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Notowania 
CenyRolnicze.pl | 28 listopada 2022 

 

 

 

PSZENICA KONS ŻYTO KONSUMPCYJNE JĘCZMIEŃ BROWARNY OWIES KONSUMPCYJNY 
Średnia cena zł/t: 1 457,17  Średnia cena zł/t: 1 154,00  Średnia cena zł/t: 1 217,08  Średnia cena zł/t: 1 174,29  

MIN - MAX: 1 330,00 - 1 720,00  MIN - MAX: 1 090,00 - 1 280,00  MIN - MAX: 1 080,00 - 1 640,00  MIN - MAX: 1 000,00 - 1 360,00  

    

    
PSZENICA PASZ. ŻYTO PASZOWE PSZENŻYTO JĘCZMIEŃ PASZOWY 
Średnia cena zł/t: 1 355,96  Średnia cena zł/t: 1 076,96  Średnia cena zł/t: 1 246,35  Średnia cena zł/t: 1 170,45  

MIN - MAX: 1 280,00 - 1 450,00  MIN - MAX: 950,00 - 1 230,00  MIN - MAX: 1 100,00 - 1 380,00  MIN - MAX: 1 050,00 - 1 300,00  

    

    
GROCH ŁUBIN ŻŁÓTY ŁUBIN WĄSKOLISTNY BOBIK 
Średnia cena zł/t: 1 592,50  Średnia cena zł/t: 1 617,50  Średnia cena zł/t: 1 646,88  Średnia cena zł/t: 1 562,50  

MIN - MAX: 1 500,00 - 1 940,00  MIN - MAX: 1 280,00 - 1 800,00  MIN - MAX: 1 500,00 - 1 900,00  MIN - MAX: 1 400,00 - 1 800,00  

    

    
RZEPAK KUKURYDZA MLEKO ŻYWIEC WIEPRZOWY 
Średnia cena zł/t: 2 692,23  Średnia cena zł/t: 1 250,94  Średnia cena zł/l: 2,68 Średnia cena zł/kg: 7,15 

MIN - MAX: 2 550,00 - 2 800,00  MIN - MAX: 1 140,00 - 1 370,00  MIN - MAX: 2,53 – 2,81 MIN - MAX: 6,60 – 7,70 

    

    

MATF Pszenica  
326,75 €/t 

MATF Kukurydza  
304,00 €/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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Zasady pomocy suszowej naruszają zasadę sprawiedliwości społecznej? 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 21.11.2022 | 

- Nie rozumiemy przyczyn dyskryminacji osób samotnych. Twierdzenie o socjalnym 

charakterze pomocy jest o tyle niezasadne, że po pierwsze jest to pomoc związana z 

suszą, a po drugie w przypadku pomocy socjalnej jedynym kryterium powinno być 

poziom dochodu – uważają członkowie związku Korona. - Czy ktoś się o nas upomni? 

Proszę nie zostawiajcie nas samych, bo już dość jesteśmy osamotnieni w życiu 

codziennym - apelowała pani Karolina na naszych łamach, w związku z wykluczeniem 

samotnych rolników z możliwości otrzymania pomocy suszowej. Czytaj dalej… 

 

Sasin nie owija w bawełnę. Nawozy i paliwo będą droższe 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 21.11.2022 | 

- Będziemy musieli przywrócić wyższe stawki VAT nie tylko w przypadku energii 

elektrycznej, ale także w przypadku paliw i nawozów - zapowiedział na antenie 

Polskiego Radia wicepremier Jacek Sasin. - Jedynym odstępstwem, które udało się nam 

uzyskać - tu walczyliśmy do samego końca jest - możliwość utrzymania zerowego VAT-u 

na żywność. To, że żywność będzie tańsza, to jest zasługa również naszego rządu, który 

taką odważną decyzję podjął, a potem wywalczył w Komisji Europejskiej zgodę na to. 

Czytaj dalej… 

 

 

Dopłaty do nawozów: nie wykorzystano ponad 1,28 mld zł. Pieniądze przepadły? 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 22.11.2022 | 

Jak wynika z publicznie dostępnych informacji, w roku bieżącym do końca października 

w ramach dopłat do nawozów na konta 418 tys. rolników trafiło 2,615 mld zł. Sporo 

środków zostało nierozdysponowanych. Czy trafią one do rolników w kolejnym 

naborze? 

- Minister Henryk Kowalczyk, jeszcze przez uruchomieniem procedury przyjmowania 

wniosków, zadeklarował, że na dopłaty do nawozów przygotowano pulę środków w 

wysokości 3,9 mld zł. Czytaj dalej… 

 

Dobre wieści dla producentów nawozów. Ceny gazu (na razie) nie rosną 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 22.11.2022 | 

Ceny gazu na europejskim rynku spot utrzymują się na relatywnie niskim poziomie, 

pomimo spadku temperatury i większego zużycia tego paliwa. Na rynku terminowym 

prognozy cenowe na najbliższe miesiące są wyższe niż obecnie, ale dalekie od 

sierpniowych szczytów. Co więcej, od września ceny LNG spadły o ponad połowę. 

Europejskie ceny gazu na rynku spot pozostają niskie. Pomimo nadejścia zimy i wzrostu 

zużycia, ceny gazu, które firmy i handlowcy muszą obecnie płacić na rynku spot, 

pozostają niskie. Jednocześnie ceny dla odbiorców indywidualnych pozostają niskie. 

Czytaj dalej… 

 



 
  

Powrót do spisu treści                                                                                  5 

 

Spadają ceny ukraińskiej kukurydzy na granicy z Polską 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 22.11.2022 | 

- Ceny ofertowe ukraińskiej kukurydzy nadal spadają na zachodnich granicach - 

powiedziała szefowa działu rynków lokalnych w APK-Inform, Anna Tanskaya. 

- Pomimo oficjalnych zapewnień, że na Ukrainie nie brakuje pojemności 

magazynowych, presję na ceny wywierało nasycenie lokalnego rynku podażą zboża ze 

zbiorów 2022 oraz deficyt pojemności elewatorów i wysokie koszty ich usług. Istnieje 

również potrzeba sprzedaży zboża składowanego w obiektach alternatywnych z 

ograniczonym okresem przechowywania. Czytaj dalej… 

 

Złożono ponad 177 tys. wniosków o pomoc suszową (socjalną) 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 23.11.2022 | 

Zgodnie z zapowiedzią Henryka Kowalczyka, ministra rolnictwa i rozwoju wsi, termin 

naboru wniosków o wsparcie dla rodzin rolniczych został wydłużony do 30 listopada. 

