin. 

Co również istotne - odstępstwo nie obejmuje ugorów z roślinami miododajnymi uznawanymi za EFA. 

Przypomnijmy, "uwolnienie potencjału produkcji rolnej, głównie uprawy roślin białkowych. Ze względu na 

konieczność zaopatrzenia w surowce paszowe sektora produkcji zwierzęcej. W tym celu wykorzystanie gruntów 

odłogowanych w UE" - Janusz Wojciechowski, Komisarz UE ds. Rolnictwa zapowiedział już na początku marca: 

Na zaniechanie ugorowania wskazywał ostatnio także lubelski samorząd rolniczy: 

Publikacja dzisiejszej decyzji Komisji jest przewidziana w przyszłym tygodniu. 

Aktualnie w MRiRW trwają prace mające na celu wdrożenie decyzji do przepisów krajowych. 

Grunty ugorowane w ramach obowiązkowej praktyki utrzymywania obszarów proekologicznych to grunty, na 

których nie jest prowadzona produkcja rolna. Dodatkowo, grunty te muszą od 5 lat pozostawać gruntami ornymi. 

W okresie od 1 stycznia do 31 lipca grunt powinien być ugorowany (po upływie tego terminu będzie możliwe 

rozpoczęcie produkcji rolnej). 

W przypadku gruntów ugorowanych, uznaje się je za pozostające w stanie nadającym się do wypasu lub uprawy, 

jeżeli został na nich przeprowadzony przynajmniej jeden zabieg agrotechniczny mający na celu usunięcie lub 

zniszczenie niepożądanej roślinności, w terminie do dnia 31 października. 

Na ugorach uznawanych za obszar proekologiczny:… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 
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Dopłaty do nawozów - również tych rosyjskich? 
Farmer.pl | Autor: Iwona Dyba | 21.03.2022 | Fot. PTWP 

Czy będzie zgoda KE na dopłatę do nawozów, nawet jeśli pochodziły z Rosji, jako 

działanie rekompensujące wysokie koszty ich zakupu? Tej decyzji jeszcze nie ma, 

komunikat ws. utrzymania bezpieczeństwa żywnościowego UE, w tym szczegółów 

pomocy publicznej, w kontekście wojny w Ukrainie ma być przyjęty przez wszystkie 

kraje Wspólnoty w środę. - Trudno jest mi wyobrazić sobie sytuację, w której Komisja 

Europejska blokowałaby nasze działania osłonowe dla rolników, w sytuacji, w której 

codziennie 600 mln euro jest przesyłane Rosji za ropę i gaz do Niemiec – komentował 

Krzysztof Ciecióra, podsekretarz stanu w MRiRW podczas Targów Agrotech. 

Krzysztof Ciecióra wiceminister rolnictwa podczas Targów Agrotech w Kielcach, komentował wpływ wojny w Ukrainie 

na krajowe rolnictwo i konieczność utrzymania stabilnej produkcji rolnej.  

Baltic Pipe obniży ceny gazu i nawozów? 

Wiceminister wspomniał o strategicznym projekcie Baltic Pipe jest, który już wkrótce pozwoli na utworzenie nowego 

korytarza dostaw gazu na rynku europejskim. Inwestycja umożliwi transport gazu z Norwegii na rynki duński i polski, 

a także do klientów w sąsiednich krajach. Pierwsze przesyły gazu mają ruszyć z początkiem października 2022 r., a 

prace i odbiory techniczne idą zgodnie z planem. 

- Chciałbym uspokoić wszystkich, że gaz od października będzie dostarczany przez Baltic Pipe, a od przyszłego roku 

będziemy w całości uniezależnieni od gazu rosyjskiego. Doprowadzi to do obniżenia ceny gazu i kosztów produkcji 

nawozów, ale również cen dla konsumentów - mówił Ciecióra. 

Vat na paliwo 

Przypomnijmy, że od 1 lutego na okres sześciu miesięcy przyjęto m.in. - 0% stawki VAT na żywność, obniżki VAT na 

paliwa do 8%, oraz zniesienie podatku na gaz. Wiceminister nie wykluczał, że tarcza antyinflacyjna zostanie 

przedłużona na kolejne miesiące.  

- Tarcza antyinflacyjna, która obniża Vat na paliwo, obniżamy ją do końca roku. Myślę, że możemy się spodziewać 

kolejnych decyzji w tej sprawie. Też będziemy się starali maksymalnie obniżać ceny paliwa w Polsce, są jednymi z 

najtańszych w Europie, a przed nami następne obniżki, bo baryłka ropy na światowych giełdach spada - mówił. 

Jednocześnie podkreślił utrzymanie stabilnej produkcji żywności w Polsce.  - Widzimy wzmożone zapotrzebowanie na 

żywność. Rosja i Ukraina są praktycznie wyeliminowane ze światowego handlu. Ze względu na wojnę Ukraina traci 

status spichlerza Europy. Tam są zniszczone linie kolejowe, centra logistyczne. Zapotrzebowanie na zboża będzie 

wzrastać i można się spodziewać nadal rosnących cen. Dlatego produkcja żywności w Polsce będzie niezwykle istotna 

i będzie bardzo ważnym wkładem do światowych łańcuchów dostaw. 

