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Notowania 
CenyRolnicze.pl | 20 czerwca 2022 

 

 

 

PSZENICA KONS ŻYTO KONSUMPCYJNE JĘCZMIEŃ BROWARNY OWIES KONSUMPCYJNY 
Średnia cena zł/t: 1 566,58  Średnia cena zł/t: 1 218,46  Średnia cena zł/t: 1 350,00  Średnia cena zł/t: 1 036,67  

MIN - MAX: 1 400,00 - 1 730,00  MIN - MAX: 1 000,00 - 1 380,00  MIN - MAX: 1 250,00 - 1 680,00  MIN - MAX: 900,00 - 1 260,00  

    

    
PSZENICA PASZ. ŻYTO PASZOWE PSZENŻYTO JĘCZMIEŃ PASZOWY 
Średnia cena zł/t: 1 430,00  Średnia cena zł/t: 1 162,11  Średnia cena zł/t: 1 291,25  Średnia cena zł/t: 1 282,50  

MIN - MAX: 1 300,00 - 1 580,00  MIN - MAX: 1 000,00 - 1 380,00  MIN - MAX: 1 150,00 - 1 460,00  MIN - MAX: 1 160,00 - 1 450,00  

    

    
GROCH ŁUBIN ŻŁÓTY ŁUBIN WĄSKOLISTNY BOBIK 
Średnia cena zł/t: 1 480,00  Średnia cena zł/t: 1 603,33  Średnia cena zł/t: 1 567,50  Średnia cena zł/t: 1 498,75  

MIN - MAX: 1 100,00 - 1 720,00  MIN - MAX: 1 300,00 - 1 800,00  MIN - MAX: 1 100,00 - 1 850,00  MIN - MAX: 1 300,00 - 1 600,00  

    

    
RZEPAK KUKURYDZA MLEKO ŻYWIEC WIEPRZOWY 
Średnia cena zł/t: 3 523,85  Średnia cena zł/t: 1 280,00  Średnia cena zł/l: 2,29 Średnia cena zł/kg: 6,39 

MIN - MAX: 3 220,00 - 3 900,00  MIN - MAX: 1 100,00 - 1 450,00  MIN - MAX: 2,21 – 2,43 MIN - MAX: 6,00 – 6,90 

    
    

MATF Pszenica  
391,50 €/t 

MATF Kukurydza  
337,50 €/t 

  
 

  

https://www.zmp.de/en/exchanges/matif-milling-wheat-no-2-price_future
https://www.zmp.de/en/exchanges/matif/matif-corn_future
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Rolników nie będzie stać na zakup gazu do suszarni. Potrzebna jest taryfa ochronna 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 13.06.2022 |  

Gaz, ale także olej opałowy już za chwilę będzie przez rolników wykorzystywany przy 

suszeniu rzepaku, zbóż czy kukurydzy. Niestety, jak obserwujemy, w ciągu ostatniego 

roku gaz zdrożał sześcio-, a nawet siedmiokrotnie. To niestety stawia opłacalność 

produkcji rolniczej pod bardzo dużym znakiem zapytania. Polski Związek Producentów 

Roślin Zbożowych zwrócił się do ministra rolnictwa o interwencję w sprawie 

zabezpieczenia odpowiednich ilości nośników energii dla rolnictwa, w tym szczególnie 

gazu oraz oleju opałowego, w cenach gwarantujących opłacalność produkcji rolniczej. 

Czytaj dalej… 

 

Rośnie presja na spadki cen ziarna. Wielu rolników przekłada sprzedaż na kolejny sezon 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 13.06.2022 |  

- Do kraju cały czas dociera ukraińska kukurydza w znacznych ilościach, której ceny w 

połowie tygodnia blisko wschodniej granicy wynosiły około 1220-1240 PLN/t (w 

magazynie, po przeładunku). Ponadto, na rynku pojawiają się także oferty sprzedaży 

ukraińskiej pszenicy. W kolejnych tygodniach należy liczyć się z dalszym importem zbóż 

z Ukrainy, które będą stanowić konkurencję dla tegorocznego ziarna, szczególnie na 

wschodzie kraju – informuje Izba Zbożowo-Paszowa. Czytaj dalej… 

 

 

Minister o problemach rolników. Kiedy wypłata dopłat do nawozów? 
Agropolska.pl | 13.06.2022 | Autor : Marek Siudaj PAP, (EM) | Fot. MRiRW 

Trwa rozpatrywanie wniosków o dopłaty do nawozów i mam nadzieję, że w ciągu kilku 

tygodni nastąpi wypłata środków - powiedział Henryk Kowalczyk, minister rolnictwa. 

Wicepremier mówił o problemach, z jakimi zetknęli się polscy rolnicy, najpierw w czasie 

pandemii, a obecnie ze względu na wojnę. - Bezpieczeństwo żywnościowe jest 

niezwykle ważne w kontekście brutalnej rosyjskiej agresji na Ukrainę. My możemy czuć 

się bezpiecznie, mimo że są zagrożone plony na Ukrainie i dostawy zboża z tego kraju. 

Staramy się pomagać w eksporcie ziarna, ale nie jest to łatwe - powiedział. Czytaj 

dalej… 

 

Koniec złudzeń. Dopłaty do nawozów przepadły 
Farmer.pl | Autor : Agnieszka Kozłowska | 13.06.2022 | Fot. Shutterstock 

Kto nie zdążył złożyć wniosku o dopłaty do nawozów do 31 maja br. ten pieniędzy nie 

otrzyma. Data stempla pocztowego w tym przypadku się nie liczy. 

Krajowa Rada Izb Rolniczych interweniowała u ministra rolnictwa w sprawie tych 

rolników, którzy wysłali wnioski o dopłaty do nawozów pocztą, ale dokumenty nie 

dotarły do biur powiatowych na czas. Resort rolnictwa poinformował właśnie KRIR, że 

nie ma możliwości zmiany warunków udzielania dofinansowania zakupu nawozów 

mineralnych. Czytaj dalej… 
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Kowalczyk: Sytuacja na rynku zbóż może się pogarszać 
Swiatrolnika.info | Autor: Magdalena Podgórska | 10.06.2022 | Fot. MRiRW 

Nadal będziemy obserwować efekt cenowy zbóż – powiedział wicepremier i Minister 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk.  

Przez blokowanie ukraińskich portów Morza Czarnego i brak eksportu do krajów, które 

go potrzebują, sytuacja może się jeszcze pogarszać, jak tylko zapasy będą się kończyły –  

ocenił wicepremier, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk. Zdaniem ministra rolnictwa i 

rozwoju wsi Henryka Kowalczyka wojna na Ukrainie wpływa na polskie rolnictwo m.in. 

poprzez wzrost cen gazu, nawozów oraz zbóż. Czytaj dalej… 

 

Ministerstwo tłumaczy się z wysokich cen nawozów 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 14.06.2022 |  

- Na wysokie ceny nawozów przekładają się przede wszystkim rekordowe ceny gazu 

ziemnego, a także niespotykana dotąd duża zmienność i dynamika ich wzrostu, jak 

również znaczący wzrost cen uprawnień do emisji CO2 - poziomie – wyjaśnia 

podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, Karol Rabenda.   

- Należy mieć na uwadze, że obecna sytuacja na rynku nawozów azotowych jest 

ogromnym wyzwaniem zarówno dla rolników, jak również producentów nawozów, 

którzy prowadzą procesy produkcyjne w oparciu o drogi surowiec. Czytaj dalej… 

 

Ceny nawozów w Niemczech i Francji nadal spadają. Tańszy gaz i słaby popyt 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 14.06.2022 |  

Ceny nawozów w czerwcu na rynkach światowych nadal spadają. Powodem jest 

utrzymujący się słaby popyt. Ponadto ceny gazu w Europie spadły o jedną trzecią od 

końca marca, a wraz z tym koszty dużych producentów nawozów. Jednak ceny 

nawozów spadają znacznie szybciej na rynkach terminowych niż na rynkach fizycznych. 

Dotyczy to zarówno USA, jak i Europy. W Polsce natomiast stawki pozostają na 

niezmiennie wysokim poziomie i nie poddają się trendom zachodnim. Czytaj dalej… 

 

 

Ze Świnoujścia do Hiszpanii popłynęło 18 tys. ton ukraińskiej kukurydzy 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 14.06.2022 | 

Statek przewożący 18 tys. ton ukraińskiej kukurydzy przybył 13 czerwca do portu w 

północno-zachodniej Hiszpanii nowym szlakiem morskim przez Bałtyk - poinformował 

CNN. Transport wyruszył z portu morskiego w Świnoujściu. 