Znowelizowane rozporządzenie regulujące zasady przyznawania tej pomocy właśnie 

weszło w życie. To wsparcie ma pomóc tym rodzinom, którym zagraża utrata płynności 

finansowej w związku z wystąpieniem w ich gospodarstwach w 2022 r. szkód 

spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi. Do 23 listopada wnioski 

o taką pomoc złożyło ok. 177,5 tys. rolników. Czytaj dalej… 

 

Ceny skupu zbóż, kukurydzy, oleistych i strączkowych: obniżki nie ustępują 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Paweł Hetnał | 23.11.2022 |  

Pomimo wzrostu notowań pszenicy na giełdach światowych, jaki obserwujemy w 

ostatnich dniach, jak na razie nie widać podobnych ruchów w krajowych cennikach 

skupu zbóż. Najdotkliwszą obniżkę zaliczyło żyto paszowe, którego średnia wycena 

spadła od poniedziałku o przeszło 10 zł/t. W dół poszły również przeciętne stawki za 

pozostałe zboża ujęte w naszym zestawieniu. Spadają także ceny za rzepak, który w 

odstępie dwóch dni stracił na wartości ponad 12 zł/t. Czytaj dalej… 

 

 

Pomoc suszowa będzie mocno okrojona 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 23.11.2022 | 

Sprawa pomocy suszowej wciąż wywołuje emocje, z powodu dużej liczby zgłoszeń 

rolnicy mają otrzymać mniejsze kwoty niż pierwotnie obiecano.  

Związek Zawodowy Rolników "Korona" w liście do premiera z 22 listopada negatywnie 

odniósł się do tej kwestii. - Wyrażamy nasze rozczarowanie działaniem resortu 

rolnictwa, w związku z pomocą suszową. Rolnikom obiecano 5-10 tysięcy złotych. Jak 

się teraz okazało otrzymają po zastosowaniu tzw. współczynników korygujących, co 

najwyżej 2-3 tysięcy złotych, jeżeli nie mniej. Czytaj dalej… 
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Ceny w skupach mocno w dół. Kukurydza mokra nawet tylko po 650 zł/t 
Farmer.pl | Autor : Małgorzata Tyszka | 23.11.2022 | Fot. M. Tyszka 

Mamy wiele sygnałów od rolników, że trudno jest sprzedać kukurydzę, bo magazyny są 

przepełnione tą z Ukrainy. Oferty pojawiające się na rynku są dużo niższe niż jeszcze 

kilka dni temu. W ostatnim czasie obniżyły się ceny płodów rolnych. Wiele surowca 

napływa z Ukrainy. Ceny kukurydzy spadły nawet do 650 zł/t mokrego ziarna. Z tego 

artykułu dowiesz się, jaki jest cennik surowców rolnych – listopad 2022 r. Stanowisko 

LIR w sprawie spadku cen kukurydzy, zbóż i rzepaku. Czytaj dalej… 

 

 

Ustanowiono Rekord Polski w zbiorze buraka cukrowego 
Agropolska.pl | Autor : (EM) | 24.11.2022 |  

Mimo trudnych warunków w czasie wegetacji ustanowiono rekord Polski na największy 

plon buraka cukrowego zebranego z hektara. Uzyskany wynik to 112,11 ton 

(polaryzacja 16%). 

Wydarzenie miało miejsce w Otmuchowie (woj. opolskie) w gospodarstwie Konrada i 

Waldemara Rusków. Zbiór odbył się w asyście sędziego z Biura Rekordów. Tak 

imponujący uzyskany wynik był możliwy dzięki technologii w ramach programu "Idę po 

Rekord". Czytaj dalej… 

 

Jarosław Kaczyński przedstawi specjalne propozycje dla rolnictwa. Plan opracowują bracia 

Wojciechowscy 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 24.11.2022 | 

- 11 grudnia odbędzie się konferencja PiS dotycząca wsi. Nad propozycjami, które będą 

na niej zaprezentowane, pracują obecnie m.in. unijny komisarz ds. rolnictwa Janusz 

Wojciechowski i poseł PiS Grzegorz Wojciechowski - przekazał wczoraj w Tomaszowie 

Mazowiecki Jarosław Kaczyński. Prezes PiS został zapytany podczas spotkania zapytany 

m.in. o to, jak zatrzymać w Polsce młodych ludzi - także na wsi, by prowadzili 

gospodarstwa rolne. Odpowiedział, że jeśli chodzi o wieś, to prosi, by zaczekać do 11 

grudnia, bo tego dnia odbędzie się specjalna konferencja. Czytaj dalej… 

 

Amerykanie kupili w Polsce 100 tys. ton pszenicy? Rośnie popyt na unijne zboża 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 24.11.2022 | 

Sprzedaż francuskiej pszenicy do Chin i informacje o zamawianiu polskiej lub 

niemieckiej pszenicy w Stanach Zjednoczonych tworzą nieoczekiwaną falę popytu na 

dostawy ziarna z Unii Europejskiej. 

Po informacjach, iż na początku zeszłego tygodnia, że chińscy importerzy kupili dwa 

ładunki francuskiej pszenicy, handlowcy powołali się na dalsze umowy, które mogą 

zwiększyć wolumen do kilkuset tysięcy ton. Czytaj dalej… 
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Agrochem podnosi ceny nawozów. Taniej nie będzie? 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 24.11.2022 | 

Wczoraj spółka Agrochem Puławy (autoryzowany dystrybutor Grupy Azoty) 

opublikował nowe cenniki nawozów. O kilkadziesiąt złotych za tonę podrożały zarówno 

nawozy azotowe, jak i wieloskładnikowe. Jeśli w takim momencie mają miejsce 

podwyżki, gdy ceny gazu na rynkach spotowych są relatywnie niskie i jeszcze 

obowiązuje obniżony VAT na nawozy, to raczej na początku przyszłego roku trudno 

oczekiwać, by ceny poszły w dół. Czytaj dalej… 

 

 

PSL zaprasza AGROunię na listy wyborcze 
Agropolska.pl | Autor : Edyta Roś PAP, (EM) | 24.11.2022 | Fot. Krzysztof .. 