Dopłaty do nawozów, również rosyjskich? 

Bojkot rosyjskich towarów, przedsiębiorstw, a także firm europejskich, które nadal zamierzają funkcjonować w Rosji 

przybiera na sile. Konsumenci, podmioty prywatne i publiczne nie chcą mieć nic wspólnego z kapitałem, który 

przykłada rękę do finansowania bandyckiej wojny. Dlatego pozostaje pytanie, czy zwykle zachowawcza Komisja 

Europejska odważy się rekompensować zakup nawozów, które choć kupione przed wojną, to jednak w sporej części 

pochodziły z Rosji? 

- Będziemy dopłacać do nawozów, które zostały zakupione w tym sezonie. Czekamy na jednoznaczną decyzję Komisji 

Europejskiej w tym zakresie. My jesteśmy gotowi, mamy przygotowane środki z krajowego budżetu. Z ogromnym 

rozczarowaniem obserwuję, to co robi Komisja Europejska, chociażby dlatego, że rozmawiałem z Komisarzem i było 

zapewnienie, że będzie zgoda. Ostatecznie komunikat jest bardzo niejednoznaczny – mówił Krzysztof Ciecióra. 

Podkreślając jednocześnie, ze decyzja musi być jasna, ze względu na późniejsze ryzyko zwrotu tych pieniędzy, jeśliby 

pomoc została przyznana na wyrost. 
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- Trudno jest mi wyobrazić sobie sytuację, w której Komisja Europejska blokowałaby nasze działania osłonowe dla 

rolników, w sytuacji, w której codziennie 600 mln euro jest przesyłane Rosji za ropę i gaz do Niemiec – komentował i 

dodał, że jesteśmy jedynym krajem w Unii Europejskiej, który zawnioskował o pomoc na poziomie dopłat do 

nawozów.  

REPowerEU: Działania UE w kierunku bezpiecznej i zrównoważonej energii po przystępnej cenie 

Komunikat KE z 8 marca, wskazywał że unijne zasady pomocy państwa oferują państwom członkowskim możliwość 

udzielenia krótkoterminowej pomocy przedsiębiorstwom i rolnikom dotkniętym wysokimi cenami energii i pomagają 

zmniejszyć ich narażenie na zmienność cen energii w perspektywie średnio- i długoterminowej. Na przykład państwa 

członkowskie mogą zaoferować tymczasową pomoc przedsiębiorstwom, które potrzebują płynności ze względu na 

obecne wysokie ceny energii, niezależnie od ich wielkości, w oparciu o wytyczne dotyczące ratowania i 

restrukturyzacji. Komisja będzie traktować te przypadki priorytetowo, zwracając szczególną uwagę na 

przedsiębiorstwa gazownicze i pośredników, którzy borykają się ze zwiększonymi kosztami dostaw spowodowanymi 

zakłóceniami w umowach – te stwierdzenia nie okazały się jednak wystarczające, by wdrożyć w życie system 

rekompensaty do zakupu nawozów. 

Na bardzo ogólne i nieprecyzyjne deklaracje ze strony KE zwracał także uwagę wicepremier Henryk Kowalczyk… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 
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Bruksela nadal planuje drastyczne ograniczenie stosowania środków ochrony roślin 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 22.03.2022 | 

W Brukseli 21 marca br. odbyło się posiedzenie Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa 

(AGRIFISH), w którym uczestniczył wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk 

Kowalczyk. Najważniejszymi tematami były Plany Strategiczne WPR, sytuacja na 

rynkach rolnych w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie oraz wniosek Polski 

dotyczący projektu rozporządzenia w sprawie zrównoważonego stosowania środków 

ochrony roślin. 

Omówiono tez projekt rozporządzenia w sprawie zrównoważonego stosowania 

środków ochrony roślin. Temat został wniesiony pod obrady z inicjatywy Polski, 

wspólnie z 11 państwami członkowskimi, tj. Austrią, Bułgarią, Chorwacją, Estonią, Litwą, Łotwą, Maltą, Rumunią, 

Słowacją, Słowenią i Węgrami. 

Przedstawiając wniosek, wicepremier Kowalczyk wyraził zaniepokojenie nieformalnymi informacjami, dotyczącymi 

projektu nowego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie stosowania środków ochrony roślin w 

UE. Obawy dotyczą proponowanego sposobu transpozycji celów redukcyjnych dla środków ochrony roślin do 

prawodawstwa unijnego. Chodzi o 50-procentowe ograniczenie stosowania środków ochrony roślin i ryzyka z tym 

związanego, które miałoby być wiążące zarówno dla Unii Europejskiej, jak i dla państw członkowskich. Ambitne cele 

Europejskiego Zielonego Ładu stałyby się zatem prawnie obowiązujące, pomimo braku potwierdzenia możliwości ich 

realizacji w ocenach naukowych. 

