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Notowania
CenyRolnicze.pl | 17 sierpnia 2020

PSZENICA KONSUMPCYJNA
Średnia cena zł/t: 675,76

ŻYTO KONSUMPCYJNE
Średnia cena zł/t: 487,64

JĘCZMIEŃ BROWARNY
Średnia cena zł/t: 573,18
MIN - MAX: 530,00 660,00

OWIES KONSUMPCYJNY
Średnia cena zł/t: 756,17

MIN - MAX: 620,00 - 750,00

MIN - MAX: 440,00 - 540,00

PSZENICA PASZOWA
Średnia cena zł/t: 636,73

ŻYTO PASZOWE
Średnia cena zł/t: 472,50

JĘCZMIEŃ PASZOWY
Średnia cena zł/t: 553,33

MIN - MAX: 420,00 - 550,00

PSZENŻYTO
Średnia cena zł/t: 555,68
MIN - MAX: 500,00 600,00

MIN - MAX: 580,00 - 670,00

GROCH
Średnia cena zł/t: 832,00
MIN - MAX: 730,00 - 935,00

ŁUBIN ŻŁÓTY
Średnia cena zł/t: 930,00
MIN - MAX: 880,00 - 980,00

ŁUBIN WĄSKOLISTNY
Średnia cena zł/t: 921,17
MIN - MAX: 800 - 1 040

BOBIK
Średnia cena zł/t: 900,00
MIN - MAX: 840,00 - 970,00

RZEPAK
Średnia cena zł/t: 1 602,00
MIN - MAX: 1 520 - 1 680

KUKURYDZA
Średnia cena zł/t: 691,11
MIN - MAX: 570,00 - 900,00

MLEKO
Średnia cena zł/l: 1,33
MIN - MAX: 1,27 - 1,39

ŻYWIEC WIEPRZOWY
Średnia cena zł/kg: 4,35
MIN - MAX: 3,90 - 5,20

MATF Pszenica
180,75 €/t

MATF Kukurydza
164,50 €/t
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MIN - MAX: 430,00 - 4 701,00

MIN - MAX: 510,00 - 620,00

Jakość ziarna zbóż z tegorocznych zbiorów
Farmer.pl | Autor: Katarzyna Szulc | 10.08.2020 | Fot. Katarzyna Szulc
Przed elewatorami zaczynają pojawiać się dostawcy ze zbożem. Sprawdzamy, jaka jest
obecnie jakość ziarna zbóż z tegorocznych zbiorów w skupach na terenie kraju.
Zachodniopomorskie
Elewator Gryfice – parametry jakościowe zbóż konsumpcyjnych spełniają przede
wszystkim pszenżyto ozime i żyto ozime. Natomiast pszenica ozima, mimo że spełnia
wymagania pod względem gęstości to odznacza się niską zawartością białka, na
poziomie 11,3-12 proc. Dotychczas dostarczone zboża są najczęściej wolne grzybów z
rodzaju Fusarium, porażenie jest na poziomie 0,2-0,3 proc. Czytaj dalej…

Resort rolnictwa chce zmienić zasady działania grup producentów rolnych
Farmer.pl | Autor: PAP | 10.08.2020 | Fot. Shutterstock
Doprecyzowanie przepisów ws. tworzenia i funkcjonowania grup producentów rolnych
zakłada projekt ustawy autorstwa resortu rolnictwa. Chodzi m.in. o zmniejszenie
obowiązkowego poziomu wielkości produkcji, jaka musi zostać sprzedana do grupy. Za
opracowanie projektu ustawy o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich
związkach oraz o zmianie innych ustaw, który jest zamieszczony w wykazie prac
legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, odpowiada Ministerstwo Rolnictwa i
Rozwoju Wsi. Resort wskazuje na potrzebę wdrożenia koniecznych zmian w zakresie
rozwiązań ustawowych regulujących proces tworzenia i funkcjonowanie grup
producentów rolnych i ich związków oraz organizacji producentów. Czytaj dalej…

Senacka komisja za wydłużeniem vacatio legis ustawy dot. wzajemnego uznawania
towarów w UE
Farmer.pl | Autor: PAP | 10.08.2020 | Fot. Shutterstock
Senacka komisja gospodarki narodowej i innowacyjności opowiedziała się w
poniedziałek za wydłużeniem vacatio legis ustawy dot. wzajemnego uznawania
towarów w UE do 14 dni. Przyjęte przez Sejm rozwiązania zakładały, że ustawa wejdzie
w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Ustawa o odpowiedzialności za
naruszenie przepisów rozporządzenia w sprawie wzajemnego uznawania towarów
zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim
przewiduje m.in. do 100 tys. zł kary za naruszenie przepisów rozporządzenia ws.
wzajemnego uznawania towarów wprowadzonych do obrotu w innym państwie
członkowskim UE. Czytaj dalej…