Jesteśmy otwarci na rozmowy o udziale AGROunii na listach wyborczych Koalicji 

Polskiej. Zapraszamy ich na wspólne listy - powiedział poseł Marek Sawicki (PSL). Piotr 

Zgorzelski, wicemarszałek Sejmu (PSL), pytany w TVP 1 o możliwy wspólny start w 

wyborach ludowców z AGROunią odpowiedział: - Ja takiemu mariażowi błogosławię. 

Sawicki pytany przez PAP, czy podziela zdanie swojego partyjnego kolegi odpowiedział, 

że jest zwolennikiem budowania szerokiego centrum. - Tego, żeby zostawić Lewicę i 

lewicową Platformę Obywatelską na lewym skrzydle i budować centroprawicę w środku 

sceny politycznej - podkreślił. Czytaj dalej… 

Ministerstwo będzie wspierało produkcję żywności ekologicznej 
Agropolska.pl | Autor : Anna Wysoczańska PAP, (EM) | 24.11.2022 | Fot. MRiRW 

Resort rolnictwa będzie wspierał produkcję żywności ekologicznej, zachęcając rolników 

i przetwórców do jej wytwarzania - mówił na konferencji Henryk Kowalczyk, minister 

rolnictwa. 

Wicepremier podkreślił, że rozwój produkcji ekologicznej jest ważnym zadaniem dla 

resortu. Mówił, że chodzi o to, by zdrowa żywność była dostępna, ale także o 

zobowiązanie wynikające z Europejskiego Zielonego Ładu, w którym zapisano istotny 

wzrost upraw ekologicznych. Czytaj dalej… 

 

KOWR wykorzystuje prawo pierwokupu ziemi i działa na niekorzyść rolników? 
Farmer.pl | Autor : Agnieszka Kozłowska | 24.11.2022 | Fot. A.Kozłowska/farmer.pl 

Rolnicy skarżą się posłowi Janowi Łopacie (PSL) na brak możliwości powiększania 

gospodarstw z uwagi na działania KOWR, który - w ich ocenie - wykorzystuje prawo 

pierwokupu. Dlatego poseł skierował interpelację w tej sprawie do resortu rolnictwa, 

dopytując się też o skalę bezumownego użytkowania. Jaką odpowiedź otrzymał? 

Zgodnie z ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, KOWR 

może nabywać nieruchomości rolne na rynku prywatnym na własność Skarbu Państwa 

w ramach realizacji przysługującego mu prawa pierwokupu. Czytaj dalej… 
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ZAŁĄCZNIK 
Zasady pomocy suszowej naruszają zasadę sprawiedliwości społecznej? 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 21.11.2022 | 

- Nie rozumiemy przyczyn dyskryminacji osób samotnych. Twierdzenie o socjalnym 

charakterze pomocy jest o tyle niezasadne, że po pierwsze jest to pomoc związana z 

suszą, a po drugie w przypadku pomocy socjalnej jedynym kryterium powinno być 

poziom dochodu – uważają członkowie związku Korona. 

- Czy ktoś się o nas upomni? Proszę nie zostawiajcie nas samych, bo już dość jesteśmy 

osamotnieni w życiu codziennym - apelowała pani Karolina na naszych łamach, w 

związku z wykluczeniem samotnych rolników z możliwości otrzymania pomocy 

suszowej.  

- Nie rozumiemy przyczyn dyskryminacji osób samotnych. Twierdzenie o socjalnym charakterze pomocy jest o tyle 

niezasadne, że po pierwsze jest to pomoc związana z suszą, a po drugie w przypadku pomocy socjalnej jedynym 

kryterium powinno być poziom dochodu. Naszym zdaniem obowiązujący dotychczas zapis narusza zasadę 

sprawiedliwości społecznej wynikającej z art.2 konstytucji oraz równości wobec prawa, wynikającej z art.32 

konstytucji RP - czytamy w wystąpieniu Związku Zawodowego Rolnictwa "Korona". 

Ponadto wnioskodawcy  proponują przedłużeniu terminu do 15 grudnia, gdyż nowelizacje co kilka dni 

rozporządzenia rady ministrów stawia rząd pod względem wizerunkowym w negatywnym świetle. 

Zamknij > 
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Sasin nie owija w bawełnę. Nawozy i paliwo będą droższe 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 21.11.2022 | 

- Będziemy musieli przywrócić wyższe stawki VAT nie tylko w przypadku energii 

elektrycznej, ale także w przypadku paliw i nawozów - zapowiedział na antenie 

Polskiego Radia wicepremier Jacek Sasin. 

- Jedynym odstępstwem, które udało się nam uzyskać - tu walczyliśmy do samego 

końca jest - możliwość utrzymania zerowego VAT-u na żywność. To, że żywność będzie 

tańsza, to jest zasługa również naszego rządu, który taką odważną decyzję podjął, a 

potem wywalczył w Komisji Europejskiej zgodę na to. Natomiast w przypadku 

surowców energetycznych i również energii elektrycznej takiej zgody uzyskać się nie 

udało - tłumaczył Sasin. - Komisja Europejska zanegowała nasze działania i dała wyraźny sygnał, że musimy ten VAT 

przywrócić - przekonywał wicepremier. 

W ramach tarczy antyinflacyjnej, która została przedłużona do końca 2022 r., stawka VAT obejmuje podstawowe 

produkty spożywcze opodatkowane wcześniej 5-procentowym podatkiem. Obniżona stawka VAT ma także 

zastosowanie do nawozów, środków ochrony roślin i innych środków wspomagających produkcję rolniczą (zamiast 8 

proc.), a także do gazu ziemnego (zamiast 23 proc., a od 1 lutego 2022 r. 8 proc.). Stawka 5 proc. VAT z kolei stosuje 

się także do energii elektrycznej i cieplnej (zamiast 23 proc., a od 1 lutego 2022 r. 8 proc.), a 8 proc. VAT do paliw 

silnikowych (zamiast 23 proc.). 