- Drastyczne ograniczenie stosowania środków ochrony roślin może uniemożliwić zapewnienie właściwej ochrony 

roślin, a tym samym utrzymanie produkcji rolnej, zagrażając bezpieczeństwu żywnościowemu Unii Europejskiej oraz 

pogarszając konkurencyjność unijnego rolnictwa. Niedostateczne uwzględnienie różnic pomiędzy państwami 

członkowskimi zakłócałoby także konkurencję na wspólnym rynku – podkreślił wicepremier. 

Odnosząc się do wniosku, KE stwierdziła, że nie może komentować wciąż nieoficjalnego projektu aktu legislacyjnego, 

ale zauważa obawy państw członkowskich i dużą zmianę realiów w związku z wybuchem wojny w Ukrainie. 

Jednocześnie podkreśliła konieczność realizacji ambitnych celów strategii „Od pola do stołu”. Zapowiedziała, że 

propozycja legislacyjna zostanie przedstawiona z opóźnieniem, ale nie wskazała nowej daty. 

Źródło: MRiRW 
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Tym razem nie zabraknie pieniędzy na dopłaty do ubezpieczeń upraw i zwierząt? 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 22.03.2022 | 

– W budżecie mamy zapisane 1,5 mld zł na dopłaty do ubezpieczeń upraw i zwierząt 

gospodarskich, a w rezerwie jeszcze 3 mld zł – przypomniał wicepremier, minister 

rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk na dzisiejszej konferencji poświęconej 

ubezpieczeniom. – Środków nam wystarczy praktycznie na wszystkie uprawy – 9 mln ha 

– podkreślił szef resortu. 

Wicepremier zwrócił uwagę na wysokość dopłat do składek, gdzie z budżetu państwa 

pokrywane jest 65 procent składki, a rolnik płaci tylko 35 procent składki. – Ta pomoc 

dla rolników już na etapie opłacania składki jest bardzo duża. Chcemy odejść od 

ryczałtowych wypłat odszkodowań, które i tak nie rekompensują strat – podkreślił wicepremier Henryk Kowalczyk. 

Wysokość składki 

Szef resortu rolnictwa podał przykładowe wysokości składki płaconej przez rolnika. W przypadku zbóż maksymalna 

wartość, wynikająca z rozporządzenia, wynosi 20 300 zł/ha. Maksymalna wysokość składki wynosi od 9 procent przy 

glebach klasy I–IV do 15 procent przy glebach klasy VI. 

Przy założeniu, że wartość ubezpieczenia wynosi 10 000 zł i przeciętnej stawce 6-procentowej, składka wyniesie 600 

zł, przy czym rolnik zapłaci tylko 210 zł. – Zachęcam do powszechnego udziału w ubezpieczaniu upraw i zwierząt, a 

zwłaszcza do zwracania uwagi na kompleksowość ubezpieczenia, w którym znajdować się będzie także ubezpieczenie 

od suszy – podkreślił wicepremier Henryk Kowalczyk. Rolnik ma do wyboru ośmiu ubezpieczycieli, którzy maja 

podpisane umowy z MRiRW na dofinansowanie składek. 

Szef resortu rolnictwa zwrócił jednocześnie uwagę na zalety systemu ubezpieczeń wzajemnych, w ramach którego 

niewykorzystane w danym roku środki mogą przejść na rok następny, wpływając na obniżenie stawek płaconych za 

ubezpieczenie. 

Prezes KRUS Aleksandra Hadzik zwróciła uwagę, ze jednym ze statutowych obowiązków instytucji, którą kieruje, są 

działania prewencyjne, w tym rozwój ubezpieczeń. – Fundusz składkowy jest 100-procentowym właścicielem AGRO 

Ubezpieczeń – Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie i mam nadzieję, że przedstawi 

rolnikom kompleksową, atrakcyjną ofertę ubezpieczeniową – stwierdziła prezes Hadzik. 

Możliwość bezgotówkowego opłacenia składki 

– Dzięki nowelizacji ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, którą już podpisał Prezydent, rolnicy 

mają możliwość złożenia wniosku o opłacenie składki ze środków na płatności bezpośrednie – podkreślił sekretarz 

stanu Ryszard Bartosik. – Ta możliwość powinna przyczynić się do upowszechnienia ubezpieczeń upraw i zwierząt 

gospodarskich – dodał wiceminister. 

Źródło: MRiRW 

Zamknij > 

 

  



 
  

Powrót do spisu treści                                                                                  23 

Grupa Azoty rozmawia z rządem o wsparciu dla rolników 
Agropolska.pl : Autor : Anna Bytniewska PAP, (EM) | 22.03.2022 | Fot. materiały prasowe 

Trwają rozmowy z Ministerstwem Aktywów Państwowych, Ministerstwem Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi oraz instytucjami europejskimi o wsparciu dla rolnictwa oraz o 

bezpieczeństwie żywnościowym w związku agresją Rosji na Ukrainę - poinformowała 

Grupa Azoty. 