Biedronka: będzie odwołanie od decyzji UOKiK do sądu ws. 115 mln zł kary
Farmer.pl | Autor: PAP | 10.08.2020 |
Nie zgadzamy się z ogłoszoną decyzją UOKiK dot. 115 mln zł kary za naruszenie praw
konsumenckich, dlatego nie mamy innego wyjścia, jak złożenie odwołania od tej
decyzji do właściwego sądu - oświadczyła w poniedziałek sieć sklepów Biedronka. W
poniedziałek prezes UOKiK Tomasz Chróstny nałożył na właściciela sieci Biedronka spółkę Jeronimo Martins Polska - karę w wysokości 115 mln zł. Według Urzędu
Biedronka naruszała prawa konsumentów, nieprawidłowo informując o cenach w
sklepach. "Nie podzielamy wniosków zawartych w decyzji ogłoszonej przez Prezesa
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Czytaj dalej…
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Program „Moja woda” nie dla rolników
Farmer.pl | Autor: Grzegorz Tomczyk | 07.08.2020 | Foto: pixabay
Wykluczenie z programu rolników i mała wysokość dofinansowania sprawiają, że
zebrana woda wystarczy jedynie na podlania ogródka. Zarząd Krajowej Rady Izb
Rolniczych wystąpił 5 sierpnia br. do Ministra Klimatu Michała Kurtyki o wprowadzenie
zmian do przepisów ustanawiających Program Priorytetowy „Moja Woda”, takich by z
programu tego mogli skorzystać również rolnicy. Obecnie warunki udziału w Programie
zawierają zastrzeżenie, że „dofinansowanie może być udzielone beneficjentom
końcowym pod warunkiem, że instalacje objęte przedsięwzięciem oraz zatrzymana
woda opadowa nie będą wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej w
rozumieniu unijnego prawa konkurencji, w tym działalności rolniczej”. Czytaj dalej…

Można czy nie można zostawić pas pola do oceny, jeśli była szkoda?
Farmer.pl | Autor: Radosław Zieniewicz | 07.08.2020 | Foto. Shutterstock
To wreszcie można, czy nie można kontynuować żniwa i zostawić pas pola kontrolnego
do oceny, jeśli była szkoda? O to spytaliśmy rzeczników prasowych 2 największych firm
ubezpieczających pola uprawne: PZU i Concordia Generali. Sprawdźcie jakie odpowiedzi
otrzymaliśmy! Ostatnio w sieci pojawiło się nagranie Marka Studzińskiego jednego z
rolników, który sygnalizował, że rzeczoznawcy największych firm ubezpieczeniowych
zwlekają z przybyciem i oszacowaniem szkody nawet do 2 tygodni. Ponadto rolnik
podkreśla, że często nie można kontynuować żniw nawet jak się zostawi pas kontrolny
do oszacowania szkody, co nie pozostaje bez wpływu na jakość i ilość zbiorów w tym
sezonie. Czytaj dalej…

Dożynki odwołane z powodu epidemii koronawirusa
Agropolska.pl | Autor : Anna Machińska PAP, (EM) | 10.08.2020 | Foto_UMWP
Ze względu na epidemię koronawirusa pomorski samorząd zadecydował o odwołaniu
zaplanowanych na 12 września dożynek wojewódzkich. Urząd Marszałkowski
Województwa Pomorskiego w Gdańsku poinformował, że uroczystości zostaną
zastąpione obchodami święta plonów. - W związku z aktualną sytuację epidemiczną w
kraju samorząd woj. pomorskiego odwołał tegoroczne dożynki. Decyzja została podjęta
przede wszystkim w trosce o mieszkańców Pomorza, rolników i wszystkich osób, które
każdego roku brały udział w wydarzeniu - przekazał Krzysztof Pałkowski, zastępca
dyrektora Departamentu Środowiska i Rolnictwa UMWP. Czytaj dalej…

Jakich zmian cen mleka można spodziewać się w drugim półroczu 2020 r.?
Farmer.pl | Autor: Łukasz Chmielewski | 11.08.2020 | fot. Ł.Ch.
Nie ma co liczyć na dużą sezonową podwyżkę cen mleka w skupie. Zgodnie z
oczekiwaniami, w ostatnich miesiącach zarówno w Polsce jak i w UE obserwowaliśmy
spadki cen mleka w skupie. W Polsce w czerwcu 2020 r. średnia cena skupu mleka
wyniosła 1,31 zł netto za litr i była o 4,9 proc. niższa od notowanej w lutym. Natomiast
średnia cena skupu mleka w UE, w czerwcu br. ukształtowała się na poziomie 32,58
EUR/100 kg czyli o 7,9 proc. mniej niż w lutym bieżącego roku. Skala spadków cen
skupu związana z rozprzestrzenianiem się pandemii COVID-19 była jednak hamowana
przez mniejszą, niż się spodziewano produkcję mleka we Wspólnocie. Czytaj dalej…
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Sachajko: PiS tylko straszy własnych koalicjantów
Farmer.pl | Autor: PAP | 11.08.2020 | Fot. farmer.pl
To przykład straszenia przez PiS własnych koalicjantów, a nie poważna propozycja mówi PAP poseł PSL-Kukiz15 Jarosław Sachajko pytany o informacje medialne, że
mógłby zostać ministrem rolnictwa. Przyznaje jednak, że byłby gotów objąć tę funkcję,
gdyby taka była decyzja jego klubu. Portal Interia.pl podał we wtorek, że PiS kusi posła
PSL-Kukiz15 Jarosława Sachajko stanowiskiem ministra rolnictwa w zamian za przejście
do tego klubu. Sachajko pytany przez powiedział, że słyszał to jedynie od dziennikarzy. Informacja taka podawana jest nie pierwszy raz, a PiS prawdopodobnie w ten sposób
straszy swoich koalicjantów, że jak będą nieposłuszni to przyjdzie zły Sachajko - mówi.
Czytaj dalej…

Izba Zbożowo-Paszowa: zapowiadają się dobre zbiory zbóż
Farmer.pl | Autor: PAP | 11.08.2020 | fot. pixabay
Tegoroczne zbiory zbóż będą wyższe niż w ubiegłym roku - oceniła Izba ZbożowoPaszowa. Dodała, że żniwa przekroczyły już półmetek, a pogoda sprzyja pracom
polowym. Według wstępnego szacunku GUS zbiory zbóż w Polsce z mieszankami
zbożowymi mogą wynieść ok. 27,9 mln ton, czyli o 11 proc. więcej niż w ubiegłym roku.
GUS szacuje, że będą także wysokie plony zbóż na poziomie 38,6 dt/ha, czyli o 3,4 dt/ha
(o 10 proc.) więcej od plonów z roku ubiegłego. Na przyspieszenie żniw wpłynęła sucha
i słoneczna pogoda. Najbardziej zaawansowane zbiory są na południu i zachodzie kraju.
Najmniejsze zaawansowanie zbiorów zbóż i rzepaku odnotowuje się na północy informuje Izba Zbożowo-Paszowa. Czytaj dalej…