- To pierwsza dostawa ukraińskiego zboża, która dotarła drogą morską do północno-

zachodniej Hiszpanii, wykorzystując „nową drogę morską” otwartą na Morzu Bałtyckim, 

która pozwala ominąć blokady przez rosyjską marynarkę ukraińskich portów na Morzu 

Czarnym  – pisze w oświadczeniu grupa producentów pasz Agafac. Czytaj dalej… 
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Grupa Azoty tłumaczy się z rekordowych zysków. Marże uwzględniają pokrycie wysokiego 

ryzyka 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 14.06.2022 | 

- Podwyżki cen nawozów były proporcjonalne do wzrostu kosztów surowców i kosztów 

produkcji – uważa Marek Wadowski, wiceprezes Grupy Azoty. Czy jest szansa na obniżki 

cen nawozów? 

- Ceny gazu drastycznie wzrosły, a mimo to Azoty zanotowały w I kwartale wyraźną 

poprawę wyników finansowych. Marża EBITDA w biznesie nawozowym wzrosła z 12 do 

19 proc. rok do roku, w biznesie chemicznym z 10 do 21 proc., a w obszarze tworzyw z 

4 do 11 proc. Czytaj dalej… 

 

Dlaczego to Amerykanie mają zbudować silosy na ukraińskie zboże? Polak nie potrafi? 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 15.06.2022 | 

- Wypowiedź prezydenta USA Joe Bidena o zamiarach budowy tymczasowych silosów w 

Polsce przy granicach Ukrainy to bardzo interesujący pomysł. Jednak na razie jest to 

wstępna deklaracja, która wymaga opracowania wielu szczególnych rozwiązań – pisze 

w swoim dzisiejszym oświadczeniu minister rolnictwa Henryk Kowalczyk. Wielu 

rolników z pewnością zastanawia się dlaczego to strona polska nie wybuduje takich 

obiektów, nad którymi mogłaby mieć przecież pełną kontrolę. Czytaj dalej… 

 

 

15.06.2022 Ceny skupu zbóż, kukurydzy, oleistych i strączkowych: niewielkie podwyżki 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Paweł Hetnał |15.06.2022 |  

O kilka złotych za tonę wzrosły w naszych notowaniach średnie stawki za ziarno. 

Symboliczne podwyżki nie dotyczą jednak pszenżyta i przede wszystkim kukurydzy, 

która w ciągu dwóch dni straciła na wartości ponad 9 zł/t. Nadal w trendzie zniżkowym 

znajdują się kwotowania rzepaku, którego wycena od poniedziałkowych notowań 

spadła o 14 zł/t.  Aktualne ceny skupu zbóż, rzepaku, kukurydzy i strączkowych zebrane 

w dniu 15.06.2022 r. z firm zlokalizowanych na terenie całej Polski przez redakcję 

portalu CenyRolnicze.pl przedstawiają się następująco:  Czytaj dalej… 

 

Pociągi do portu w Gdańsku stoją w 300-kilometrowym korku 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 15.06.2022 | 

Pociągi jadące do portu w Gdańsku są opóźnione o co najmniej 20 godzin. Liczba 

towarów przywożonych do polskich portów i mających trafić na statki zatyka krajowy 

system transportowy.  

- Polska kolej oraz operatorzy terminali lądowych i morskich mierzą się z wyzwaniami, 

jakich nie doświadczyli nigdy wcześniej. Pandemia i wojna na Ukrainie zniszczyły 

dotychczasowe łańcuchy dostaw, więc trzeba zbudować je na nowo. Czytaj dalej… 
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Rewolucja w emeryturach rolniczych i nie tylko 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Magdalena Kopeć | 15.06.2022 |  

Wprowadzono zmiany tak długo oczekiwane przez rolników. Możliwe jest pobieranie 

emerytury bez konieczności przekazywania gospodarstwa. Nowelizacja ustawy o 

ubezpieczeniu społecznym rolników poszerzyła krąg osób podlegających rolniczemu 

ubezpieczeniu społecznemu, zmieniła zasady przyznawania renty. Nowe regulacje 

obowiązują od 15 czerwca.  

Emerytura rolnicza nie jest zawieszana w przypadku braku przekazania gospodarstwa 

następcy ani jego wydzierżawienia. Czytaj dalej… 

 

Fikcyjny obrót paliwem - faktury za ponad 2 mld zł 
Farmer.pl | Autor : Grzegorz Tomczyk | 16.06.2022 | Fot. ilustracyjne: KAS 

Warmińsko-mazurska Krajowa Administracja Skarbowa rozbiła zorganizowaną grupę 

przestępczą, która miała wystawiać fikcyjne faktury dotyczące sprzedaży paliw. 

Jak podaje KAS, do tej pory zatrzymano 7 osób. Grupa działała w latach 2015-2019 i w 

tym czasie wprowadziła do obrotu faktury na ponad 2 mld zł. Miały one dokumentować 

sprzedaż paliwa, która faktycznie nie miała miejsca. Straty Skarbu Państwa szacuje się 

na minimum 387 mln zł. Czytaj dalej… 

 

Tylko dwa tygodnie na złożenie wniosku o pomoc klęskową za 2021 r. 
Farmer.pl | Autor : Agnieszka Kozłowska | 16.06.2022 | Fot. A.Kobus/farmer.pl 

Od dziś, tj. 16 czerwca 2022 r. ARiMR rozpoczyna nabór wniosków od rolników, których 

uprawy zostały zniszczone w 2021 r. w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. 

To ważne: dokumenty będą przyjmowane w biurach powiatowych ARiMR tylko przez 

dwa tygodnie, tj. do 30 czerwca 2022 r. 1 czerwca 2022 r. w Dzienniku Ustaw, pod 

pozycją 1172, zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 

2022 r. zmieniające rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Czytaj dalej… 

Gdzie kupisz ziemię rolną najtaniej, a gdzie najdrożej? GUS podał średnie ceny 
Farmer.pl | Autor : Agnieszka Kozłowska | 15.06.2022 | Fot. Pixabay 

Po ile ziemia rolna? Sprawdzamy, jakie są aktualne stawki za użytki rolne w Polsce wg 

GUS. 

 Ziemia rolna mocno zdrożała  

Średnia cena gruntu ornego na koniec 2021 r. w Polsce wyniosła - według danych GUS - 

53 254 zł za ha. Jest to wzrost ceny średnio o 4,5 tys. zł/ha w skali kraju. Dla 

porównania, według GUS, w tym samym okresie rok wcześniej średnia cena za hektar 

gruntów rolnych wyniosła 48 805 zł. Czytaj dalej… 
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ZAŁĄCZNIK 
Rolników nie będzie stać na zakup gazu do suszarni. Potrzebna jest taryfa ochronna 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 13.06.2022 |  

Gaz, ale także olej opałowy już za chwilę będzie przez rolników wykorzystywany przy 

suszeniu rzepaku, zbóż czy kukurydzy. Niestety, jak obserwujemy, w ciągu ostatniego 

roku gaz zdrożał sześcio-, a nawet siedmiokrotnie. To niestety stawia opłacalność 

produkcji rolniczej pod bardzo dużym znakiem zapytania. 

Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych zwrócił się do ministra rolnictwa o 

interwencję w sprawie zabezpieczenia odpowiednich ilości nośników energii dla 

rolnictwa, w tym szczególnie gazu oraz oleju opałowego, w cenach gwarantujących 

opłacalność produkcji rolniczej. - Drożejący gaz, który jak wiemy wynika z aktualnej 

sytuacji geopolitycznej, to nie tylko – w konsekwencji – drożejące nawozy w rolnictwie - czytamy w piśmie 

skierowanym do Henryka Kowalczyka. 

- Panie premierze, to rolnicy zapewniają bezpieczeństwo żywnościowe naszego kraju. Nie wolno dopuścić do 

sytuacji, w której rolników nie będzie stać na zakup gazu do suszarni, a niedosuszone ziarno rzepaku czy zbóż 

zmarnuje się w procesie przechowywania. Naszego kraju nie stać na takie marnotrawstwo, tym bardziej że to polskie 

zboże właśnie może pomóc zapobiec wystąpieniu klęski głodu w krajach, które do tej pory były odbiorcami ziarna z 

objętej wojną Ukrainy. Należy zrobić wszystko, aby wykorzystać ten potencjał eksportowy, a temu powinno służyć 

m.in. wsparcie polskich rolników w zbijaniu niebotycznych cen nośników energii – wskazuje Stanisław Kacperczyk – 

prezes PZPRZ. 

W marcu br. rząd – w obliczu imperialnej polityki Rosji, zdecydował o przedłużeniu ochrony taryfowej w odniesieniu 

do cen gazu prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na odbiorców domowych oraz instytucje pożytku publicznego aż do 

2027 r. Ochroną taryfową objęto  gospodarstwa domowe, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz jednostki 

użyteczności publicznej – takie jak szpitale czy szkoły. Jak argumentowano wówczas, dzięki temu zostanie 

ograniczone ryzyko gwałtownego wzrostu cen, a w portfelach Polaków zostanie więcej pieniędzy. 

Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych wnosi o ustanowienie podobnej taryfy ochronnej jeśli chodzi o ceny 

gazu dla rolnictwa albo przyłączenie rolników pod instytucję pożytku publicznego – w końcu są odpowiedzialni za 

bezpieczeństwo żywnościowe naszego kraju. 

Zamknij > 
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Rośnie presja na spadki cen ziarna. Wielu rolników przekłada sprzedaż na kolejny sezon 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 13.06.2022 |  

- Do kraju cały czas dociera ukraińska kukurydza w znacznych ilościach, której ceny w 

połowie tygodnia blisko wschodniej granicy wynosiły około 1220-1240 PLN/t (w 

magazynie, po przeładunku). Ponadto, na rynku pojawiają się także oferty sprzedaży 

ukraińskiej pszenicy. W kolejnych tygodniach należy liczyć się z dalszym importem zbóż 

z Ukrainy, które będą stanowić konkurencję dla tegorocznego ziarna, szczególnie na 

wschodzie kraju – informuje Izba Zbożowo-Paszowa. 

Podaż ziarna zbóż na rynku krajowym jest umiarkowana. Ziarno do sprzedaży oferują 

firmy handlowe oraz część rolników, aczkolwiek notowane w ostatnich dniach znaczne 

wahania cen ziarna na MATIFie powodowały pewną dezorientację wśród uczestników rynku. Niemniej jednak, 

poprawa kondycji upraw po ostatnich opadach deszczu i ocieplenie wprowadziły pewne uspokojenie na rynku 

odnośnie wielkości tegorocznych plonów i zbiorów, co wsparło rynkową podaż ziarna. Zważywszy na wyższe ceny 

oferowane za ziarno pszenicy z tegorocznych zbiorów, część rolników jednak zdecyduje o przeniesieniu ziarna na 

kolejny sezon 2022/23. 

Do kraju cały czas dociera ukraińska kukurydza w znacznych ilościach, której ceny w połowie tygodnia blisko 

wschodniej granicy wynosiły około 1220-1240 PLN/t (w magazynie, po przeładunku). Ponadto, na rynku pojawiają się 

także oferty sprzedaży ukraińskiej pszenicy. W kolejnych tygodniach należy liczyć się z dalszym importem zbóż z 

Ukrainy, które będą stanowić konkurencję dla tegorocznego ziarna, szczególnie na wschodzie kraju. W dniu 5/06 w 

życie weszło już rozporządzenie Parlamentu Europejskiego nr 2022-870 zawieszające cła na ukraińskie towary rolne 

na okres 12 miesięcy, co zapewne wpłynie na jeszcze większy import ziarna z tego kierunku. 

W połowie tygodnia, ceny ziarna ze zbiorów 2021 roku na rynku krajowym oferowane przez przetwórców i firmy 

handlowe z dostawą kształtowały się następująco: 

- pszenica konsumpcyjna - 1550-1700 PLN/t, 

- pszenica paszowa – 1480-1580 PLN/t, 

- żyto konsumpcyjne - 1340-1400 PLN/t, 

- żyto paszowe – 1320-1350 PLN/t, 

- pszenżyto - 1400-1500 PLN/t, 

- jęczmień paszowy - 1400-1550 PLN/t, 

- owies paszowy - 1000-1200 PLN/t, 

- kukurydza - 1340-1420 PLN/t, 

- rzepak - 3850-4200 PLN/t. 

W portach ożywienie 

W portach Gdańsk i Gdynia w dalszym ciągu trwają załadunki kukurydzy na statki. W portach notuje się także 

ożywienie w załadunkach pszenicy na eksport, które w czerwcu br. drogą morską zapewne przekroczą 200 tys. ton. 

Obecnie w portach ładowanych jest kilka dużych statków pszenicą. 

W końcu tygodnia, ceny zbóż ze zbiorów 2021 roku z dostawą do portów kształtowały się następująco (wg stanu na 

10 czerwca br.): 

- pszenica konsumpcyjna (12.5/76/250) – 1780-1790 PLN/t (dostawa G/G, VI-VII), 

- kukurydza – 1400 PLN/t (dostawa G/G, VI/VII). 
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Z kolei, ceny zbóż ze zbiorów 2022 roku oferowane przez eksporterów z dostawą do portów kształtowały się 

następująco (wg stanu na 31 maja br.): 

- pszenica konsumpcyjna (12.5/76/250) – 1760-1770 PLN/t (dostawa G/G, VIII-IX), 

- żyto (72/120) – 1430-1440 PLN/t (dostawa G/G, VIII/IX), 

- pszenżyto (68) –1460-1470 PLN/t (dostawa G/G, VIII/IX), 

- kukurydza – 1400-1410 PLN/t (dostawa G/G, X/XI). 

Analiza opracowana przez Sparks Polska i Izbę Zbożowo-Paszową 

Zamknij > 
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Minister o problemach rolników. Kiedy wypłata dopłat do nawozów? 
Agropolska.pl | 13.06.2022 | Autor : Marek Siudaj PAP, (EM) | Fot. MRiRW 

Trwa rozpatrywanie wniosków o dopłaty do nawozów i mam nadzieję, że w ciągu kilku 

tygodni nastąpi wypłata środków - powiedział Henryk Kowalczyk, minister rolnictwa. 

Wicepremier mówił o problemach, z jakimi zetknęli się polscy rolnicy, najpierw w czasie 

pandemii, a obecnie ze względu na wojnę. - Bezpieczeństwo żywnościowe jest 

niezwykle ważne w kontekście brutalnej rosyjskiej agresji na Ukrainę. My możemy czuć 

się bezpiecznie, mimo że są zagrożone plony na Ukrainie i dostawy zboża z tego kraju. 

Staramy się pomagać w eksporcie ziarna, ale nie jest to łatwe - powiedział. 

Polityk przyznał, że wśród rolników pojawił się niepokój o sytuację na rynkach 

zbożowych i w sferze hodowli. 

- Mamy okres niepokojów, niedawno baliśmy się, że nie będzie zboża, były głosy, aby wstrzymywać eksport, teraz 

mówi się, że mamy w tym momencie za dużo zboża. Ale proszę, aby w tych czasach niepokoju zachować zimną krew, 

bo musimy patrzeć nie w perspektywie kilku dni czy kilku tygodni, ale w perspektywie miesięcy, a ta jest niepokojąca, 

bo jak wynika z relacji ministrów rolnictwa Ukrainy, tamtejsze plony mogą być o połowę niższe w tym roku, do tego 

dochodzi susza w innych częściach świata - powiedział Kowalczyk. 

Zwrócił uwagę na problemy związane z nawozami, które są skutkiem windowania cen gazu przez Rosję, która 

przygotowywała się do napaści na Ukrainę. 

- Ceny nawozów wzrosły 2-3 krotnie. Rząd przeznaczył 4 mld zł na dopłaty do nawozów. Teraz trwa rozpatrywanie 

wniosków i mam nadzieję, że w ciągu kilku tygodni nastąpi wypłata tych środków. Mam nadzieję, że dopłaty skłoniły 

rolników, aby nie rezygnować z nawożenia, bo jest bardzo ważne, aby plony tegoroczne były nie mniejsze niż w 

latach poprzednich w kontekście bezpieczeństwa żywnościowego Europy i świata - dodał szef resortu rolnictwa. 

Przypomniał o problemach, które dotknęły producentów trzody chlewnej. Dodał, że ceny na tym rynku się odbiły, ale 

przyznał, że jednocześnie mocno zdrożały pasze. 

- Tutaj była stosowana pomoc od listopada do marca i myślę, że będzie kontynuowana, w mniejszej skali finansowej, 

w mniejszym procencie, ale chcemy, aby ten rynek, który najmocniej ucierpiał, był wspierany, żeby polscy rolnicy nie 

musieli likwidować hodowli z powodów ekonomicznych - stwierdził Kowalczyk. 

Polityk mówił także o ubezpieczeniach rolniczych. Jak powiedział, deszcze uchroniły rolników przed suszą taką, jak ta 

sprzed kilku lat, ale zachęcał do korzystania z ubezpieczeń. - Zachęcam do ubezpieczeń. Dopłata 65 proc. do składki 

powinna być odpowiednią zachętą, powinna dawać bezpieczeństwo ekonomiczne rolnikom -  stwierdził. 

Zamknij > 

 

  



 
  

Powrót do spisu treści                                                                                  12 

Koniec złudzeń. Dopłaty do nawozów przepadły 
Farmer.pl | Autor : Agnieszka Kozłowska | 13.06.2022 | Fot. Shutterstock 

Kto nie zdążył złożyć wniosku o dopłaty do nawozów do 31 maja br. ten pieniędzy nie 

otrzyma. Data stempla pocztowego w tym przypadku się nie liczy. 