"Zapowiedziane przez pana premiera Mateusza Morawieckiego i pana wicepremiera 

Henryka Kowalczyka wsparcie polskiego rządu dla rolników to bardzo ważna pomoc dla 

całego sektora rolniczego" - podkreślił największy producent nawozów i chemikaliów w 

Polsce. 

"Obecna, trudna sytuacja na rynku nawozowym jest konsekwencją trwającego od roku kryzysu gazowego w Europie, 

czyli rekordowo wysokich kosztów gazu, które rok do roku wzrosły o ponad 500 procent i wprost przekładają się na 

koszty produkcji nawozów (gaz odpowiada za ponad 80 proc. kosztu nawozów azotowych)" - przypomina spółka. 

Dodała jednocześnie, że istotną rolę we wzrostach cen na rynkach surowcowych, w tym gazu oraz innych ważnych 

surowców wykorzystywanych do produkcji nawozów m.in. soli potasowej i fosforytów odgrywa również obecnie 

agresja Rosji na Ukrainę i trwająca wojna. "Warto przypomnieć, że na europejskiej giełdzie TTF gaz rok temu 

kosztował 17.91 Euro za 1/MWh, a dzisiaj kosztuje 102.12 Euro za 1/MWh" - zwraca uwagę Grupa Azoty. 

Przyznaje, że chociaż ceny nawozów w Polsce są obecnie między 10 proc. a 30 proc. niższe niż w pozostałych krajach 

Unii Europejskiej, to ich cena wywindowana przez ostatni rok niespotykanymi wcześniej cenami gazu ziemnego, 

stanowi duży ciężar dla wszystkich producentów rolnych. 

"Sektor rolny został dotknięty manipulacją na rynku gazu. Za tym działaniem rosyjskiego dostawcy do Europy stoją 

partykularne interesy i chęć dalszego uzależniania Europy nie tylko od dostaw błękitnego paliwa, ale również od 

dostaw rosyjskich nawozów i żywności" - stwierdziła spółka. 

Grupa nie ujawniła, jaka jest rentowność produkcji nawozów obecnie biorąc pod uwagę wysokie koszty produkcji, 

czy istnieje ryzyko zatrzymania bądź ograniczenia produkcji nawozów w związku z jej niską opłacalnością oraz jaką 

ilość nawozów wyprodukowano w grupie w lutym 2021 r. i w lutym 2022 r. 

"Informacje dotyczące produkcji za 2021 zostaną przedstawione przy okazji publikacji wyników finansowych za 2021 

rok. Dane za luty 2022 zostaną przedstawione z wynikami za I kwartał 2022 roku" - poinformowano. 

Azoty podkreślają natomiast, że pomimo bardzo wymagającej sytuacji na rynkach surowcowych, a przede wszystkich 

drastycznych wzrostach cen gazu i ich dużej zmienności, wielu europejskich producentów wstrzymało lub istotnie 

ograniczyło swoją produkcję. 

"Produkcja nawozów w Grupie Kapitałowej Grupa Azoty była i niezmiennie jest prowadzona zgodnie z planem. 

Realizujemy zaplanowane dostawy do ogólnopolskiej sieci autoryzowanych dystrybutorów. Podejmujemy wszelkie 

możliwe działania, aby odpowiedzieć na potrzeby nawozowe polskich rolników przed szczytem sezonu wiosennego" - 

zapewniła spółka. 
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Jak wielu rolników zmniejszy lub zrezygnuje z nawożenia w tym roku? 
Farmer.pl | Autor: Radosław Iwański | 22.03.2022 | Fot. Tomasz Kuchta 

Niestety, badanie opinii przeprowadzone przez „Farmera” pokazuje, że zawirowania na 

rynku nawozów w tym sezonie odbiją się na nawożeniu roślin. 

Ponad połowa naszych respondentów poinformowała nas, że obniży dawki nawozów 

azotowych, które zamierzała zastosować lub w ogóle z nich zrezygnuje. W związku z 

ogromnym wzrostem cen nawozów azotowych na takie rozwiązanie wskazało 

odpowiednio: 31 i 28 proc. rolników. Tylko blisko jedna piąta z nich wskazała na 

utrzymanie nawożenia azotowego na dotychczasowym poziomie. Czy z plonami będzie 

krucho? W tym sezonie raczej nie. Rośliny skorzystają z azotu zgromadzonego w glebie, 

którego ilość nie zaspokoi ich potrzeb, jednakże dadzą sobie radę. Krucho będzie w kolejnym sezonie, jeśli utrzymają 

się wysokie ceny nawozów. Wtedy, bez zalecanego nawożenia, plony na pewno spadną. Chyba że wysokie ceny zbóż 

i rzepaku zagwarantują opłacalność produkcji przy wysokich cenach środków do produkcji, wobec czego rolnicy 

powrócą do normalnego odżywiania roślin. W związku z brakiem dziś takiej gwarancji trudno przewidywać, co się 

wydarzy. Tym bardziej że ciągle wisi nad nami wojna na Ukrainie, a jej wybuch spowodowałby dalsze perturbacje, nie 

tylko na rynku nawozów, ale generalnie w produkcji żywności. Niestety, brak stabilizacji w tych obszarach – mówiąc 

delikatnie – nie wróży nic dobrego. Często patrzymy na agrotechnikę i rynek nawozów pod kątem stosowania NPK. A 

co z mikroelementami? To sprawa na oddzielną dyskusję. 