UE: Niskie ceny rzepaku rzutują na spowolnienie sprzedaży
Farmer.pl | Autor: JK | 11.08.2020 | Fot.pixabay.com
Ze względu na powtarzające się korekty cen i ceny, które faktycznie nie odpowiadają
ograniczonej podaży rynkowej, rolnicy wstrzymują się ze sprzedażą rzepaku z nowych
zbiorów - donoszą analitycy. Unijne zbiory rzepaku są niewielkie. ale ceny nie spadają.
Powodem jest słaby rynek soi. Co też spowalnia sprzedaż rzepaku. Firma analityczna
Strategy Grains nieznacznie podwyższyła w sierpniu swoje prognozy dotyczące
bieżących zbiorów rzepaku w Unii Europejskiej - w tym w Wielkiej Brytanii - z 16,54 mln
ton do 16,79 mln ton. Rewizja w górę, która nastąpiła po sześciu kolejnych cięciach
spodziewanych plonów, była głównie spowodowana korzystnymi wynikami zbiorów w
Polsce i na Litwie. Czytaj dalej…

Raport ze skupów: cena za tonę żyta dalej niska, tanieje również rzepak
Farmer.pl | Autor: Hanna Jarosławska | 13.08.2020 | fot. HJ
Zwiększona podaż surowców rolnych na rynku, wywołana żniwami, spowodowała
kolejną obniżkę cen. Tegoroczne zbiory rzepaku można uznać za zakończone i
zaskakująco obfite. Na północy kraju rolnicy jeszcze koszą zboża, których jakość, jak
mówią przedstawiciele skupów, jest na ogół bardzo dobra i plasuje zebrano ziarno w
kategorii konsumpcyjnej. Nie dotarły do nas doniesienia o większym porażeniu surowca
przez choroby grzybowe. Pomimo dobrych parametrów jakościowych ceny płodów
rolnych - jak to w żniwa - znacząco spadły. Poniżej przedstawiamy zestawienie cen zbóż
i rzepaku z 13 sierpnia 2020 r. w poszczególnych punktach skupu w zł/t netto (na
postawie wywiadu telefonicznego). Czytaj dalej…
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Nierówna walka o słuszne odszkodowanie za wywłaszczenie pod drogi
Agronews.com.pl | Redakcja Agronews| 15.08.2020 |
Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie dróg publicznych z pewnością znakomicie przyczynia się do
skutecznej budowy infrastruktury drogowej. Pozwala ona na zniesienie konstytucyjnej
ochrony prawa własności dla realizacji ważkich interesów publicznych. Przesłanki jej
uchwalenia były takie, że przymusowe pozbawienie prawa własności zapobiegnie
blokowaniu strategicznych inwestycji przez odosobnione jednostki utrudniające je „dla
zasady”. Założenie z pewnością słuszne i nikt racjonalny nie podejmuje z nim polemiki.
Jak zawsze diabeł tkwi w szczegółach. Czytaj dalej…

GUS: w 2019 r. spadek produkcji rolniczej w Polsce
Farmer.pl | Autor: PAP | 16.08.2020 | Fot.Pixabay.com
W 2019 r., po dwóch latach wzrostu, odnotowano w Polsce 3 proc. spadek produkcji
rolniczej liczonej w cenach stałych. Zmniejszyła się zarówno produkcja roślinna jak i
zwierzęca - wynika z raportu GUS.
Na wynik produkcji roślinnej wpłynął spadek zbiorów owoców z drzew w sadach - o ok.
13 proc., owoców z plantacji jagodowych oraz krzewów owocowych w sadach o ok. 16
proc. i ziemniaków o ok. 12 proc. Spadek produkcji zwierzęcej był wynikiem
zmniejszenia wolumenu produkcji głównie żywca wieprzowego (o ok. 5 proc.). Czytaj
dalej…

GUS: w 2019 r. Polska umocniła pozycję eksportera żywności
Farmer.pl | Autor: PAP | 16.08.2020 | Fot.Shutterstock.com
W 2019 r. w wyniku zmian modernizacyjnych i rozwoju swobodnej wymiany towarowej
wzmocniła się handlowa pozycja Polski na rynku europejskim i światowym - wynika z
raportu GUS. Wartość eksportu żywności osiągnęła 31,4 mld euro, tj. o 5,8 proc. więcej
niż rok wcześniej. Wartość importu wyniosła 21,1 mld euro czyli o 5,2 proc. Wymiana
handlowa zamknęła się dodatnim saldem w wysokości 10,3 mld euro. W strukturze
wartości polskiego eksportu ogółem eksport produktów rolno-spożywczych stanowił,
podobnie jak przed rokiem, 12,8 proc., a w wartości importu 8,4 proc. wobec 8,0 proc.
w 2018 r. - poinformował GUS w raporcie "Rolnictwo 2019". Czytaj dalej…

Sejmowa komisja o pomocy dla rolników z powodu epidemii
Farmer.pl | Autor: PAP | 14.08.2020 | Fot. Shutterstock
Sejmowa Komisja Finansów Publicznych pozytywnie zaopiniowała w piątek wnioski
ministrów finansów i rolnictwa o przesuniecie z rezerw budżetowych 400 mln zł na
wypłatę pomocy dla rolników dotkniętych efektami epidemii koronawirusa. Komisja
rozpatrywała i pozytywnie zaopiniowała dwa wnioski w tej sprawie. Pierwszy. Ministra
Finansów, dotyczył zmianę przeznaczenia wskazanych rezerw celowych,
zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2020 r. i przesunięcie 400 mln zł na pomoc
dla rolników. Drugi wniosek, Ministra Rolnictwa, dotyczył zmiany w planie finansowym
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na 2020 r., która to zmiana
uwzględnia przesunięcie 400 mln złotych z rezerw. Czytaj dalej…
Strona | 7