Krajowa Rada Izb Rolniczych interweniowała u ministra rolnictwa w sprawie tych 

rolników, którzy wysłali wnioski o dopłaty do nawozów pocztą, ale dokumenty nie 

dotarły do biur powiatowych na czas. 

Resort rolnictwa poinformował właśnie KRIR, że nie ma możliwości zmiany warunków 

udzielania dofinansowania zakupu nawozów mineralnych. 

Jak wyjaśnia w odpowiedzi Izbom, zgodnie z przepisami § 13zo rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 

2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.) w 2022 r. Agencja udziela pomocy finansowej producentowi 

rolnemu, który m.in. do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie zakupu w okresie od dnia 1 września 2021 r. do dnia 

15 maja 2022 r. nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez od 

podmiotów prowadzących działalność w zakresie obrotu lub sprzedaży nawozów złożył wniosek o przyznanie 

płatności w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w 2022 r……. 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 
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Kowalczyk: Sytuacja na rynku zbóż może się pogarszać 
Swiatrolnika.info | Autor: Magdalena Podgórska | 10.06.2022 | Fot. MRiRW 

Nadal będziemy obserwować efekt cenowy zbóż – powiedział wicepremier i Minister 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk.  

Przez blokowanie ukraińskich portów Morza Czarnego i brak eksportu do krajów, które 

go potrzebują, sytuacja może się jeszcze pogarszać, jak tylko zapasy będą się kończyły –  

ocenił wicepremier, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk. Zdaniem ministra rolnictwa i 

rozwoju wsi Henryka Kowalczyka wojna na Ukrainie wpływa na polskie rolnictwo m.in. 

poprzez wzrost cen gazu, nawozów oraz zbóż. 

Kowalczyk: dlatego wspieramy Ukrainę 

"Myślę, że ten efekt cenowy będziemy nadal obserwować, dlatego że blokowanie ukraińskich portów Morza 

Czarnego i brak eksportu do krajów, które potrzebują zbóż powoduje, że sytuacja może się jeszcze pogarszać, jak 

tylko zapasy będą się kończyły. Stąd wielkie starania, aby wspomóc Ukrainę w eksporcie szczególnie pszenicy do 

krajów, które potrzebują tej pszenicy – krajów Afryki Północnej, Bliskiego Wschodu" – powiedział Kowalczyk w piątek 

w Radiu Wnet. 

Według szefa MRiRW w przypadku klęski głodu w krajach, które doświadczyłyby niedoboru żywności, może dojść do 

niekontrolowanej humanitarnej migracji. 

Polska bezpieczna żywnościowo 

Minister zapewnił, że w Polsce zostały spore zapasy zbóż, pszenicy. "To dobrze, bo na to drugie półrocze musimy się 

bardzo dobrze przygotować" – powiedział. Jak dodał, od stycznia tego roku Polska nie eksportowała dużo zbóż, 

"mimo że nie zakazywaliśmy formalnie, ale jednak rolnicy czując sytuację i obserwując to, co się dzieje na świecie, 

przytrzymywali te zboża. Myślę, że dobrze robili, dlatego że na przyszły sezon pożniwny na pewno nie powinno być 

zboże tańsze" – powiedział Henryk Kowalczyk.  

Szef MRiRW wielokrotnie wcześniej podkreślał, że Ukraina jest ogromnym eksporterem zboża, ale sprzedaje je 

głównie do krajów Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu.  

PAP/fot. MRiRW 

Zamknij > 
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Ministerstwo tłumaczy się z wysokich cen nawozów 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 14.06.2022 |  

- Na wysokie ceny nawozów przekładają się przede wszystkim rekordowe ceny gazu 

ziemnego, a także niespotykana dotąd duża zmienność i dynamika ich wzrostu, jak 

również znaczący wzrost cen uprawnień do emisji CO2 - poziomie – wyjaśnia 

podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, Karol Rabenda.   

- Należy mieć na uwadze, że obecna sytuacja na rynku nawozów azotowych jest 

ogromnym wyzwaniem zarówno dla rolników, jak również producentów nawozów, 

którzy prowadzą procesy produkcyjne w oparciu o drogi surowiec. Z informacji 

podawanych do publicznej wiadomości przez spółki z udziałem Skarbu Państwa wynika, 

że 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 – pisze 

pracownik ministerstwa w odpowiedzi na wystąpienie Krajowej Rady Izb Rolniczych. 

Jak przypomina ministerstwo, w celu wsparcia polskich rolników, którzy odczuli skutki wzrostu kosztów nawozów, 

spowodowanego obecnym kryzysem geopolitycznym i związanymi z nim sankcjami, Rząd Rzeczpospolitej Polskiej, 

opracował program pomocowy o wartości 836 mln euro (3,9 mld złotych) przeznaczony na wsparcie sektora rolnego 

w kontekście inwazji Rosji na Ukrainę. 

Do dnia 31 maja 2022 roku rolnicy mogli ubiegać się o przyznanie dofinansowania do zakupu nawozów mineralnych. 

Dofinansowanie ma zrekompensować wyższe koszty zakupu nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i 

wapno nawozowe zawierające magnez, nabytych między 1 września 2021 roku a 15 maja 2022 roku od podmiotów 

prowadzących działalność w zakresie obrotu lub sprzedaży nawozów. O taką pomoc mógł ubiegać się rolnik, który 

złożył wniosek o przyznanie dopłat bezpośrednich za 2022 rok. Dotychczas Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa zarejestrowała ponad 425 tys. wniosków o tę formę wsparcia. 

- Ponadto, zgodnie z informacją otrzymaną od Grupy Azoty S.A., sprzedaż nawozów Grupy Azoty S.A. prowadzona 

jest poprzez sieć siedemdziesięciu ogólnopolskich wyspecjalizowanych firm dystrybucyjnych. Firmy te posiadają w 

swojej ofercie sprzedaż z odroczonym terminem płatności, często nawet dłuższym niż 6 miesięcy i z zabezpieczeniami 

w postaci kontraktu na odbiór płodów rolnych po żniwach. Takie formy rozliczeń oferowane są od wielu lat i zależą 

od indywidualnych decyzji właścicieli gospodarstw, ich strategii biznesowych oraz możliwości finansowych – zauważa 

Karol Rabenda. 
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Ceny nawozów w Niemczech i Francji nadal spadają. Tańszy gaz i słaby popyt 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 14.06.2022 |  

Ceny nawozów w czerwcu na rynkach światowych nadal spadają. Powodem jest 

utrzymujący się słaby popyt. Ponadto ceny gazu w Europie spadły o jedną trzecią od 

końca marca, a wraz z tym koszty dużych producentów nawozów. Jednak ceny 

nawozów spadają znacznie szybciej na rynkach terminowych niż na rynkach fizycznych. 

Dotyczy to zarówno USA, jak i Europy. W Polsce natomiast stawki pozostają na 

niezmiennie wysokim poziomie i nie poddają się trendom zachodnim. 

Rolnicy i handlowcy na całym świecie nadal bardzo niechętnie kupują nawozy. Prowadzi 

to do dalszego spadku międzynarodowych cen. Kluczowa cena wskaźnikowa mocznika 

na amerykańskim rynku terminowym w USA spadła w tym tygodniu do 507 USD za krótką tonę (0,907 tony). Oznacza 

to, że od marca ceny mocznika na amerykańskim rynku terminowym spadły prawie o połowę. 

Ceny innych ważnych nawozów azotowych również kontynuują korektę. Dotyczy to zarówno Europy, jak również 

USA i Azji. Egipski eksport mocznika do Europy Zachodniej odnotowano w lipcu po cenach FOB 605 USD za tonę, co 

oznacza spadek o nieco ponad jedną trzecią w porównaniu z cenami z marca. Jednak wielkość sprzedaży pozostaje 

ograniczona, biorąc pod uwagę słaby popyt i wysokie zapasy u importerów. Ponadto, według doniesień analityków, 

po miesiącach nieobecności Chiny ponownie wypychają znaczne ilości mocznika na rynki międzynarodowe. Stwarza 

to dodatkową presję cenową. 

Przejściowe ożywienie euro obniżyło również ceny importowe dla handlujących w Unii Europejskiej. Co ważniejsze, 

znaczący spadek cen gazu w Europie obniża koszty głównych producentów nawozów, a tym samym zwiększa 

ostatnio znacznie zmniejszoną produkcję w UE. Z Francji zgłoszono również korekty cen mocznika, roztworu 

saletrzano-mocznikowego (AHL) i po raz pierwszy także fosforanu diamonu (DAP). Obecny rozwój sytuacji w 

Niemczech jest podobny. Najważniejszy nawóz azotowy dla niemieckich rolników, saletra amonowa (KAS), jest 

sprzedawany w niemieckich portach importowych za około 650 euro za tonę w połowie czerwca. To o 100 euro 

mniej niż cztery tygodnie temu i ponad 300 euro mniej niż w okresie szczytu cenowego w połowie marca.  