Wiosenne nawożenie pszenicy i rzepaku trwa. W związku z ogromnym wzrostem cen nawozów, podjąłem decyzję, 

że: 

 

Zdzisław Łuba, hodowca bydła mlecznego, Podlasie 
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Koszty produkcji rolnej wzrosły ogromnie, bardzo podrożały także nawozy, co mocno nas niepokoi. Zwracałem 

uwagę na trudną sytuację w rolnictwie podczas swojego wystąpienia w Sejmie, na posiedzeniu Sejmowej Komisji 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która obradowała 10 lutego br. Rolnicy czekają na uruchomienie dopłat do cen 

kupowanych nawozów, a oczekiwaną przez nas dopłatą jest ta w wysokości 1000 zł do tony. Obiecał nam to minister 

rolnictwa, więc czekamy na to wsparcie. Z rozmów z innymi rolnikami wynika, że wstrzymują się z zakupami.  

Za zakupione nawozy nie zapłaciłem od razu. Kredytuję ich zakup, a ich sprzedawca doliczy do ceny zakupu 0,5 proc. 

ceny za każdy miesiąc zwłoki w zapłacie. Ograniczę w tym roku poziom nawożenia. Zamierzam dokarmiać rośliny 

(kukurydzę, pszenicę i trawy) w wysokości 1/3 tego, co w poprzednim sezonie. 

Andrzej Remisiewicz, Trans-Rol, autoryzowany dystrybutor polskich fabryk nawozowych 

Od 28 lat obsługuję sektor rolniczy i muszę powiedzieć, że od 15 lat nie brakowało nawozów mineralnych. Nie 

wiemy, co będzie jutro. Sytuacja, która nastąpiła 1 października ub.r., zaskoczyła wszystkich. Niestety, gwałtowny 

wzrost cen surowców do produkcji nawozów – fosforytów, soli potasowej, gazu, który podrożał ponad 

siedmiokrotnie – przełożył się na niską opłacalność produkcji i ceny nawozów. Ta sytuacja spowodowała, że część 

firm zagranicznych produkujących nawozy ograniczyła lub nawet wstrzymała produkcję. Polscy producenci pomimo 

bardzo trudnej sytuacji kosztowej podjęli starania, aby zminimalizować wpłyaw sytuacji makroekonomicznej, 

utrzymując ciągłość produkcji w celu zabezpieczenia dostępności produktu dla polskich producentów rolnych… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

 

  

https://www.farmer.pl/produkcja-roslinna/nawozy/jak-wielu-rolnikow-zmniejszy-lub-zrezygnuje-z-nawozenia-w-tym-roku,117241.html
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Ile KOWR zarabia na dzierżawie? 
Farmer.pl | Autor: Agnieszka Kozłowska | 11.03.2022 | Fot. A.Kozłowska 

Prawie 570 mln zł - tyle wyniosły wpływy z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu 

Własności Rolnej Skarbu Państwa w samym tylko 2021 r. A ile wpłacą dzierżawcy w tym 

roku? 

Według danych resortu rolnictwa, którymi w odpowiedzi na interpelację poselską 

podzielił się Rafał Romaniuk, wiceminister rolnictwa, na dzień 31 grudnia 2021 r. w 

dzierżawie znajdowały się nieruchomości o powierzchni 1 062 006 ha na podstawie 66 

560 umów. 

W samym tylko 2021 r. powierzchnia gruntów wydzierżawionych z Zasobu WRSP 

(łącznie: rolnych i nierolnych) wyniosła 35,8 tys. ha. 

W podziale na grupy obszarowe było to: 

 

Źródło: Rafał Romaniuk, MRiRW, odpowiedź na interpelację poselską 

 

Jak o tym pisaliśmy wczoraj: w najbliższych latach wygasną dzierżawy na powierzchnię ponad 686 tys. ha. Na jej 

przedłużenie nie mogą liczyć rolnicy, którzy w 2011 r. nie złożyli oświadczenia o tzw. wyłączeniu 30% gruntów.  

A ile KOWR "zarabia" na ziemiach Skarbu Państwa? 

Jak wynika z informacji przekazanej przez wiceministra Romaniuka, wpływy z odpłatnego korzystania z mienia 

Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, w okresie 2016-2021 wyniosły 2 595 606 765,64 zł, z tego: 

• 2016 r. - 378 245 205,18 zł, 

• 2017 r. - 383 034 781,85 zł, 

• 2018 r. - 378 064 985,18 zł, 

• 2019 r. - 432 799 897,28 zł, 

• 2020 r. - 453 547 807,69 zł, 

• 2021 r. - 569 914 088,46 zł. 