Strona | 8

ZAŁĄCZNIK – całe artykuły
Jakość ziarna zbóż z tegorocznych zbiorów
Farmer.pl | Autor: Katarzyna Szulc | 10.08.2020 | Fot. Katarzyna Szulc
Przed elewatorami zaczynają pojawiać się dostawcy ze zbożem. Sprawdzamy, jaka jest
obecnie jakość ziarna zbóż z tegorocznych zbiorów w skupach na terenie kraju.
Zachodniopomorskie
Elewator Gryfice – parametry jakościowe zbóż konsumpcyjnych spełniają przede
wszystkim pszenżyto ozime i żyto ozime. Natomiast pszenica ozima, mimo że spełnia
wymagania pod względem gęstości to odznacza się niską zawartością białka, na
poziomie 11,3-12 proc. Dotychczas dostarczone zboża są najczęściej wolne grzybów z
rodzaju Fusarium, porażenie jest na poziomie 0,2-0,3 proc.
Wielkopolskie
Komplexmłyn Wągrowiec – w rejonie w 90 proc. ziarno zbóż zostało zebrane. Dostarczana do Wągrowca pszenica
ozima ma wilgotność ziarna na poziomie 11-14 proc., gęstość ziarna pszenicy w stanie zsypowym 76-81, zawartość
glutenu 28-33 proc., liczba opadania pszenicy 230-310 sek., Parametry skupowanego żyta ozimego: wilgotność ziarna
na poziomie 11-14 proc., gęstość ziarna w stanie zsypowym 72-77, liczba opadania żyta 140-230 sek.
Kujawsko-pomorskie
Zakłady Przetwórstwa Zbożowo Młynarskiego Kruszwica – ziarno trafiające do skupu jest na ogół dość dobrej jakości.
Gęstość ziarna jęczmienia w stanie zsypowym 64-69, gęstość ziarna owsa 48-52, gęstość ziarna pszenicy 76-82.
Zawartość glutenu w ziarnie pszenicy ozimej na poziomie 34-36 proc., liczba opadania pszenicy 260-350, wilgotność
ziarna 13-14,5 proc.
W skupie Elewarr Wąbrzeźno 70 proc. dotychczas skupionego ziarna zakwalifikowano na paszowe.
Mazowieckie
Elewarr Nowe Proboszewice. Dostarczane ziarno pszenicy ozimej w większości spełnia kryteria jakościowe ziarna na
konsumpcję (ok. 10 proc. dotychczasowych dostaw przeznaczono na paszowe). Zwartość białka powyżej 12,5 proc.
Gęstość ziarna pszenicy ozimej w stanie zsypowym 78-80, liczba opadania ok. 250 sek. Wilgotności ziarna 11-12 proc.
U części dostawców wystąpiło spore na poziomie 3 proc. porażenie ziarna grzybami Fusarium – takie ziarno nie
zostaje przyjęte.
Małopolskie
Polskie Zakłady Zbożowe w Krakowie - rejon cechuje się wysokim rozdrobieniem gospodarstw. Zakłady przy skupie
pod uwagę biorą m.in. wyrównanie ziarna, z którym w tym sezonie dotychczas w dostarczonym materiale nie ma
problemu. Pozostałe parametry także są zadowalające. Liczba opadania pszenicy ozimej ok. 300 sek. Zawartość
glutenu 29-30 proc, w ziarnie pszenicy niskoglutenowej zawartość glutenu 21-25 proc.
Zamknij >
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Resort rolnictwa chce zmienić zasady działania grup producentów rolnych
Farmer.pl | Autor: PAP | 10.08.2020 | Fot. Shutterstock
Doprecyzowanie przepisów ws. tworzenia i funkcjonowania grup producentów rolnych
zakłada projekt ustawy autorstwa resortu rolnictwa. Chodzi m.in. o zmniejszenie
obowiązkowego poziomu wielkości produkcji, jaka musi zostać sprzedana do grupy. Za
opracowanie projektu ustawy o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich
związkach oraz o zmianie innych ustaw, który jest zamieszczony w wykazie prac
legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, odpowiada Ministerstwo Rolnictwa i
Rozwoju Wsi. Resort wskazuje na potrzebę wdrożenia koniecznych zmian w zakresie
rozwiązań ustawowych regulujących proces tworzenia i funkcjonowanie grup
producentów rolnych i ich związków oraz organizacji producentów.
Jak czytamy, zmiana ustawy z 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie
innych ustaw "ma na celu doprecyzowanie niektórych obecnie obowiązujących przepisów dotyczących tworzenia i
funkcjonowania grup producentów rolnych i jest odpowiedzią na postulaty zgłaszane przez podmioty zaangażowane
w proces ich tworzenia i przez same grupy producentów, a także przez podmioty prowadzące nadzór nad ich
działalnością".
Resort proponuje zmniejszenie obowiązkowego poziomu wielkości wyprodukowanych przez członka grupy
producentów rolnych produktów lub grupy produktów - ze względu na które grupa została utworzona - jaka musi
zostać sprzedana do grupy, z co najmniej 80 proc. do co najmniej 60 proc., przy jednoczesnym objęciu tym
obowiązkiem co najmniej 90 proc. producentów zrzeszonych w grupie (zamiast 100 proc. które obowiązują obecnie).