Zamknij > 
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Dopłaty do nawozów: nie wykorzystano ponad 1,28 mld zł. Pieniądze przepadły? 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 22.11.2022 | 

Jak wynika z publicznie dostępnych informacji, w roku bieżącym do końca października 

w ramach dopłat do nawozów na konta 418 tys. rolników trafiło 2,615 mld zł. Sporo 

środków zostało nierozdysponowanych. Czy trafią one do rolników w kolejnym 

naborze? 

- Minister Henryk Kowalczyk, jeszcze przez uruchomieniem procedury przyjmowania 

wniosków, zadeklarował, że na dopłaty do nawozów przygotowano pulę środków w 

wysokości 3,9 mld zł. Biorąc pod uwagę trudną sytuację w całej gospodarce, w tym 

także w sektorze rolnym, rolnicy oczekują podobnego wsparcia również w roku 

następnym – pisze posłanka Dorota Niedziela w interpelacji skierowanej do ministra rolnictwa. 

W związku z powyższym posłanka miała szereg pytań do ministra Kowalczyka. Próbowała się dowiedzieć m.in. czy 

przewiduje się wypłatę dopłat do nawozów dla rolników w roku 2023? - Ile środków zamierza na ten cel przeznaczyć 

rząd w przyszłym roku i z jakich źródeł? Czy w związku z niewykorzystaniem całej puli na dopłaty z bieżącego roku 

istnieje możliwość przesunięcia niewykorzystanych środków na przyszły rok? – dopytywała Niedziela. 

Zamknij > 
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Dobre wieści dla producentów nawozów. Ceny gazu (na razie) nie rosną 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 22.11.2022 | 

Ceny gazu na europejskim rynku spot utrzymują się na relatywnie niskim poziomie, 

pomimo spadku temperatury i większego zużycia tego paliwa. Na rynku terminowym 

prognozy cenowe na najbliższe miesiące są wyższe niż obecnie, ale dalekie od 

sierpniowych szczytów. Co więcej, od września ceny LNG spadły o ponad połowę.  

Europejskie ceny gazu na rynku spot pozostają niskie. Pomimo nadejścia zimy i wzrostu 

zużycia, ceny gazu, które firmy i handlowcy muszą obecnie płacić na rynku spot, 

pozostają niskie. Jednocześnie ceny dla odbiorców indywidualnych pozostają niskie. Na 

początku trzeciego tygodnia listopada ceny na najważniejszej europejskiej platformie 

handlowej (TTF) wynosiły niecałe 114 euro za MWh, czyli 11,4 centa za kWh. Pod koniec sierpnia – po załamaniu 

dostaw z Rosji – gaz na TTF kosztował 350 euro za MWh, czyli 35 centów za kWh. 

- W rzeczywistości wysoki obecnie poziom magazynowania w całej Europie, stosunkowo łagodna pogoda i 

zmniejszony popyt ze strony konsumentów przemysłowych mają wpływ na ceny gazu, które zostały wywołane w 

krótkim i średnim okresie - powiedział Lennart Richter ze stowarzyszenia branżowego Zukunft Gas. Co ciekawe, 

obecnie w Europie występuje nadpodaż skroplonego gazu ziemnego (LNG). - Niektórych statków nie można już 

rozładować. Ogólnie rzecz biorąc, sytuacja może się szybko zmienić, jeśli temperatury będą nadal spadać – 

przestrzega Richter. 

Źródło: Agrarheute 

Zamknij > 
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Spadają ceny ukraińskiej kukurydzy na granicy z Polską 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 22.11.2022 | 

- Ceny ofertowe ukraińskiej kukurydzy nadal spadają na zachodnich granicach - 

powiedziała szefowa działu rynków lokalnych w APK-Inform, Anna Tanskaya. 

- Pomimo oficjalnych zapewnień, że na Ukrainie nie brakuje pojemności 

magazynowych, presję na ceny wywierało nasycenie lokalnego rynku podażą zboża ze 

zbiorów 2022 oraz deficyt pojemności elewatorów i wysokie koszty ich usług. Istnieje 

również potrzeba sprzedaży zboża składowanego w obiektach alternatywnych z 

ograniczonym okresem przechowywania. Ponadto, według KSE i Ministerstwa Polityki 

Rolnej, Ukraina straciła już z powodu wojny prawie 10 mln ton przepustowości 

elewatorów – wyjaśniła. 

Tanskaya dodała, że presję na ceny wywierał również niższy popyt na ukraińską kukurydzę ze strony europejskich 

importerów. Jednocześnie wzrost popytu na kukurydzę ze strony handlowców w portach Wielkiej Odessy w związku 

z przedłużeniem „transakcji zbożowej” nieznacznie wspierał ceny. 

- Ponadto jest wysoce prawdopodobne, że duża część kukurydzy pozostanie na polach w okresie zimowym ze 

względu na niskie ceny na lokalnym rynku, czynniki pogodowe, wojenne trudności z pracami polowymi i paliwem 

(niedobory i wysokie koszty). Zbiór kukurydzy jest zakończony tylko w 50%. Czynniki te uniemożliwiają większy 

spadek cen. Ponadto produkcja kukurydzy w Europie jest w tym roku niska. Jednak logistyka jest pełna na 

nadchodzące miesiące i gotowa do zakontraktowania kukurydzy na okres dostaw – powiedziała Tanskaya. 

W ubiegłym tygodniu ceny importerów kukurydzy z dostawą w grudniu spadły do 205-220 EUR/t DAP* (granica 

Polski), 220-230 EUR/t DAP (granica rumuńska), 215-240 EUR/t DAP (granica słowacka) oraz 225-240 EUR/t DAP 

(granica Węgier). W porcie w Konstancy spadły one do 250-275 EUR/t CIF. 

DAP* - dostarczone do miejsca 

Źródło: APK Inform 

Zamknij > 
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Złożono ponad 177 tys. wniosków o pomoc suszową (socjalną). Nabór trwa do 30 

listopada 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 23.11.2022 | 

Zgodnie z zapowiedzią Henryka Kowalczyka, ministra rolnictwa i rozwoju wsi, termin 

naboru wniosków o wsparcie dla rodzin rolniczych został wydłużony do 30 listopada. 

Znowelizowane rozporządzenie regulujące zasady przyznawania tej pomocy właśnie 

weszło w życie. 