W roku 2021 wpływy z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa wyniosły 569 914 

088,46 zł, w tym wpływy z dzierżawy 496 622 469,88 zł. 

Wpływy z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu na rok 2022 zostały zaplanowane w wysokości 460 150 000,00 zł. 

Średnia cena pszenicy przyjęta do planu na 2022 r. wynosi 75,5 zł/dt. 

Średni czynsz dzierżawny wyliczony w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., dla 3,8 tys. nowo 

zawartych umów dzierżawy gruntów rolnych, na powierzchnię 35,8 tys. ha, wyniósł 13,3 dt pszenicy za 1 ha.  
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Średni czynsz dzierżawny jest wyliczany za grunty rolne, bez gruntów zabudowanych lub o specyficznym charakterze 

(np. ze złożami kopalin, pod wodami, itd.), a także gruntów nierolnych oraz z wyłączeniem transakcji o 

ekstremalnych wartościach czynszu za 1 ha… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

 

  

https://www.farmer.pl/finanse/podatki-rachunkowosc/ile-kowr-zarabia-na-dzierzawie,116908.html
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Co z gospodarstwami, którym kończy się dotychczasowa, długoletnia dzierżawa? 
Farmer.pl | Autor: Agnieszka Kozłowska | 10.03.2022 | fot. pixabay 

W najbliższych 2-3 latach wielu rolnikom skończą się długoletnie umowy dzierżawy 

(często nawet 30-letnie). Szanse na przedłużenie tych umów na dłuższe okresy są - w 

świetle obowiązujących przepisów - bardzo małe, twierdzą posłowie i pytają resort 

rolnictwa i KOWR: jakie są plany wobec takich gospodarstw? 

Do biur posłów Doroty Niedzieli i Kazimierza Plocke zgłaszają się zaniepokojeni 

dzierżawcy gruntów rolnych Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, którym w 

najbliższych 2-3 latach kończą się długoletnie umowy dzierżawy (często nawet 30-

letnie). 

- Z ich rozmów z przedstawicielami Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wynika, że mają małe szanse na 

przedłużenie umów na dłuższe okresy. Ich zdaniem może to doprowadzić do upadku bardzo wydajnych gospodarstw 

towarowych, które w znaczący sposób przyczyniają się do zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego naszego 

kraju. Ponadto z uwagi na trudną w ostatnich latach sytuację gospodarczą (spowodowaną suszą, COVID-19 czy 

drastycznymi podwyżkami cen na środki do produkcji), gospodarstwa te często mają zaciągnięte długoletnie 

zobowiązania finansowe. W przypadku nie przedłużenia umów dzierżawy może wśród gospodarstw towarowych 

dojść do spektakularnych bankructw, na których ucierpią całe rodziny zatrudnione w tychże podmiotach - zauważają 

posłowie. 

Zapytali wobec tego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ile długoletnich dzierżaw kończy się w latach (oddzielnie dla 

każdego roku) 2022-2026 i na jaką powierzchnię łącznie? Jakie są plany Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz 

Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa względem tych gospodarstw, którym kończy się dzierżawa w najbliższych 

dwóch latach? 

- Według danych resortu rolnictwa, w latach 2022 – 2026 wygaśnie łącznie 37 680 umów dzierżawy na powierzchnię 

686 431 ha - poinformował Rafał Romanowski, wiceminister rolnictwa w odpowiedzi. 

Według niego, rozpatrywanie wniosków o przedłużanie umów dzierżawy oraz samo ich przedłużanie, to proces ciągły 

realizowany przez KOWR. 

Jako przykład podał posłom liczbę umów i powierzchnię, które zostały przedłużone w poszczególnych latach 2018 – 

2021: 

Lata       Liczba umów (szt.)    Powierzchnia (ha) 

2018     8 425                             132 936 

2019     5 076                             111 008 

2020     6 097                             104 055 

2021     5 738                             95 654 

- KOWR może przedłużyć umowę dzierżawy nieruchomości na nowych warunkach uzgodnionych z dzierżawcą, z tym 

że czynsz nie może być niższy od dotychczasowego - zaznaczył Rafał Romanowski. 

- Należy podkreślić, że wniosek dzierżawcy o przedłużenie umowy stanowi dla KOWR informację, że jest on 

zainteresowany dalszym dzierżawieniem nieruchomości. Nie oznacza to jednak, że KOWR automatycznie powinien 

przedłużać umowę w każdym przypadku, nie rozpatrzywszy innych aspektów wiążących się z wykonywaniem danej 

umowy dzierżawy. Jeżeli dzierżawca wywiązuje się ze zobowiązań wynikających z umowy i nie ma przeszkód 

formalno-prawnych do jej wydłużenia – wniosek dzierżawcy rozpatrywany jest zgodnie z obowiązującą w tym 

zakresie procedurą - dodał. 