We Francji rolnicy muszą płacić 630 euro za tonę za najważniejszy tam nawóz azotowy, saletrę amonową (27%). To o 

20 euro mniej niż cztery tygodnie temu i 300 euro mniej niż w połowie marca. Ceny mocznika w Niemczech w 

ostatnim czasie nieznacznie wzrosły wraz z nieco słabszym ostatnio euro. W tym tygodniu w niemieckich portach 

importowych były one na poziomie 890 euro za tonę. To o 20 euro więcej niż na początku czerwca, ale o 150 euro 

mniej niż cztery tygodnie temu i nawet o 400 euro mniej niż w połowie marca. Z kolei we Francji ceny mocznika w 

czerwcu dalej spadły – ostatnio do 745 euro za tonę. To o 75 euro mniej niż cztery tygodnie temu i o 315 euro mniej 

niż w marcu. Płynny roztwór saletry amonowo-mocznikowej (AHL) był wyceniany na niemieckich rynkach spot w tym 

tygodniu po ok. 630 euro, o 135 euro mniej niż w połowie maja i o 260 euro mniej niż w marcu. We Francji AHL 

kosztuje obecnie 613 euro za tonę, prawie 20 euro mniej niż na początku miesiąca. 

Josh Linville, specjalista ds. nawozów w amerykańskiej firmie analitycznej StoneX, poinformował w amerykańskim 

portalu internetowym Agweb, że ceny mocznika na najważniejszym rynku spot w Nowym Orleanie wynoszą obecnie 

tylko 470 USD za tonę. Należy jednak pamiętać, jak mówi Linville, że ceny nadal utrzymują się na historycznie 

wysokim poziomie. Linville zauważa, że eksport nawozów z Rosji ponownie rośnie, a tym samym ponownie poprawia 

się globalna podaż. - W ostatnim czasie na światowy rynek napłynęło również znacznie więcej produktów 

nawozowych z Chin. Ponadto Europa prawdopodobnie zwiększy własną produkcję gazu ziemnego, co powinno 

również obniżyć koszty produkcji (obok już spadających cen gazu ziemnego). Mimo wielu pozytywnych sygnałów, 

rolnicy jednak nadal nie mogą być zadowoleni z cen nawozów– mówi Linville. 

Źródło: Agrarheute 

Zamknij > 

  



 
  

Powrót do spisu treści                                                                                  16 

Ze Świnoujścia do Hiszpanii popłynęło 18 tys. ton ukraińskiej kukurydzy 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 14.06.2022 | 

Statek przewożący 18 tys. ton ukraińskiej kukurydzy przybył 13 czerwca do portu w 

północno-zachodniej Hiszpanii nowym szlakiem morskim przez Bałtyk - poinformował 

CNN. Transport wyruszył z portu morskiego w Świnoujściu. 

- To pierwsza dostawa ukraińskiego zboża, która dotarła drogą morską do północno-

zachodniej Hiszpanii, wykorzystując „nową drogę morską” otwartą na Morzu Bałtyckim, 

która pozwala ominąć blokady przez rosyjską marynarkę ukraińskich portów na Morzu 

Czarnym  – pisze w oświadczeniu grupa producentów pasz Agafac. 

Agafac informuje, że „niewielkie ilości kukurydzy opuściły zachodnią Ukrainę i zostały 

przetransportowane ciężarówkami do Polski i Rumunii”, a kukurydza, która dotarła do Hiszpanii, została załadowana 

na statek w polskim porcie w Świnoujściu na Morzu Bałtyckim. - To tylko niewielka ilość kukurydzy, którą musimy 

dostarczyć do naszych magazynów – przyznał dyrektor Agafac, Bruno Beade. 

Agafac to regionalna grupa producentów pasz dla zwierząt z hiszpańskiej Galicji. Grupa ta od stycznia do czerwca 

każdego roku importuje kukurydzę z Ukrainy, która zapewnia bazę surowcową dla 40 % łącznej produkcji. Łącznie 

Agafac kupuje na rynkach zagranicznych ok. 1 miliona ton kukurydzy rocznie. 
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Grupa Azoty tłumaczy się z rekordowych zysków. Marże uwzględniają pokrycie wysokiego 

ryzyka 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 14.06.2022 | 

- Podwyżki cen nawozów były proporcjonalne do wzrostu kosztów surowców i kosztów 

produkcji – uważa Marek Wadowski, wiceprezes Grupy Azoty. Czy jest szansa na obniżki 

cen nawozów? 

- Ceny gazu drastycznie wzrosły, a mimo to Azoty zanotowały w I kwartale wyraźną 

poprawę wyników finansowych. Marża EBITDA w biznesie nawozowym wzrosła z 12 do 

19 proc. rok do roku, w biznesie chemicznym z 10 do 21 proc., a w obszarze tworzyw z 

4 do 11 proc. Nie za mocno zatem wyśrubowaliście ceny swoich produktów, chociażby 

nawozów? Nie są to ponadprzeciętne zyski, o czym mówił ostatnio premier Mateusz 

Morawiecki, odnosząc się do Norwegów? – pyta wiceprezesa Grupy Azoty redakcja portalu Business Insider. 

- Nasza działalność operacyjna w każdym segmencie jest obarczona zdecydowanie większym ryzykiem produkcyjnym 

i finansowym niż przed wybuchem wojny. Funkcjonujemy w obliczu przerywanych łańcuchów dostaw surowców, z 

ich niską dostępnością oraz problemami z wieloma innymi półproduktami. Marże uwzględniają pokrycie wysokiego 

ryzyka finansowego i produkcyjnego w dłuższym horyzoncie czasowym w prowadzonej działalności – wyjaśnia Marek 

Wadowski, wiceprezes Grupy Azoty. - Spółka oferuje swoje produkty po cenach rynkowych i sprzedaje je na bieżąco. 

Co więcej, w I kwartale 2022 r. i we wszystkich czterech kwartałach 2021 r., gdy koszty zakupu gazu zaczęły 

drastycznie rosnąć, nawozy Grupy Azoty były jednymi z najtańszych w całej Unii Europejskiej. Szczególnie widać to po 

skali importu do Polski, który bardzo wyhamował i to nie tylko dlatego, że zahamowany został import z Rosji. Import 

zagranicznych nawozów po prostu się do Polski nie opłaca, bo w kraju są one tańsze. Warto podkreślić, że w 

obecnym sezonie nawożenia zapewniliśmy pełną dostępność do nawozów w Polsce i sprzedaliśmy wszystkie 

wyprodukowane wolumeny – zaznacza Wadowski i podkreśla, że podwyżki cen nawozów „były proporcjonalne do 

wzrostu kosztów surowców i kosztów produkcji”. 

Czy czekają nas kolejne podwyżki cen nawozów? - To zależy od tego, jak będzie wyglądała sytuacja na europejskim 

rynku gazu i światowym rynku pozostałych surowców. Cena nawozów będzie się zmniejszać, gdy będą się zmniejszać 

koszty surowców. Mając na względzie obecną dynamiczną sytuację na rynkach surowcowych, ciężko określić tempo 

tych zmian w najbliższym czasie – stwierdził wiceprezes Grupy Azoty. 

Zamknij > 
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Dlaczego to Amerykanie mają zbudować silosy na ukraińskie zboże? Polak nie potrafi? 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 15.06.2022 | 

- Wypowiedź prezydenta USA Joe Bidena o zamiarach budowy tymczasowych silosów w 

Polsce przy granicach Ukrainy to bardzo interesujący pomysł. Jednak na razie jest to 

wstępna deklaracja, która wymaga opracowania wielu szczególnych rozwiązań – pisze 

w swoim dzisiejszym oświadczeniu minister rolnictwa Henryk Kowalczyk. Wielu 

rolników z pewnością zastanawia się dlaczego to strona polska nie wybuduje takich 

obiektów, nad którymi mogłaby mieć przecież pełną kontrolę. 

Jak zauważa w oświadczeniu Kowalczyk, projekt wymaga m.in. wskazania lokalizacji, 

wielkości, infrastruktury dodatkowej, źródeł finansowania, spraw własnościowych i 

wielu podobnych kwestii. Więcej o amerykańskich planach piszemy tutaj - kliknij.  