Ponadto, ministerstwo chce wprowadzić 90-dniowy termin na wydanie przez dyrektora Oddziału Regionalnego
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (OR ARiMR) decyzji o uznaniu grupy oraz zatwierdzeniu planu
biznesowego i dokonania wpisu grupy do rejestru grup. Wynika to z konieczności sprawdzenia przez ARiMR
wymogów kwalifikowalności, weryfikacji i zatwierdzenia planu biznesowego oraz przeprowadzenia kontroli na
miejscu przed uznaniem.
W projekcie zaproponowano obowiązek składania edytowalnej wersji elektronicznej planu biznesowego, oświadczeń
członków grupy o nieprzynależności do innej grupy utworzonej ze względu na ten sam produkt lub grupę produktów
oraz dostarczaniu do grupy, w każdym roku jej działalności, co najmniej 60 proc. wyprodukowanych przez nich
produktów lub grup produktów, ze względu na które grupa została utworzona.
Kolejna zmiana to wydłużenie terminu na złożenie przez grupę producentów rolnych wniosku o zatwierdzenie zmian
w planie biznesowym w terminie nie późniejszym niż 30 dni przed zakończeniem danego roku działalności grupy.
Ustawodawca proponuje w projekcie także zmiany ustawy z 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów
wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Jak tłumaczy resort rolnictwa, zmiana "podyktowana jest
koniecznością wprowadzenia trybu zawieszenia postępowania w sprawie przyznania wsparcia finansowego w
ramach działania +Tworzenie grup producentów i organizacji producentów+ objętego PROW 2014-2020, w
przypadku wszczęcia postępowania w sprawie cofnięcia uznania grupie producentów rolnych lub organizacji
producentów, do czasu rozstrzygnięcia tego postępowania".
Projekt zawiera także zmiany w ustawie z 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych.
Ustawodawca proponuje dodanie przepisów upoważniających dyrektora OR ARiMR - właściwego ze względu na
siedzibę organizacji producentów - do zatwierdzania zmian w planie biznesowym, na wniosek tej organizacji, wraz z
określeniem elementów, jakie taki wniosek powinien zawierać, i niezbędnych załączników do niego dołączanych.
Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to IV kwartał 2020 r.
Zamknij >
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Senacka komisja za wydłużeniem vacatio legis ustawy dot. wzajemnego uznawania
towarów w UE
Farmer.pl | Autor: PAP | 10.08.2020 | Fot. Shutterstock
Senacka komisja gospodarki narodowej i innowacyjności opowiedziała się w
poniedziałek za wydłużeniem vacatio legis ustawy dot. wzajemnego uznawania
towarów w UE do 14 dni. Przyjęte przez Sejm rozwiązania zakładały, że ustawa wejdzie
w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Komisja przyjęła także dwie inne
poprawki, które mają charakter legislacyjny. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie
przepisów rozporządzenia w sprawie wzajemnego uznawania towarów zgodnie z
prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim oraz wskazaniu
organu prowadzącego punkt kontaktowy do spraw produktów przewiduje m.in. do 100
tys. zł kary za naruszenie przepisów rozporządzenia ws. wzajemnego uznawania
towarów wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim UE.
Ustawa odnosi się do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej, dotyczącego wzajemnego
uznawania towarów. W nowych przepisach zaproponowano, aby przedsiębiorca w dobrowolnym oświadczeniu
wskazywał, jakiego typu pozwolenia na wprowadzenie towaru otrzymał. W myśl projektowanych przepisów w
przypadku poświadczenia nieprawdy sankcją jest kara do 100 tys. zł. w oparciu o procedury administracyjne.
Ustawa przewiduje, że tzw. PCP - punkt kontaktowy ds. produktów powinien być prowadzony przez ministra
właściwego ds. gospodarki. W takim punkcie przedsiębiorca otrzyma informację dot. zasad i procedur wzajemnego
uznawania towarów na innych rynkach, dane kontaktowe do właściwych organów w kraju i za granicą czy dostęp do
krajowych przepisów technicznych i administracyjnych.
Według rządu, który przygotował ustawę, chodzi o spopularyzowanie wśród przedsiębiorców i władz krajowych
wiedzy, kiedy zasada wzajemnego uznawania jest lub powinna być stosowana. Dotąd, jak wskazują autorzy projektu,
"z braku tej wiedzy powstawały niezgodne z prawem przeszkody w swobodnym przepływie towarów między
państwami członkowskimi UE".
Zamknij >