Jakie są warunki przedłużenia umowy dzierżawy? 
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Warunkiem przedłużenia umowy dzierżawy jest w szczególności: 

• złożenie przez dzierżawcę oświadczenia o zamiarze dalszego dzierżawienia nieruchomości, najpóźniej na 3 

miesiące, przed zakończeniem umowy dzierżawy, 

• prawidłowość wywiązywania się dzierżawcy ze zobowiązań wynikających z umowy dzierżawy (w tym prowadzenia 

przez dzierżawcę racjonalnej gospodarki rolnej na dzierżawionej nieruchomości), 

• wywiązywanie się dzierżawcy ze zobowiązań finansowych zarówno wobec KOWR, jak i z innych zobowiązań 

związanych z przedmiotem dzierżawy, 

• wiarygodność finansowa dzierżawcy, 

• zabezpieczenie należności KOWR. 

- Zgodnie jednak z zasadami stosowanymi w KOWR, umowy dzierżawy których termin wygaśnięcia jest dłuższy niż 1 

rok, nie są przedłużane. Zasada ta nie dotyczy przypadków uzasadnionych względami gospodarczymi lub 

uczestnictwem w programach pomocowych - podkreśla wiceminister rolnictwa. 

Jak wyjaśnił także, rozpatrując wniosek dzierżawcy o przedłużenie umowy, KOWR dokonuje szerokiej analizy 

wszystkich aspektów związanych z kontynuowaniem danej umowy, zarówno dotyczących aktualnej sytuacji 

dzierżawcy (m.in. profil prowadzonej produkcji rolniczej, udział w programach finansowanych albo 

współfinansowanych ze środków pomocowych, poziom zatrudnienia, nakłady poniesione w ramach prowadzonej 

działalności rolniczej, dbałość o przedmiot dzierżawy, w tym o część zabudowaną), jak i ewentualnego 

zapotrzebowania na grunty zgłaszanego przez rolników indywidualnych z terenu położenia dzierżawionej 

nieruchomości, czy też wiarygodność dzierżawcy i sposób zabezpieczenia należności KOWR. Każda umowa podlega 

więc odrębnej analizie, w szczególności pod względem zasadności jej kontynuowania w dotychczasowym lub 

zmienionym kształcie, oceny wysokości czynszu. 

Na jaki okres można przedłużyć dzierżawę? 

Jak poinformował, obecnie obowiązujące zasady dotyczące okresu, na jaki umowa może być wydłużona, zawarte w 

Zarządzeniu Dyrektora Generalnego KOWR nr 105/2020/Z z dnia 20.07.2020 r. dopuszczają możliwość wydłużania 

umów dzierżaw na okres: 

• od 5 lat do 15 lat – jeżeli dzierżawcą nieruchomości jest osoba prowadząca gospodarstwo rodzinne w rozumieniu 

przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego, albo osoba niemająca więcej niż 40 lat, jeśli nie spełnia wyłącznie 

wymogu dotyczącego 5- letniego osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego, albo 

• od 5 lat do 8 lat – jeżeli dzierżawcą nieruchomości nie jest osoba prowadząca gospodarstwo rodzinne w rozumieniu 

przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego. 

- Jeżeli dzierżawca nie wywiązuje się ze zobowiązań wynikających z umowy i są przeszkody formalno-prawne do jej 

wydłużenia, np. dzierżawca nie złożył oświadczenia odnośnie propozycji wyłączenia części dzierżawionej 

nieruchomości w ramach 30% powierzchni użytków rolnych, wskazanej w zawiadomieniu wysłanym dzierżawcy 

zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami 

rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie innych ustaw – oddziały terenowe KOWR będą opracowywały program 

wtórnej restrukturyzacji obecnie dzierżawionej nieruchomości, z uwzględnieniem jej potencjału oraz możliwości 

powiększenia gospodarstw rodzinnych - podkreślił Rafał Romanowski. 

Co z ziemią "odzyskaną"? 

A ile z wszystkich wyłączonych na podstawie ww. ustawy gruntów Zasobu zostało ponownie zagospodarowanych do 

końca ubiegłego roku? Ile gruntów wróciło do zasobu do końca 2021 roku od dzierżawców, którzy odrzucili 

zaproponowane na podstawie ww. ustawy warunki wyłączenia? - pytali też posłowie. 

- Realizując przepisy ustawy z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami 

rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. nr 233 poz. 1382), ówczesna 
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Agencja Nieruchomości Rolnych wysłała 1 085 zawiadomień, proponując dzierżawcom wyłączenie 135,8 tys. ha 

gruntów. Ostatecznie zostało podpisanych 675 aneksów do umów na wyłączenie 77,5 tys. ha - poinformował Rafał 

Romanowski. 

Jak podał, grunty przejęte są sukcesywnie rozdysponowywane głównie poprzez wydzierżawienie i sprzedaż w 

przetargach ograniczonych na rzecz rolników indywidualnych. Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. faktycznie 

wyłączono z umów dzierżaw 75,3 tys. ha gruntów. 

Znaczna część wyłączonych gruntów (tj. 38,2 tys. ha, czyli 51% ogólnej powierzchni) została już sprzedana, głównie w 

drodze przetargów ograniczonych. Około 35,3 tys. ha gruntów zostało zagospodarowane nietrwale (głównie w 

formie dzierżawy). Również według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. pozostawało 1,7 tys. ha gruntów (stanowiło to 

około 2% wszystkich gruntów wyłączonych). 