To wsparcie ma pomóc tym rodzinom, którym zagraża utrata płynności finansowej w 

związku z wystąpieniem w ich gospodarstwach w 2022 r. szkód spowodowanych 

niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi. Do 23 listopada wnioski o taką pomoc 

złożyło ok. 177,5 tys. rolników. 

Znowelizowane rozporządzenie wprowadza następujące zmiany: 

- wydłużenie do 30 listopada 2022 r. terminu składania wniosków o pomoc oraz załączników do już złożonych 

dokumentów; 

- uznania innych niż kopie faktur dokumentów, na podstawie których wnioskodawca może wykazać sprzedaż 

produktów rolnych ze swojego gospodarstwa. Mogą to być również umowy sprzedaży, rachunki lub oświadczenia 

wnioskodawcy o dokonaniu takiej sprzedaży. Oświadczenia wnioskodawcy o sprzedaży produktów rolnych z 

gospodarstwa po wypełnieniu i podpisaniu przez ubiegającego się o wsparcie, stanowi załącznik do wniosku o 

pomoc, jako potwierdzenie wartości dokonanej sprzedaży. 

Wysokość pomocy jaką można otrzymać w ramach tego wsparcia wynosi: 

10 000 zł – w przypadku, gdy szkody: 

a)  spowodowane wystąpieniem gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków 

wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny wynoszą powyżej 30% średniej rocznej 

produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym w rozumieniu przepisów o podatku 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, lub 

b)  spowodowane wystąpieniem suszy wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie 

rolnym w rozumieniu przepisów o podatku rolnym z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły 

szkody, albo  

2)  5 000 zł – w przypadku, gdy szkody: 

a)  spowodowane wystąpieniem gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków 

wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny wynoszą nie więcej niż 30% i nie mniej niż 

1% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym w rozumieniu przepisów o podatku 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, 

lub 

b)  spowodowane wystąpieniem suszy wynoszą nie więcej niż 30% i nie mniej niż 1% średniej rocznej produkcji rolnej 

w gospodarstwie rolnym w rozumieniu przepisów o podatku rolnym z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w 

którym wystąpiły szkody. 

W przypadku, gdy rodzina dysponuje dwoma protokołami oszacowania szkód w gospodarstwie rolnym, pomoc 

przyznaje się w wysokości odpowiadającej wyższej ze stawek. 

Producenci rolni, którzy złożyli wniosek o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy w publicznej aplikacji „zgłoś 

szkodę rolniczą 2022” i jeszcze nie pobrali kalkulacji albo protokołu lub nie otrzymali jednego z tych dokumentów na 
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skrzynkę e-mail, mogą po zalogowaniu się do aplikacji pobrać kalkulację albo protokół bezpośrednio na komputer lub 

urządzenie mobilne. 

Zgodnie z przepisami na wniosek producenta rolnego aplikacja „zgłoś szkodę rolniczą” generuje: 

- kalkulację z oszacowania szkód, w przypadku gdy szkody wynoszą nie więcej niż 30 proc. średniej rocznej produkcji 

rolnej w gospodarstwie rolnym 

albo 

- protokół oszacowania szkód, w przypadku gdy szkody wynoszą powyżej 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej w 

gospodarstwie rolnym. 

Jeden producent rolny nie ma możliwości otrzymania kalkulacji oraz protokołu jednocześnie. 

Źródło: ARiMR 

Zamknij > 
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Ceny skupu zbóż, kukurydzy, oleistych i strączkowych: obniżki nie ustępują 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Paweł Hetnał | 23.11.2022 |  

Pomimo wzrostu notowań pszenicy na giełdach światowych, jaki obserwujemy w 

ostatnich dniach, jak na razie nie widać podobnych ruchów w krajowych cennikach 

skupu zbóż. Najdotkliwszą obniżkę zaliczyło żyto paszowe, którego średnia wycena 

spadła od poniedziałku o przeszło 10 zł/t. W dół poszły również przeciętne stawki za 

pozostałe zboża ujęte w naszym zestawieniu. Spadają także ceny za rzepak, który w 

odstępie dwóch dni stracił na wartości ponad 12 zł/t.  

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

23.11.2022 r. z firm zlokalizowanych na terenie całej Polski przez redakcję portalu  

CenyRolnicze.pl przedstawiają się następująco:   

 

Zamknij > 
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Pomoc suszowa będzie mocno okrojona. Ślęczenie przy niedziałającej aplikacji pójdzie na 

marne? 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 23.11.2022 | 

Sprawa pomocy suszowej wciąż wywołuje emocje, z powodu dużej liczby zgłoszeń 

rolnicy mają otrzymać mniejsze kwoty niż pierwotnie obiecano.  

Związek Zawodowy Rolników "Korona" w liście do premiera z 22 listopada negatywnie 

odniósł się do tej kwestii. - Wyrażamy nasze rozczarowanie działaniem resortu 

rolnictwa, w związku z pomocą suszową. Rolnikom obiecano 5-10 tysięcy złotych. Jak 

się teraz okazało otrzymają po zastosowaniu tzw. współczynników korygujących, co 

najwyżej 2-3 tysięcy złotych, jeżeli nie mniej. Podzielamy zatem zdaniem Prezesa 

Krajowej Rady Izby Rolniczych Wiktora Szmulewicza, który stwierdził "Cały ich zachód 

(rolników) ze składaniem wniosków o szacowanie szkód i o pomoc, a także ślęczenie przy niedziałającej aplikacji 

pójdzie na marne." Burdel, chaos – to opinie rolników, o których donoszą media – pisze związek Korona. 

Okazuje się, że związek znalazł skąd wziąć środki finansowe. - Zwracamy się o zwiększenie kwoty pomocy suszowej z 

600 mln zł do co najmniej 1,2 mld złotych oraz o zwiększenie pomocy dla hodowców trzody chlewnej, poprzez 

wykorzystanie sumy niewykorzystanych dopłat do nawozów w wysokości 1,28 mld zł (z puli 3,9 mld zł) – proponuje 

związek. 