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Biedronka: będzie odwołanie od decyzji UOKiK do sądu ws. 115 mln zł kary
Farmer.pl | Autor: PAP | 10.08.2020 |
Nie zgadzamy się z ogłoszoną decyzją UOKiK dot. 115 mln zł kary za naruszenie praw
konsumenckich, dlatego nie mamy innego wyjścia, jak złożenie odwołania od tej
decyzji do właściwego sądu - oświadczyła w poniedziałek sieć sklepów Biedronka. W
poniedziałek prezes UOKiK Tomasz Chróstny nałożył na właściciela sieci Biedronka spółkę Jeronimo Martins Polska - karę w wysokości 115 mln zł. Według Urzędu
Biedronka naruszała prawa konsumentów, nieprawidłowo informując o cenach w
sklepach. "Nie podzielamy wniosków zawartych w decyzji ogłoszonej przez Prezesa
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Od wielu lat jesteśmy zaangażowani i lojalni wobec naszych klientów, a wartości te były wielokrotnie wystawiane na
próbę w ciągu tych 25 lat działalności, w tym w bardzo trudnych i bezprecedensowych okolicznościach wywołanych
pandemią" - podała w oświadczeniu sieć.
Wskazała, że konsekwentne doskonalenie wszystkich procesów dotyczy też prawidłowego oznaczania cen w
sklepach. "Dlatego zdecydowanie nie zgadzamy się z ogłoszoną decyzją UOKiK i mając przekonanie o słuszności
naszych argumentów, nie mamy innego wyjścia, jak złożenie odwołania od tej decyzji do właściwego sądu" podkreśliła spółka.
Dodała, że nieumyślne błędy ludzkie, o których wspomniał Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jest
jedynym powodem incydentalnych różnic cenowych lub braku etykiet. "Biorąc pod uwagę skalę działalności naszej
sieci - ponad 3 tysiące sklepów, blisko 70 tysięcy pracowników, ponad 4 miliardy wizyt klientów od 2017 do lipca
2020 r. - nie można zupełnie wyeliminować tych indywidualnych przypadków" - czytamy.
Według sieci, pomyłki cenowe zdarzały się w obie strony, a część z nich miała również negatywne skutki finansowe
dla przedsiębiorstwa. "Dlatego nie zgadzamy się z zarzutem dotyczącym czerpania przez spółkę korzyści z
postępowania opisanego w decyzji. W trosce o naszych klientów podjęliśmy zdecydowane, znacznie wykraczające
poza rynkowe standardy, działania mające na celu ograniczenie liczby tego typu przypadkowych błędów. Już teraz
widzimy pozytywne efekty wdrażanych rozwiązań" - podała sieć w oświadczeniu.
Z ustaleń UOKiK wynika, że praktyka trwa co najmniej od 2016 r. Dopiero wszczęcie postępowania pod koniec
ubiegłego roku przyczyniło się do podjęcia przez właścicieli Biedronki działań, których celem ma być rozwiązanie
stwierdzonych nieprawidłowości. Prezes UOKiK będzie monitorował skutki wdrażanych zmian, mających usunąć
naruszenia zbiorowych interesów konsumentów.
Zamknij >
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Program „Moja woda” nie dla rolników
Farmer.pl | Autor: Grzegorz Tomczyk | 07.08.2020 | Foto: pixabay
Wykluczenie z programu rolników i mała wysokość dofinansowania sprawiają, że
zebrana woda wystarczy jedynie na podlania ogródka. Jak czytamy w komunikacie KRIR,
Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił 5 sierpnia br. do Ministra Klimatu Michała
Kurtyki o wprowadzenie zmian do przepisów ustanawiających Program Priorytetowy
„Moja Woda”, takich by z programu tego mogli skorzystać również rolnicy. Obecnie
warunki udziału w Programie zawierają zastrzeżenie, że „dofinansowanie może być
udzielone beneficjentom końcowym pod warunkiem, że instalacje objęte
przedsięwzięciem oraz zatrzymana woda opadowa nie będą wykorzystywane do
prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu unijnego prawa konkurencji, w
tym działalności rolniczej”.
W opinii samorządu rolniczego, wykluczenie rolników z grona beneficjentów programu „jest nie tylko przykładem
rażącej dyskryminacji, ale również przyczyni się do marnowania wody opadowej z zabudowań rolniczych. Izby
zauważają też, że wysokość dotacji - maksymalnie 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie – sprawia, że zebrana
deszczówka wystarczy jedynie na podlewanie ogródka przydomowego.
Tymczasem program mógłby mieć znaczący wpływ na konkurencyjność gospodarki – uważa KRIR. Stałoby się tak,
gdyby umożliwiono odpowiednie dofinansowanie do urządzeń gromadzących i rozprowadzających wodę z dachów
zabudowań gospodarskich, która posłużyłaby do nawadniania upraw.
Zamknij >