- W mojej ocenie ewentualne silosy powinny być usytuowane tam, gdzie kończą się szerokie tory z Ukrainy. Wówczas 

łatwiej będzie można przeładować zboże i tym samym zwiększyć możliwości przeładunkowe. Przy obecnych 

możliwościach maksymalna ilość zboża, jaka może być przeładowywana w Polsce, to ok. 1,5 mln ton, podczas gdy 

potrzeby Ukrainy wynoszą miesięcznie około 5 mln ton. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że realizacja tego typu 

inwestycji trwa około trzech-czterech miesięcy – pisze szef resortu rolnictwa…… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 
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15.06.2022 Ceny skupu zbóż, kukurydzy, oleistych i strączkowych: niewielkie podwyżki, 

ale nie w każdym przypadku 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Paweł Hetnał |15.06.2022 |  

O kilka złotych za tonę wzrosły w naszych notowaniach średnie stawki za ziarno. 

Symboliczne podwyżki nie dotyczą jednak pszenżyta i przede wszystkim kukurydzy, 

która w ciągu dwóch dni straciła na wartości ponad 9 zł/t. Nadal w trendzie zniżkowym 

znajdują się kwotowania rzepaku, którego wycena od poniedziałkowych notowań 

spadła o 14 zł/t.  

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

15.06.2022 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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Pociągi do portu w Gdańsku stoją w 300-kilometrowym korku. Coraz trudniej przyjąć 

zboże z Ukrainy 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 15.06.2022 | 

Pociągi jadące do portu w Gdańsku są opóźnione o co najmniej 20 godzin. Liczba 

towarów przywożonych do polskich portów i mających trafić na statki zatyka krajowy 

system transportowy.  

- Polska kolej oraz operatorzy terminali lądowych i morskich mierzą się z wyzwaniami, 

jakich nie doświadczyli nigdy wcześniej. Pandemia i wojna na Ukrainie zniszczyły 

dotychczasowe łańcuchy dostaw, więc trzeba zbudować je na nowo. Przewoźnicy i 

operatorzy terminali starają się sprostać temu zadaniu, ale rosnąca liczba towarów 

przywożonych do polskich portów i mających trafić na statki zatyka krajowy system 

transportowy – czytamy w internetowym wydaniu Pulsu Biznesu. – Korek do portu w Gdańsku zaczyna się już w 

Krasznicach w Zduńskiej Woli – mówi przedstawiciel jednego z przewoźników kolejowych. 

- Pociągi jadące do portu są opóźnione około 20 godzin – podaje Pulsowi Jakub Majewski, prezes fundacji ProKolej, 

który konsultował się w tej sprawie z menadżerami PKP Polskich Linii Kolejowych (PLK). Obawia się jednak, że 

faktyczne opóźnienie może być jednak większe. 

Według doniesień Pulsu Biznesu, szansą na poprawę sytuacji na polskich torach są inwestycje PKP PLK. Wkrótce 

zakończyć się mają prace modernizacyjne w Porcie Północnym w Gdańsku. Powołany ma zostać także koordynator, 

który będzie kontaktować się z uczestnikami łańcucha dostaw, by na bieżąco rozwiązywać pojawiające się problemy. 

Koordynatora wyznaczy także port. 

Zamknij > 
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Rewolucja w emeryturach rolniczych i nie tylko 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Magdalena Kopeć | 15.06.2022 |  

Wprowadzono zmiany tak długo oczekiwane przez rolników. Możliwe jest pobieranie 

emerytury bez konieczności przekazywania gospodarstwa. Nowelizacja ustawy o 

ubezpieczeniu społecznym rolników poszerzyła krąg osób podlegających rolniczemu 

ubezpieczeniu społecznemu, zmieniła zasady przyznawania renty. Nowe regulacje 

obowiązują od 15 czerwca. 

Nowe zasady przyznawania emerytury rolniczej 

Emerytura rolnicza nie jest zawieszana w przypadku braku przekazania gospodarstwa 

następcy ani jego wydzierżawienia. Obecnie emeryt posiada nieograniczone prawo 

gospodarowania gruntami. Nie ma już konieczności prowadzenia gospodarstwa przez małżonka rolnika. Przed 15 

czerwca  niespełnienie wymogu, o którym mowa w zdaniu poprzednim powodował, iż rolnik - emeryt nie mógł 

otrzymywać świadczenia w pełnej wysokości. 

Możliwość pobierania renty w całości 

Obecnie nie zawiesza się świadczenia rentowego również w przypadku: 

1) dzierżawy gruntów wydzierżawionych, na podstawie umowy pisemnej zawartej - w przypadku renty stałej - co 

najmniej na 10 lat, a w przypadku renty okresowej - na okres wskazany w decyzji Prezesa KRUS o przyznaniu tej 

renty, której zawarcie potwierdził wójt, właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotu dzierżawy, osobie 

niebędącej: 

a) małżonkiem rencisty; 

b) osobą pozostającą z rencistą we wspólnym gospodarstwie domowym; 

c) małżonkiem osoby, o której mowa w lit. b; 

2) podjęcia działalności rolniczej na gruntach uprzednio wydzierżawionych na podstawie umowy pisemnej zawartej - 

w przypadku renty stałej - co najmniej na 10 lat, a w przypadku renty okresowej - na okres wskazany w decyzji 

Prezesa KRUS o przyznaniu tej renty, jeżeli dzierżawa ustała wcześniej z przyczyn niezależnych od 

wydzierżawiającego (wówczas wypłata nie będzie ulegała zawieszeniu przez okres jednego roku). 

Wypłata bez wydawania decyzji 

Emerytury rolnicze, których wypłata uległa częściowemu zawieszeniu przed dniem wejścia w życie ustawy ze 

względu na brak zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej będą wypłacane w pełnej wysokości od dnia wejścia 

w życie ustawy bez wydawania decyzji o wznowieniu zawieszonej wypłaty. 

Korzystne zmiany w przyznawaniu renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy 

Osób, które posiadają co najmniej 25 – letni okres podlegania rolniczemu ubezpieczeniu emerytalno – rentowemu i 

które składają wniosek o rentę nie dotyczy wymóg powstania  niezdolności do pracy w okresach podlegania temu 

ubezpieczeniu. Ponadto niezdolność może powstać u nich później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania okresu 

podlegania ubezpieczeniu, jak i nie muszą wykazywać się 5- letnim okresem opłacania składek do KRUS w okresie 

ostatnich 10 lat przed złożeniem wniosku o przyznanie renty. 

Doliczenie okresu odbywania czynnej służby wojskowej lub okresów jej równorzędnych albo zastępczych form tej 

służby przypadających przed dniem 1 stycznia 1999 r. do okresu podlegania rolniczemu ubezpieczeniu emerytalno-

rentowemu. Zgodnie z art. 25 ust. 2 b ustawy dopuszczono taką możliwość dla osób urodzonych po dniu 31 grudnia 

1948 r. 

Zawieszenie oraz zmniejszenie prawa do świadczeń 
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Dokonano zmiany w art. 34 ustawy. Przy zawieszeniu lub zmniejszeniu prawa do emerytury lub renty rolniczej z 

ubezpieczenia nie uwzględnia się dochodów z działalności rolniczej. W poprzedniej wersji przepisu była mowa tylko o 

zawieszeniu świadczeń. 

Odsetki 

Rozszerzono katalog przypadków, w których nie nalicza się odsetek za zwłokę - między innymi gdy nieopłacenie 

składek wynika z błędnego zawiadomienia przez KRUS o stanie rozliczeń, ze zmiany decyzji Prezesa KRUS, z przyczyn 

leżących po stronie KRUS. 

Umorzenie należności 

Zwiększono wysokość kwoty, do której dopuszczalne jest (również z urzędu) umorzenie części lub całości należności z 

tytułu składek, w przypadku ich całkowitej nieściągalności - gdy nie będą one przekraczać dziesięciokrotności kwoty 

kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym. 

Obowiązek powiadomienia płatnika o nadpłaconych lub nienależnie opłaconych przez niego składkach podlegających 

zwrotowi 

Obecnie KRUS jest zobowiązany poinformować płatnika o powstałej okoliczności, gdy ich wysokość jest wyższa od 

dziesięciokrotności kwoty kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym. 

Rozszerzony krąg osób podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników 

Rolnik lub domownik który podlega ubezpieczeniu w pełnym zakresie z mocy ustawy w sytuacji gdy zostanie objęty 

innym ubezpieczeniem społecznym z tytułu: 

1) pobierania świadczenia integracyjnego lub stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania 

zawodowego dorosłych, na które został skierowany przez powiatowy urząd pracy; 

2) pobierania stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, na które 

został skierowany przez inne niż powiatowy urząd pracy podmioty kierujące na szkolenie, staż lub przygotowanie 

zawodowe dorosłych; 

3) pobierania stypendium na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w okresie 

odbywania studiów podyplomowych; 

4) pełnienia czynnej służby wojskowej jako żołnierz niezawodowy; 

5) odbywania służby zastępczej 

nadal podlega ubezpieczeniu rolniczemu pomimo objęcia go z tych tytułów innym ubezpieczeniem społecznym. 