Zamknij >  
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Ceny w skupach mocno w dół. Kukurydza mokra nawet tylko po 650 zł/t 
Farmer.pl | Autor : Małgorzata Tyszka | 23.11.2022 | Fot. M. Tyszka 

Mamy wiele sygnałów od rolników, że trudno jest sprzedać kukurydzę, bo magazyny są 

przepełnione tą z Ukrainy. Oferty pojawiające się na rynku są dużo niższe niż jeszcze 

kilka dni temu. 

• W ostatnim czasie obniżyły się ceny płodów rolnych. Wiele surowca napływa z 

Ukrainy. 

• Ceny kukurydzy spadły nawet do 650 zł/t mokrego ziarna. 

• Z tego artykułu dowiesz się, jaki jest cennik surowców rolnych – listopad 2022 r. 

• Stanowisko LIR w sprawie spadku cen kukurydzy, zbóż i rzepaku. 

Miniony tydzień przyniósł znaczne obniżki w skupach. Spadły nie tylko ceny kukurydzy, ale pszenicy i rzepaku. 

Dodatkowo jest wiele sygnałów, że trafiło do nas bardzo dużo ziarna kukurydzy z Ukrainy, a jego cena jest bardzo 

niska, zwłaszcza w regionie przygranicznym, czyli w województwie lubelskim i podkarpackim. Tam tona mokrego 

ziarna kukurydzy wyceniana jest nawet na jedyne ok. 650 zł, kiedy w innych regionach to 850 zł/t. 

Według danych Krajowej Administracji Skarbowej od 1 lipca do 30 września do Polski zaimportowano 692 tys. ton 

kukurydzy, czyli znacząco powyżej 17.5 tys. ton w analogicznym okresie poprzedniego roku. Aż 658 tys. ton stanowił 

ta z Ukrainy. Od wybuchu wojny do 30 września z Ukrainy wjechało łącznie aż 1,3 mln ton kukurydzy. Podobnie jest 

w wypadku rzepaku, tutaj też wiele go dostało się do nas oz naszych sąsiadów. Dane te udostępnił Mirosław 

Marciniak, niezależny analityk InfoGrain. Podał on, że według KAS, od 1 lipca do 30 września do naszego kraju 

zaimportowano 386 tys. ton rzepaku, czyli aż o 226 tys. ton więcej r/r. Aż 318 tys. ton stanowił rzepak ukraiński. W 

tym samym czasie Polska wyeksportowała tylko 95 tys. ton rzepaku, czyli dwukrotnie mniej rok do roku… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 
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Ustanowiono Rekord Polski w zbiorze buraka cukrowego 
Agropolska.pl | Autor : (EM) | 24.11.2022 |  

Mimo trudnych warunków w czasie wegetacji ustanowiono rekord Polski na największy 

plon buraka cukrowego zebranego z hektara. Uzyskany wynik to 112,11 ton 

(polaryzacja 16%). 

Wydarzenie miało miejsce w Otmuchowie (woj. opolskie) w gospodarstwie Konrada i 

Waldemara Rusków. Zbiór odbył się w asyście sędziego z Biura Rekordów. Tak 

imponujący uzyskany wynik był możliwy dzięki technologii w ramach programu "Idę po 

Rekord". 

Na polu zastosowano produkty z portfolio PUH "Chemirol" sp. z o.o. i INNVIGO Sp. z 

o.o., w tym ochronę fungicydową. Użyto również preparatu BlueN®, który już w roku premiery na polskim rynku 

zdobył tytuł Innowacyjnego Produktu Rolniczego 2022. 

- Gospodarstwo prowadzi syn, którego wspieram. Mamy około 100 ha ziemi - w tym uprawy rzepaku, pszenicy oraz 

buraka cukrowego. Na zaproszenie Chemirolu podjęliśmy wyzwanie ustanowienia rekordu Polski. Technologie w 

ramach programu "Idę po Rekord" były idealnym rozwiązaniem. Bardzo się cieszymy z rekordowego wyniku, tym 

bardziej że został osiągnięty na gruntach klasy III i IV - mówił Waldemar Rusek, właściciel gospodarstwa. 

- Trudna sytuacja w branży rolniczej, wysokie ceny nawozów, zmiany na ryku surowców i energii powodują, że 

rolnicy muszą odpowiednio dobierać produkty, aby uzyskać obfite plony. Plantatorzy nie mogą ryzykować i 

inwestować w niesprawdzone rozwiązania. Oczekują fachowego i profesjonalnego doradztwa. W takich sytuacjach z 

pomocą przychodzi PUH "Chemirol" sp. z o.o., które proponuje najlepsze rozwiązania dobrane odpowiednio do 

gospodarstwa w ramach programu "Idę po Rekord" - powiedział Piotr Smolarek, przedstawiciel firmy. 

Zamknij > 
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Jarosław Kaczyński przedstawi specjalne propozycje dla rolnictwa. Plan opracowują bracia 

Wojciechowscy 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 24.11.2022 | 

- 11 grudnia odbędzie się konferencja PiS dotycząca wsi. Nad propozycjami, które będą 

na niej zaprezentowane, pracują obecnie m.in. unijny komisarz ds. rolnictwa Janusz 

Wojciechowski i poseł PiS Grzegorz Wojciechowski - przekazał wczoraj w Tomaszowie 

Mazowiecki Jarosław Kaczyński. 

Prezes PiS został zapytany podczas spotkania zapytany m.in. o to, jak zatrzymać w 

Polsce młodych ludzi - także na wsi, by prowadzili gospodarstwa rolne. Odpowiedział, 

że jeśli chodzi o wieś, to prosi, by zaczekać do 11 grudnia, bo tego dnia odbędzie się 

specjalna konferencja. Poinformował, że nad propozycjami, które będą na niej 

zaprezentowane, pracują obecnie m.in. unijny komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski i poseł PiS Grzegorz 

Wojciechowski. 

- I będzie tam nasza pierwsza propozycja, będzie taki sygnał, że pewne lęki, które istnieją na wsi, są całkowicie 

nieuzasadnione i jednocześnie są różne nowe rzeczy do zaproponowania - zapowiedział Jarosław Kaczyński. 

Zadeklarował, że PiS dba i będzie dbać o polską wieś. 