Strona | 13

Można czy nie można zostawić pas pola do oceny, jeśli była szkoda?
Farmer.pl | Autor: Radosław Zieniewicz | 07.08.2020 | Foto. Shutterstock
To wreszcie można, czy nie można kontynuować żniwa i zostawić pas pola kontrolnego
do oceny, jeśli była szkoda? O to spytaliśmy rzeczników prasowych 2 największych firm
ubezpieczających pola uprawne: PZU i Concordia Generali. Sprawdźcie jakie odpowiedzi
otrzymaliśmy! Ostatnio w sieci pojawiło się nagranie Marka Studzińskiego jednego z
rolników, który sygnalizował, że rzeczoznawcy największych firm ubezpieczeniowych
zwlekają z przybyciem i oszacowaniem szkody nawet do 2 tygodni. Ponadto rolnik
podkreśla, że często nie można kontynuować żniw nawet jak się zostawi pas kontrolny
do oszacowania szkody, co nie pozostaje bez wpływu na jakość i ilość zbiorów w tym
sezonie.
Postanowiliśmy więc spytać przedstawicieli firm ubezpieczeniowych, czyli PZU i Concordia Generali, czy w ogóle
można, a jeśli tak, to na jakich zasadach należy zostawić pas pola kontrolnego i kontynuować żniwa, aby wycena
szkody nie była zaniżona lub nawet nie stracić odszkodowania z ubezpieczenia.
Oto co odpowiedzieli nam przedstawiciele tych 2 największych firm ubezpieczeniowych.
W PZU trzeba uzyskać zgodę opiekuna szkody
Jak podkreślił rzecznik PZU, rolnicy zgodnie z zawartymi umowami ubezpieczenia PZU Uprawy, nie mogą dokonywać
zmian w miejscu szkody aż do czasu oględzin przedstawiciela PZU, chyba że zmiany są niezbędne ze względów
gospodarczych lub konieczne w celu zabezpieczenia upraw przed powiększeniem szkód.
- PZU ma świadomość tego, że w pewnych okresach ze względów agrotechnicznych rolnicy muszą zebrać plony
wcześniej. W związku z tym praktyką PZU w takich przypadkach jest umożliwienie zebrania plonu przy jednoczesnym
pozostawieniu poletka kontrolnego tj. pas nie zebranych plonów w środkowej części pola o szerokości nie mniejszej
niż 4 metry dla rzepaku i zbóż oraz 2 metry dla pozostałych upraw rolnych, przebiegający przez całą długość pola podkreśla rzecznik PZU. - Taką zgodę można uzyskać kontaktując się z opiekunem szkody - dodaje rzecznik.
Niezbędne jest więc w pierwszej kolejności kontakt z opiekunem szkody w PZU, aby móc kontynuować dalej żniwa.
A jak jest w Concordii?
Szczegółowej odpowiedzi udzielił nam Bernard Mycielski, zastępca dyrektora Biura Likwidacji Szkód w Concordia
Polska Grupa Generali, ekspert odpowiedzialny za likwidację szkód w uprawach.
Ekspert podkreślił, że pomimo zgłoszonych w tym sezonie ponad 30 tys. szkód, w tym w samym lipcu ponad 9
tysięcy, rzeczoznawcy Concordia Polska Grupa Generali w okresie zbiorów docierają do klientów nie później niż w
ciągu 2-3 dni.
- Pracujemy 7 dni w tygodniu od rana do zmierzchu, żeby nie blokować zbiorów i dokonać sprawiedliwych ocen.
Dzięki digitalizacji procesu, po dokonaniu oględzin przez rzeczoznawców, nasi klienci otrzymują decyzje końcowe i
wypłaty odszkodowania w ciągu 2 do 4 dni. Ponadto na każde zapytanie o pasy kontrolne odpowiadamy w ciągu
nawet 24 godzin - dodaje Bernard Mycielski, zastępca dyrektora Biura Likwidacji Szkód w Concordia Polska Grupa
Generali. - Wiemy, jak bardzo ważne jest dla rolników, szczególnie w okresie zbiorów, aby szkody były szybko
oszacowane, a należne odszkodowania wypłacone. Dlatego staramy się działać najszybciej, jak to możliwe i oceniać
straty zgodnie z zawartymi umowami. Jeżeli jest taka potrzeba nasi rzeczoznawcy z jednego regionu wspierają
kolegów z obszarów, w których występuje większa liczba szkód.
Jak dodaje ekspert w Concordia Polska Group Generali są ustalone jasne reguły postępowania w przypadku szkód
powstałych przed zbiorem lub w trakcie zbiorów. Te zasady uregulowane są w ogólnych warunkach ubezpieczenia
upraw (OWU). Warunki te są zatwierdzone przez Ministerstwo Rolnictwa - każde warunki umów z dopłatą budżetu
Państwa podlegają tej procedurze.
- Zgodnie z tymi zasadami (par. 20 ust. 8) jeżeli uprawa została dotknięta przed zbiorami albo w trakcie zbiorów,
Ubezpieczający/Ubezpieczony może kontynuować zbiór z uszkodzonych pól, o ile terminy agrotechniczne nie
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pozwalają na dalsze opóźnienie prac zbioru pod warunkiem uzyskania zgody ubezpieczyciela, która może być
wyrażona w formie pisemnej lub elektronicznej - podkreśla Bernard Mycielski, zastępca dyrektora Biura Likwidacji
Szkód w Concordia Polska Grupa Generali. - W każdym przypadku, jeżeli Ubezpieczyciel nie oszacował jeszcze
powstałych szkód Ubezpieczający/Ubezpieczony jest zobowiązany pozostawić po najdłuższej przekątnej na końcach i
w środku pola próby uszkodzonej uprawy w kształcie kwadratów lub prostokątów o bokach nie mniejszych niż 20 m
oraz wielkości nie mniejszej niż 1000 m2, z tym że dla pól o powierzchni większej niż 10 ha należy pozostawić 1 ha,
dla pól o powierzchni większej niż 100 ha należy pozostawić 5 ha (co reguluje zapis par. 20. ust. 9 pkt. 1) OWU).
Natomiast par. 20. ust. 9 pkt. 2) OWU stawia jeszcze dodatkowy warunek – należy pozostawić pozostałą część pola w
stanie nienaruszonym – w szczególności nie dokonywać zaorania lub bronowania pola.
Jak podkreśla Bernard Mycielski, zastępca dyrektora Biura Likwidacji Szkód w Concordia Polska Grupa Generali: Takie
zasady są ważne dlatego, że obsługując tego typu szkody w ostatnich latach stwierdziliśmy, wiele przypadków
nadużyć tego przywileju. Nadużycia polegały na pozostawianiu poletek kontrolnych na polach, gdzie nie wystąpiły
szkody i oczekiwaniu na późniejszą niekorzystna aurę lub nawet na mechanicznych uszkodzeniach pasów
kontrolnych powodujących straty, przypominające działanie gradu.