Rolnik lub domownik ma prawo w każdym czasie odstąpić od ubezpieczenia, składając w KRUS oświadczenie o 

odstąpieniu od tego ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym to oświadczenie zostało złożone w 

KRUS. 

Leczenie i rehabilitacja lecznicza dla większego grona osób od 1 stycznia 2023 r. 

Podejmowane będą przez KRUS działania na rzecz osób wykazujących całkowitą niezdolność do pracy w 

gospodarstwie rolnym, ale rokujących jej odzyskanie w wyniku leczenia i rehabilitacji leczniczej albo zagrożonych 

całkowitą niezdolnością do pracy w gospodarstwie rolnych. Na gruncie ustawy będą to osoby: 

1) podlegające ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie; 

2) podlegające ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu na wniosek w pełnym zakresie 

nieprzerwanie co najmniej przez 18 miesięcy przed złożeniem wniosku o rehabilitację leczniczą (okres ten nie będzie 

wymagany w przypadku ubezpieczonego zagrożonego całkowitą niezdolnością do pracy w gospodarstwie rolnym 

wskutek wypadku przy pracy rolniczej); 
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3) posiadające ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy i zachowały zdolność do 

samodzielnej egzystencji. 

Podmioty uprawnione do skorzystania z rehabilitacji leczniczej 

Zostały wymienione w art. 64 ust. 3 ustawy, są to między innymi osoby uznane okresowo za całkowicie niezdolne do 

pracy w gospodarstwie rolnym, które rokują odzyskanie zdolności do pracy w gospodarstwie rolnym w wyniku 

leczenia i rehabilitacji, zagrożone całkowitą niezdolnością do pracy w gospodarstwie rolnym, uprawnione do renty 

rodzinnej, o których mowa w art. 29 ust. 2 ustawy. 

Pierwszeństwo w skierowaniu na rehabilitację leczniczą będzie miała osoba, dla której potrzeba rehabilitacji jest 

uzasadniona następstwem wypadku przy pracy rolniczej. Jeżeli na rehabilitację leczniczą będzie kierowane dziecko 

wymagające opieki ze względu na wiek lub stan zdrowia, pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej będzie zapewniony 

również jemu opiekunowi prawnemu. 

Z turnusów będzie mógł również skorzystać emeryt. Przewidziano również możliwość skierowania na tzw. turnusy 

regeneracyjne ubezpieczonych, którzy podlegali ubezpieczeniu jako rolnik lub domownik i zaprzestali prowadzenia 

działalności rolniczej lub pracy w gospodarstwie rolnym w związku z nabyciem prawa do świadczenia 

pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego. Turnus będzie miał na celu poprawę ich kondycji 

psychofizycznej i jakości życia. 

Jeśli zainteresował Cię ten artykuł lub uważasz, iż istnieje zagadnienie prawne warte przeanalizowania, skontaktuj się 

z Redakcją. Chętnie udzielimy fachowego wsparcia. 
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Fikcyjny obrót paliwem - faktury za ponad 2 mld zł 
Farmer.pl | Autor : Grzegorz Tomczyk | 16.06.2022 | Fot. ilustracyjne: KAS 

Warmińsko-mazurska Krajowa Administracja Skarbowa rozbiła zorganizowaną grupę 

przestępczą, która miała wystawiać fikcyjne faktury dotyczące sprzedaży paliw. 

Jak podaje KAS, do tej pory zatrzymano 7 osób. Grupa działała w latach 2015-2019 i w 

tym czasie wprowadziła do obrotu faktury na ponad 2 mld zł. Miały one dokumentować 

sprzedaż paliwa, która faktycznie nie miała miejsca. Straty Skarbu Państwa szacuje się 

na minimum 387 mln zł. 

Podejrzani usłyszeli już zarzuty dotyczące m.in. tzw. zbrodni fakturowej. Wśród 

zatrzymanych 7 osób jest 3 członków zorganizowanej grupy przestępczej oraz 4 osoby, 

które miały się zajmować praniem pieniędzy pochodzących z przestępczej działalności w branży paliwowej. Wśród 

zatrzymanych jest prezes jednego z klubów żużlowych, który jednocześnie prowadził firmę z branży usług 

finansowych. 

Sprawa ma według KAS wciąż charakter rozwojowy. 

Zamknij > 

 

  



 
  

Powrót do spisu treści                                                                                  25 

Tylko dwa tygodnie na złożenie wniosku o pomoc klęskową za 2021 r. 
Farmer.pl | Autor : Agnieszka Kozłowska | 16.06.2022 | Fot. A.Kobus/farmer.pl 

Od dziś, tj. 16 czerwca 2022 r. ARiMR rozpoczyna nabór wniosków od rolników, których 

uprawy zostały zniszczone w 2021 r. w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. 

To ważne: dokumenty będą przyjmowane w biurach powiatowych ARiMR tylko przez 

dwa tygodnie, tj. do 30 czerwca 2022 r. 

1 czerwca 2022 r. w Dzienniku Ustaw, pod pozycją 1172, zostało opublikowane 

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie 

Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów 

realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

Nowelizacja rozporządzenia wprowadza nową formę pomocy dla producenta rolnego, w którego gospodarstwie 

rolnym powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2021 r. gradu, deszczu nawalnego, 

ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi, 

lawiny lub suszy (§13zp). 

Rozporządzenie weszło w życie w dniu 16 czerwca 2022 r. 

Składanie wniosków o pomoc klęskową 

Zgodnie z rozporządzeniem wnioski o pomoc klęskową można składać od dnia 16 czerwca 2022 r. (tj. dnia wejścia w 

życie ww. rozporządzenia) do dnia 30 czerwca 2022 r. 

Agencja informuje, że termin składania wniosków, nie podlega przywróceniu. W przypadku złożenia wniosku po dniu 

30 czerwca 2022 r., poszkodowany rolnik nie otrzyma pomocy - nie zostanie bowiem wszczęte postępowanie w 

sprawie jej przyznania. 

Wnioski mogą być składane bezpośrednio w kancelarii biura powiatowego ARiMR, za pośrednictwem platformy 

ePUAP lub wysłane za pośrednictwem wyznaczonego operatora pocztowego (Poczta Polska). 

To ważne: przez datę złożenia wniosku należy rozumieć datę osobistego złożenia dokumentu w biurze powiatowym 

ARiMR, a w przypadku złożenia wniosku za pośrednictwem wyznaczonego operatora pocztowego (Poczta Polska) lub 

platformy ePUAP – datę jego nadania. 

W przypadku składania wniosku przez platformę ePUAP, aby wniosek trafił do biura powiatowego Agencji 

właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego, należy starannie wskazać dane tej 

jednostki. 

Kto otrzyma pomoc klęskową? 

Pomoc jest skierowana do producenta rolnego: 

• któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji 

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

• będącemu mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do 

rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy w 

sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu 

art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 193 z 1.7.2014, str.1, z późn. zm.); 

• w którego gospodarstwie rolnym powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2021 

r.: 

a) gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, 

pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt 

gospodarskich, które zostały oszacowane przez komisję powołaną przez właściwego wojewodę i które spowodowały 

na danej powierzchni upraw rolnych utratę co najmniej 20% plonu, lub 
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b) suszy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, które zostały obliczone 

za pośrednictwem publicznej aplikacji, i które spowodowały na danej powierzchni upraw rolnych utratę co najmniej 

5% plonu. 

Jaką pomoc otrzymają poszkodowani rolnicy? 

Zgodnie z przyjętymi wartościami, wysokość stawki pomocy wynosi:  

• 1000 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, na których wystąpiły szkody w wyniku suszy, gradu, deszczu 

nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, 

obsunięcia się ziemi lub lawiny w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt 

gospodarskich w wysokości co najmniej 60% plonu; 

• 500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, na których wystąpiły szkody w wyniku gradu, deszczu nawalnego, 

ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się 

ziemi lub lawiny w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 

wysokości co najmniej 20% i mniej niż 60% plonu; 

• 500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, na których wystąpiły szkody w wyniku suszy w rozumieniu 

przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w wysokości co najmniej 5% i mniej niż 

60% plonu. 

Do obliczenia wysokości pomocy dla danej powierzchni upraw rolnych stosuje się jedną z ww. stawek pomocy. 

Producent rolny może więc ubiegać się o pomoc do danej powierzchni uprawy tylko raz czyli do danej powierzchni 

uprawy można ubiegać się tylko o pomoc z tytułu szkód spowodowanych przez suszę lub tylko z powodu szkód 

spowodowanych przez inne niekorzystne zjawiska atmosferyczne wymienione w rozporządzeniu. 

Na jakich zasadach jest udzielana pomoc klęskowa?  