Zamknij > 
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Amerykanie kupili w Polsce 100 tys. ton pszenicy? Rośnie popyt na unijne zboża 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 24.11.2022 | 

Sprzedaż francuskiej pszenicy do Chin i informacje o zamawianiu polskiej lub 

niemieckiej pszenicy w Stanach Zjednoczonych tworzą nieoczekiwaną falę popytu na 

dostawy ziarna z Unii Europejskiej. 

Po informacjach, iż na początku zeszłego tygodnia, że chińscy importerzy kupili dwa 

ładunki francuskiej pszenicy, handlowcy powołali się na dalsze umowy, które mogą 

zwiększyć wolumen do kilkuset tysięcy ton. Pojawiają się pogłoski, że sprzedano od 

siedmiu do ośmiu statków panamax, czyli około 400 000 do 500 000 ton, podczas gdy 

kilku handlarzy twierdziło, że zarezerwowano około 10 ładunków, co odpowiada 

wolumenowi 600-700 tys. ton. Oczekiwanie, że większość wolumenu zostanie wysłana w przyszłym miesiącu, może 

napędzić wzrost grudniowych kontraktów terminowych na pszenicę na Euronext. 

Chiński popyt może odzwierciedlać potrzebę wykorzystania kwot importowych do końca 2022 r.  przy ograniczonych 

przez deszcz australijskich dostawach. Złe warunki atmosferyczne spowolniły zbiory i wzbudził wątpliwości co do 

jakości pszenicy  Australii. Handlowcy dodali, że wysokie ceny krajowe w Chinach również zachęcały do zawierania 

transakcji w Europie. 

Amerykanie kupią polską pszenicę?  

We Francji obserwuje się również nową falę sprzedaży do Maroka, czego wynikiem jest informacja, iż co najmniej 

kilka statków ma być zarezerwowanych na nadchodzący miesiąc. Co bardziej niezwykłe, mówiono o sprzedaży 

polskiej, a być może niemieckiej pszenicy do Stanów Zjednoczonych, co wiązało się z wysokimi cenami pszenicy i 

transportu w USA oraz atrakcyjnymi stawkami za transport morski. 

Handlowcy powoływali się na pogłoski, że około 100 000 ton pszenicy z Polski zostało kupionych w zeszłym tygodniu 

przez amerykańskich młynarzy w celu wysyłki na wschodnie wybrzeże USA po cenach C&F co najmniej 50 do 75 

dolarów za tonę taniej niż amerykańska pszenica ozima, wliczając w to rozładunek w porcie. - Dzisiaj mówi się, że 

polską pszenicę można wysłać na Florydę w cenie od 360 do 370 dolarów za tonę c&f” – powiedział polski 

handlowiec cytowany przez portal Ukr Agro Consult.  Zainteresowanie amerykańskich nabywców pszenicą z UE 

utrzymywało się w tym tygodniu, ale nie było jasne, czy doszło do zawarcia transakcji… 

Źródło: Ukr Agro Consult 
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Agrochem podnosi ceny nawozów. Taniej nie będzie? 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 24.11.2022 | 

Wczoraj spółka Agrochem Puławy (autoryzowany dystrybutor Grupy Azoty) 

opublikował nowe cenniki nawozów. O kilkadziesiąt złotych za tonę podrożały zarówno 

nawozy azotowe, jak i wieloskładnikowe. Jeśli w takim momencie mają miejsce 

podwyżki, gdy ceny gazu na rynkach spotowych są relatywnie niskie i jeszcze 

obowiązuje obniżony VAT na nawozy, to raczej na początku przyszłego roku trudno 

oczekiwać, by ceny poszły w dół... 

Cennik hurtowy nawozów azotowych (obowiązuje od 23.11.2022 lub do wyczerpania 

zapasów): 
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PSL zaprasza AGROunię na listy wyborcze 
Agropolska.pl | Autor : Edyta Roś PAP, (EM) | 24.11.2022 | Fot. Krzysztof .. 

Jesteśmy otwarci na rozmowy o udziale AGROunii na listach wyborczych Koalicji 

Polskiej. Zapraszamy ich na wspólne listy - powiedział poseł Marek Sawicki (PSL). 

Piotr Zgorzelski, wicemarszałek Sejmu (PSL), pytany w TVP 1 o możliwy wspólny start w 

wyborach ludowców z AGROunią odpowiedział: - Ja takiemu mariażowi błogosławię. 

Przyznał też, że trwają rozmowy na ten temat. 

Sawicki pytany przez PAP, czy podziela zdanie swojego partyjnego kolegi odpowiedział, 

że jest zwolennikiem budowania szerokiego centrum. - Tego, żeby zostawić Lewicę i 

lewicową Platformę Obywatelską na lewym skrzydle i budować centroprawicę w środku 

sceny politycznej - podkreślił. 

Poseł przypomniał, że niedawno Władysław Kosiniak-Kamysz, szef ludowców i Michał Kołodziejczak, lider AGROunii 

składali wspólnie kwiaty pod pomnikiem Bartosza Głowackiego w Janowiczkach koło Racławic i wystąpili na 

konferencji prasowej. 

- Wtedy i jeden, i drugi lider, i Kosiniak-Kamysz, i Kołodziejczak powiedzieli, że są takie wartości, które Polaków łączą. 

Między innymi właśnie powstania, między innymi Kościuszko, między innymi Głowacki. Więc warto może czasami 

szukać tego, co nas łączy, a nie ciągle tkwić w tym, jak PO-PiSowa koalicja, co ich dzieli. Jesteśmy otwarci na rozmowy 

o udziale AGROunii w Koalicji Polskiej i zapraszamy ich na wspólne listy - oświadczył były minister rolnictwa. 

Na pytanie, czy PSL prowadzi rozmowy także z innymi ugrupowaniami na przykład z Porozumieniem Jarosława 

Gowina, Sawicki odparł, że Porozumienie samo musi zdecydować o tym, co ze sobą zrobi. Jak dodał w sejmowym 

kole Porozumienia jest piątka posłów, "która jest dosyć zainteresowana" 
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Ministerstwo będzie wspierało produkcję żywności ekologicznej 
Agropolska.pl | Autor : Anna Wysoczańska PAP, (EM) | 24.11.2022 | Fot. MRiRW 

Resort rolnictwa będzie wspierał produkcję żywności ekologicznej, zachęcając rolników 

i przetwórców do jej wytwarzania - mówił na konferencji Henryk Kowalczyk, minister 

rolnictwa. 