Według danych ministerstwa rolnictwa, w latach 2012 - 2021 wygasło 207 umów dzierżaw, na łączną powierzchnię 

54 329 ha … 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

 

  

https://www.farmer.pl/prawo/przepisy-i-regulacje/co-z-gospodarstwami-ktorym-konczy-sie-dotychczasowa-dlugoletnia-dzierzawa,116874.html
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KE: Marcowa prognoza plonowania roślin uprawnych w 2022 r. w UE 
Farmer.pl |  Autor: JK | 22.03.2022 | Fot. Shutterstock 

Zespół monitoringu upraw MARS przedstawił marcową prognozę plonowania roślin 

uprawnych w 2022 r. w Unii Europejskiej. 

Pszenica miękka 

Największe średnie plony pszenicy miękkiej na poziomie 10,0 ton/ha oczekiwane są w 

Irlandii, a najmniejsze rzędu 2,39 t/ha w Portugalii. Średnie plony w Polsce spodziewane 

są na poziomie 5,08 t/ha, wobec 5,07 t/ha w 2021 r., czyli o 0,1 proc. więcej niż w 2021 

r. i 7,0 proc. więcej niż wynosi średnia pięcioletnia. Średnia spodziewanych plonów dla 

UE wynosi 6,02 t/ha. 

Żyto 

Największe średnie plony żyta na poziomie 6,57 ton/ha oczekiwane są w Szwecji, a najmniejsze rzędu 1,13 t/ha w 

Portugalii. Średnie plony w Polsce spodziewane są na poziomie 3,31 t/ha, wobec 3,31 t/ha w 2021 r., czyli o 11 proc. 

więcej niż wynosi średnia pięcioletnia. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 4,19 t/ha. 

Jęczmień ozimy 

Najwyższe średnie plony – 9,41 t/ha spodziewane są w Irlandii a najniższe 1,75 t/ha na Cyprze. Średnie plony w 

Polsce mają być na poziomie 4,65 t/ha wobec 4,77 t/ha w 2021 r., czyli 2,5 proc. mniej niż w 2021 r. i 1,6 proc. więcej 

niż wynosi średnia pięcioletnia. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 5,83 t/ha… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

 

  

https://www.farmer.pl/produkcja-roslinna/ke-marcowa-prognoza-plonowania-roslin-uprawnych-w-2022-r-w-ue,117233.html
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Ceny skupu zbóż, kukurydzy, oleistych i strączkowych: notowania pszenicy wystrzeliły w 

górę 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Paweł Hetnał | 23.03.2022 |  

Na krajowym rynku zbóż podwyżki ponownie nabierają rozpędu. Tylko od minionego 

poniedziałku średnia stawka za pszenicę konsumpcyjną wzrosła o +36,78 zł/t. W 

podobnej skali poszła w górę przeciętna wycena ziarna paszowego pszenicy. O ponad 

100 zł za tonę podrożał w ciągu dwóch dni rzepak.  

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

23.03.2022 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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Nie dla wszystkich dopłaty do kredytów preferencyjnych na zakup ziemi 
Farmer.pl | Autor: opr. A.Kozłowska | 24.03.2022 | Fot. shutterstock 

ARiMR wzięła się za porządki i zdecydowała: dopłaty do kredytów preferencyjnych będą 

przyznawane tylko wybranym rolnikom. Jakie warunki trzeba będzie spełnić? 

Czasami rolnicy decydują się na zakup ziemi za pieniądze z kredytu preferencyjnego 

dostępnego w bankach współpracujących z ARiMR. 

Niewątpliwą zaletą tego kredytu jest to, że część należnego bankowi oprocentowania 

spłaca za rolnika Agencja. 

Ale z analiz dokumentów składanych do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa wynika, że zdarza się, iż kto inny otrzymał kredyt preferencyjny na zakup gruntów, a kto inny występuje o 

przyznanie do nich dopłat bezpośrednich czy też płatności obszarowych w ramach PROW 2014–2020 (ONW; rolno-

środowiskowo-klimatyczne; rolnictwo ekologiczne). 

- Taka sytuacja nie powinna mieć miejsca - uznała właśnie Agencja i ogłasza: - Dopłaty do kredytu preferencyjnego na 

zakup gruntów mogą otrzymać tylko ci rolnicy, którzy są faktycznymi ich użytkownikami oraz prowadzą na nich 

zgodną z postanowieniami umowy kredytowej działalność rolniczą i złożyli wniosek o przyznanie do tych działek 

dopłat bezpośrednich czy też płatności obszarowych w ramach PROW 2014–2020 (ONW; rolno-środowiskowo-

klimatyczne; rolnictwo ekologiczne)… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

https://www.farmer.pl/finanse/dotacje-i-doplaty/nie-dla-wszystkich-doplaty-do-kredytow-preferencyjnych-na-zakup-ziemi,117354.html