Pomoc jest udzielana: 

• jako pomoc de minimis w rolnictwie, na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 

z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do 

pomocy de minimis w sektorze rolnym oraz zgodnie z przepisami o postępowaniu w sprawach dotyczących 

pomocy publicznej, w przypadku gdy szkody w uprawach rolnych spowodowane: 

• gradem, deszczem nawalnym, ujemnymi skutkami przezimowania, przymrozkami wiosennymi, powodzią, 

huraganem, piorunem, obsunięciem się ziemi lub lawiną wyniosły nie więcej niż 30 % średniej rocznej 

produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły 

szkody, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody, z 

pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji; 

• suszą wyniosły nie więcej niż 30 % średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym z trzech 

ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody. 

albo 

 

• jako pomoc publiczna, poza formułą de minimis, na warunkach określonych w ww. rozporządzeniu Komisji 

(UE) nr 702/2014 oraz zgodnie z przepisami o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej w 

przypadku, gdy szkody w uprawach rolnych spowodowane: 

• gradem, deszczem nawalnym, ujemnymi skutkami przezimowania, przymrozkami wiosennymi, powodzią, 

huraganem, piorunem, obsunięciem się ziemi lub lawiną wyniosły powyżej 30 % średniej rocznej produkcji 

rolnej w gospodarstwie rolnym z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody, albo z 

trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody, z pominięciem roku o 

najwyższej i najniższej wielkości produkcji, 
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• suszą wyniosły powyżej 30 % średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym z trzech ostatnich lat 

poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody. 

Wysokość pomocy ustala się jako iloczyn deklarowanej przez producenta rolnego we wniosku powierzchni uprawy, w 

której powstały szkody oraz stawki pomocy. 

Co wpływa na obniżenie stawki pomocy klęskowej? 

Według danych ARiMR, oprócz tego, że łączna wysokość pomocy nie może przekroczyć 80% (lub w przypadku 

gospodarstw na obszarach ONW 90%) kwoty obniżenia dochodu z produkcji rolnej, z uwzględnieniem pomocy 

otrzymanej na podstawie odrębnych przepisów i otrzymanych odszkodowań, to jeszcze pomoc klęskowa podlega 

pomniejszemu o 50%, jeżeli:  

• w dniu wystąpienia szkód w uprawach rolnych spowodowanych wystąpieniem w 2021 r. gradu, deszczu 

nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, 

obsunięcia się ziemi lub lawiny w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt 

gospodarskich co najmniej 50% powierzchni upraw w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem wieloletnich 

użytków zielonych, nie było ubezpieczone co najmniej od jednego z ryzyk: suszy, gradu, deszczu nawalnego, 

ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, huraganu, piorunu, powodzi, obsunięcia się 

ziemi lub lawiny; 

• w gospodarstwie rolnym, w którym wystąpiły szkody spowodowane wystąpieniem w 2021 r. suszy w 

rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, co najmniej 50% 

powierzchni upraw uprawianych w plonie głównym, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych, nie było 

ubezpieczone od ryzyka suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków 

wiosennych, powodzi lub huraganu w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt 

gospodarskich. 

W przypadku, gdy w wyniku złożonych w ramach programu wniosków zapotrzebowanie na pomoc przekroczy łącznie 

kwotę 450 mln zł, do obliczenia wysokości tej pomocy zostanie zastosowany współczynnik korygujący. 

Pomoc przyznawana jest w drodze decyzji kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce 

zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego i tam należy złożyć wniosek o udzielenie pomocy….. 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

 

  

https://www.farmer.pl/finanse/dotacje-i-doplaty/tylko-dwa-tygodnie-na-zlozenie-wniosku-o-pomoc-kleskowa-za-2021-r,120297.html
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Gdzie kupisz ziemię rolną najtaniej, a gdzie najdrożej? GUS podał średnie ceny 
Farmer.pl | Autor : Agnieszka Kozłowska | 15.06.2022 | Fot. Pixabay 

Po ile ziemia rolna? Sprawdzamy, jakie są aktualne stawki za użytki rolne w Polsce wg 

GUS. 

Ziemia rolna mocno zdrożała 

Średnia cena gruntu ornego na koniec 2021 r. w Polsce wyniosła - według danych GUS - 

53 254 zł za ha. 

Jest to wzrost ceny średnio o 4,5 tys. zł/ha w skali kraju. 

Dla porównania, według GUS, w tym samym okresie rok wcześniej średnia cena za 

hektar gruntów rolnych wyniosła 48 805 zł. 

Gdzie najtańsza, a gdzie najdroższa ziemia rolna? 

Jak inwestować w ziemię to tylko na Podkarpaciu! Wg danych GUS to tam właśnie znajdują się najtańsze grunty rolne 

w Polsce. Nieco droższa, ale w skali kraju też jedna z tańszych jest ziemia w woj. zachodniopomorskim i lubuskim. W 

górę pną się ceny ziemi w woj. świętokrzyskim, które do tej pory plasowało się w tych najniższych widełkach. 

Najwyższe notowania trzyma niezmiennie ziemia rolna w Wielkopolsce, na Kujawach i Pomorzu oraz na Podlasiu. 

Średnie ceny gruntów rolnych - podane przez GUS - będą obowiązywać od 20 czerwca 2022 roku wszystkich tych 

rolników, którzy będą chcieli skorzystać ze środków oferowanych przez ARiMR, a związanych z obrotem ziemią. 

Informacje o średnich cenach gruntów rolnych są bowiem wykorzystywane przez banki w procesie udzielania 

kredytów: na inwestycje w rolnictwie i rybactwie śródlądowym (linia RR), na zakup użytków rolnych (linia Z), z 

częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników (linia MRcsk). 

Ceny ziemi rolnej w województwach 

Średnie ceny gruntów za ha wg. GUS w IV kwartale 2021 - w nawiasie podano cenę na koniec 2020 roku: 

dolnośląskie - 42 875 zł (na koniec 2020 - 40 339 zł) 

kujawsko-pomorskie - 61 224 zł (56 372 zł) 

lubelskie - 42 518 zł (36 920 zł) 

lubuskie - 34 429 zł (29 125 zł) 

łódzkie - 46 159 zł (41 366 zł) 

małopolskie - 44 233 zł (38 883 zł)  

mazowieckie - 49 358 zł (46 414 zł) 

opolskie - 54 418 zł (48 188 zł)  

podkarpackie - 32 336 zł (30 012 zł) 

podlaskie - 58 769 zł (51 173 zł) 

pomorskie - 48 685 zł (44 308 zł) 

śląskie - 43 868 zł (39 758 zł) 

świętokrzyskie - 35 653 zł (33 396 zł) 

warmińsko-mazurskie - 52 316 zł (46 546 zł) 
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wielkopolskie - 71 869 zł (64 423 zł) 

zachodniopomorskie - 33 000 zł (28 797 zł) 

Największe cenowe niespodzianki 

Jak wynika więc z tego zestawienia, podobnie jak pod koniec 2020 r., ziemia rolna najdroższa jest w województwie 

wielkopolskim - jeden hektar kosztował tam na koniec 2021 r. prawie 72 tys. zł, tj. o 7,4 tys. zł więcej niż rok 

wcześniej. 

Na drugim miejscu jest województwo kujawsko-pomorskie, w którym hektar gruntu ornego kosztuje nieco ponad 61 

tys. zł, ale tu ziemia w omawianym okresie zdrożała "tylko" o 4,8 tys. zł. 

Bardzo w ciągu roku podrożała ziemia na Podlasiu. Za hektar gruntu ornego trzeba tam zapłacić prawie 59 tys. zł, 

podczas gdy pod koniec 2020 r. kosztował "jedynie" ok. 51 tys. zł (wzrost o ok. 7,5 tys. zł). 

Sporo powyżej 50 tys. zł za ha gruntu trzeba też zapłacić w Opolskiem (ok. 54 tys. zł) i w woj. warmińsko-mazurskim - 

ok. 52 tys. zł. Tu stawka za ziemię w  ciągu 2021 r. wzrosła odpowiednio o 6,2 tys. zł i 5,7 tys. zł! 

Najtańsze grunty orne są w województwach: podkarpackim (ok. 32 tys. zł/ha), zachodniopomorskim (33 tys. zł/ha), 

lubuskim (34 tys. zł/ha). W tych dwóch ostatnich rejonach Polski ziemia - mimo że jest najtańsza w skali kraju - to 

jednak też sporo podrożała w ciągu 2021 r. - odpowiednio o 4,2 tys. zł i 5,3 tys. zł za ha. 

Spory wzrost średniej ceny ziemi odnotowano też w ciągu minionego roku w woj. lubelskim - o 5,5 tys. zł/ha. 

Ile za ziemię dobrą, a ile za słabą?..... 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 
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