Wicepremier podkreślił, że rozwój produkcji ekologicznej jest ważnym zadaniem dla 

resortu. Mówił, że chodzi o to, by zdrowa żywność była dostępna, ale także o 

zobowiązanie wynikające z Europejskiego Zielonego Ładu, w którym zapisano istotny 

wzrost upraw ekologicznych. 

- Polska nie jest w czołówce krajów mających takie uprawy - zajmują zaledwie 3,5 proc. 

powierzchni gruntów uprawnych. W Planie Strategicznym 2023-2027 zaplanowano zwiększenie powierzchni upraw 

ekologicznych do 7 proc., ale najważniejszy nie jest wzrost upraw, ale pozyskanie produktów ekologicznych - 

przekonywał szef resortu. Jego zdaniem ważne jest powiązanie produkcji upraw ekologicznych z produkcją 

konkretnych wyrobów. 

Jak wskazywał, rozwój upraw ekologicznych jest możliwy wtedy, gdy jest zbyt na żywność ekologiczną w formie 

przetworzonej. 

Minister zapewnił, że resort rolnictwa będzie wspierał produkcję ekologiczną m.in. poprzez dopłaty do upraw i 

edukację rolników. Wśród form pomocy wymienił też współfinansowanie w ramach Krajowego Planu Odbudowy 

przetwórstwa, w tym ekologicznego. 

- Prowadzę też rozmowy z ministerstwem edukacji, ministerstwem zdrowia po to, by intensywnie promować walory 

rolnictwa ekologicznego - zdrowotne i edukacyjne np. w szkołach, przedszkolach czy w szpitalach - powiedział 

Kowalczyk. 

Wspomniał też o inicjatywnie, by wspólnie z Generalną Dyrekcją Lasów Państwowych utworzyć sieć sklepów 

rolnictwa ekologicznego i produkcji leśnej; byłaby tam sprzedawana np. dziczyzna oraz produkty runa leśnego. 

Szef MRiRW podkreślił, że produkt jest ekologiczny wtedy, gdy został wyprodukowany bez stosowania chemicznych 

środków ochrony roślin czy nawozów sztucznych, wytworzony z materiału genetycznego rolnictwa ekologicznego i 

przetworzony bez sztucznych dodatków oraz konserwantów. 

Wiceminister Rafał Romanowski przypomniał, że w tym roku została uchwalona nowa ustawa dotycząca rolnictwa 

ekologicznego, a w Krajowym Planie Strategicznym zaplanowano większe dopłaty na ten cel, co ma zachęcać do 

podjęcia takiej produkcji. 
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KOWR wykorzystuje prawo pierwokupu ziemi i działa na niekorzyść rolników? 
Farmer.pl | Autor : Agnieszka Kozłowska | 24.11.2022 | Fot. A.Kozłowska/farmer.pl 

Rolnicy skarżą się posłowi Janowi Łopacie (PSL) na brak możliwości powiększania 

gospodarstw z uwagi na działania KOWR, który - w ich ocenie - wykorzystuje prawo 

pierwokupu. Dlatego poseł skierował interpelację w tej sprawie do resortu rolnictwa, 

dopytując się też o skalę bezumownego użytkowania. Jaką odpowiedź otrzymał? 

Zgodnie z ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, KOWR 

może nabywać nieruchomości rolne na rynku prywatnym na własność Skarbu Państwa 

w ramach realizacji przysługującego mu prawa pierwokupu. 

 

- Dochodzi do mnie wiele krytycznych głosów ze strony rolników, którzy skarżą się na brak możliwości powiększania 

gospodarstw z uwagi na działania KOWR, który wykorzystuje prawo pierwokupu - napisał do resortu rolnictwa poseł 

Jan Łopata. 

Z odpowiedzi udzielonej przez Rafała Romanowskiego, wiceministra rolnictwa wynika jednak, że chyba nie do końca 

tak jest, jak to przedstawiają posłowi rolnicy. 

Jak podano w odpowiedzi na interpelację poselską, w okresie od 1 września 2017 r. do 30 czerwca 2022 r. KOWR 

oświadczył wolę skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości rolnych 452 razy (stosownym aktem notarialnym). 

Na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (który mówi, że w 

przypadku braku uprawnionego do pierwokupu, o którym mowa w ust. 1, czyli dzierżawcy, albo niewykonania przez 

niego tego prawa, prawo pierwokupu przysługuje z mocy ustawy Krajowemu Ośrodkowi działającemu na rzecz 

Skarbu Państwa) w omawianym okresie przyjęto do Zasobu 7 894 ha. 

Główną formą zagospodarowania nieruchomości przejmowanych w ramach pierwokupu jest dzierżawa. 

Powierzchnia gruntów oddanych w dzierżawę wynosi 6 629 ha i stanowi 84% powierzchni wszystkich 

zagospodarowanych gruntów. 

Pozostaje do zagospodarowania 957 ha. 

Na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi 

Skarbu Państwa (Krajowemu Ośrodkowi przysługuje prawo pierwokupu na rzecz Skarbu Państwa przy odsprzedaży 

nieruchomości przez nabywcę w okresie 5 lat od nabycia tej nieruchomości od Krajowego Ośrodka), do 2022 r. 

KOWR skorzystał tylko trzykrotnie z takiego prawa pierwokupu nieruchomości. 

Przedmiotem prawa pierwokupu były nieruchomości położone na terenie województw: pomorskiego (29,2 ha), 

podkarpackiego (0,11 ha) i zachodniopomorskiego (26,8 ha). Z łącznej powierzchni 56,11 ha, sprzedano 0,11 ha. 

Pozostały obszar jest obecnie przedmiotem dzierżawy. 

Kwestia "nadużywania" przez KOWR prawa pierwokupu była podnoszona w połowie roku także przez posła 

Jarosława Sachajkę: 

Bezumowne użytkowanie  

- Ile gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w latach 2016-2022 znajdowało się w bezumownym 

użytkowaniu? - zapytał też poseł Łopata. 

Jak wynika z odpowiedzi na interpelację, w bezumownym użytkowaniu w poszczególnych latach znajdowało się:… 

Link do pełnego artykułu 
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