- Na zapytania o zgody na pozostawienie pasów kontrolnych, jak wspomniałem, reagujemy bardzo szybko. Po
pierwsze na zapytanie odpowiadamy w tym samym dniu lub najpóźniej następnego dnia bez względu czy to jest
dzień roboczy, niedziela czy święto. Ponadto mamy rozbudowaną sieć rzeczoznawców, którzy są informowani o
takich przypadkach i w tym samym dniu lub następnego dnia docierają na miejsce szkody dokonując oględzin podkreśla ekspert Concordia Polska Grupa Generali - Również w tym sezonie mieliśmy przypadki próby
występowania o zgodę na pozostawienie pasów kontrolnych w sytuacji, gdy rzeczoznawcy na miejscu stwierdzali
zlikwidowaną uprawę przed gradobiciem lub pozostawianie pasów nie spełniających warunków do zakwalifikowania
na tej podstawie całego pola. Dotyczy to przede wszystkim nowych klientów naszej firmy. Klienci którzy są z nami
kilka sezonów wiedzą, że pomagamy szybko i sprawnie, że liczy się dla nas rzetelność w likwidacji i zasady
sprawiedliwej oceny strat, którymi kierują się obie strony umowy. Wiedzą również, że mamy kilkuset
doświadczonych rzeczoznawców, którzy w wyposażeni w nowoczesne narzędzia docierają z poświęceniem
najszybciej, jak to możliwe, do naszych klientów - podsumowuje ekspert Concordia Polska Grupa Generali.
Zanim będziesz kontynuować zbiory, sprawdź OWU
Wniosek z powyższych wypowiedzi ekspertów jest jeden. Po wystąpieniu zdarzenia ubezpieczeniowego, w tym
wypadku szkody wywołanej np. przez grad lub burze w uprawach, warto dokładnie sprawdzić Ogólne Warunki
Ubezpieczenia - jak prowadzić dalsze prace na polu, a wszelkie wątpliwe kwestie skonsultować z opiekunem klienta
lub szkody.
Rozpoczęcie dalszych zbiorów na polu, na którym wystąpiła szkoda bez wcześniejszych konsultacji z
ubezpieczycielem upraw może się skończyć utratą prawa do ubiegania się o odszkodowanie finansowe z powodu
strat w uprawach, spowodowanych przez niekorzystne warunki atmosferyczne.
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Dożynki odwołane z powodu epidemii koronawirusa
Agropolska.pl | Autor : Anna Machińska PAP, (EM) | 10.08.2020 | Foto_UMWP
Ze względu na epidemię koronawirusa pomorski samorząd zadecydował o odwołaniu
zaplanowanych na 12 września dożynek wojewódzkich. Urząd Marszałkowski
Województwa Pomorskiego w Gdańsku poinformował, że uroczystości zostaną
zastąpione obchodami święta plonów. - W związku z aktualną sytuację epidemiczną w
kraju samorząd woj. pomorskiego odwołał tegoroczne dożynki. Decyzja została podjęta
przede wszystkim w trosce o mieszkańców Pomorza, rolników i wszystkich osób, które
każdego roku brały udział w wydarzeniu - przekazał Krzysztof Pałkowski, zastępca
dyrektora Departamentu Środowiska i Rolnictwa UMWP.
Poinformował zarazem, że w tym roku nie odbędzie się również wojewódzki konkurs na najpiękniejszy wieniec
dożynkowy oraz wszystkie inne wydarzenia, które zazwyczaj towarzyszyły obchodom.
Dożynki wojewódzkie każdego roku cieszyły się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców pomorskich wsi i
miasteczek. W wydarzeniu uczestniczyło zwykle kilka tysięcy osób.
- Biorąc pod uwagę wieloletnią tradycję, a także z uwagi na szacunek do trudu i pracy rolnika, postanowiliśmy w tym
roku zorganizować obchody święta plonów, w ramach których odbędzie się wyłącznie msza św. dziękczynna za plony
i o Boże błogosławieństwo dla rolników - powiedział Pałkowski.
Msza święta zostanie odprawiona w bazylice katedralnej Wniebowzięcia NMP w Pelplinie w sobotę, 12 września o
godz. 12.
Zamknij >
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Jakich zmian cen mleka można spodziewać się w drugim półroczu 2020 r.?
Farmer.pl | Autor: Łukasz Chmielewski | 11.08.2020 | fot. Ł.Ch.
Według opinii Pawła Wyrzykowskiego, Analityka Sektora Rolno-Spożywczego w BNP
Paribas Group, w tym nie ma co liczyć na dużą sezonową podwyżkę cen mleka w
skupie. - Zgodnie z oczekiwaniami, w ostatnich miesiącach zarówno w Polsce jak i w UE
obserwowaliśmy spadki cen mleka w skupie. W Polsce w czerwcu 2020 r. średnia cena
skupu mleka wyniosła 1,31 zł netto za litr i była o 4,9 proc. niższa od notowanej w
lutym. Natomiast średnia cena skupu mleka w UE, w czerwcu br. ukształtowała się na
poziomie 32,58 EUR/100 kg czyli o 7,9 proc. mniej niż w lutym bieżącego roku. Skala
spadków cen skupu związana z rozprzestrzenianiem się pandemii COVID-19 była jednak
hamowana przez mniejszą, niż się spodziewano produkcję mleka we Wspólnocie.
W maju była ona o zaledwie 0,5 proc. większa niż przed rokiem – informuje Paweł Wyrzykowski. Zdaniem analityka,
na rynku wciąż pozostaje duża niepewność co do kształtowania się cen produktów mleczarskich w kolejnych
miesiącach. Ewentualne dalsze rozprzestrzenianie się epidemii i związane z nią skutki gospodarcze mogą
niekorzystnie oddziaływać na popyt na produkty mleczarskie.
- Dodatkowo trzeba pamiętać, że na rynek będą wprowadzane produkty, które zostały zakupione w ramach
interwencji związanej z COVID. Czynniki te mogą oznaczać, że sezonowa podwyżka cen w II połowie roku może nie
być tak duża jak zazwyczaj – prognozuje Wyrzykowski.
Zamknij >
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Sachajko: PiS tylko straszy własnych koalicjantów
Farmer.pl | Autor: PAP | 11.08.2020 | Fot. farmer.pl
To przykład straszenia przez PiS własnych koalicjantów, a nie poważna propozycja mówi PAP poseł PSL-Kukiz15 Jarosław Sachajko pytany o informacje medialne, że
mógłby zostać ministrem rolnictwa. Przyznaje jednak, że byłby gotów objąć tę funkcję,
gdyby taka była decyzja jego klubu. Portal Interia.pl podał we wtorek, że PiS kusi posła
PSL-Kukiz15 Jarosława Sachajko stanowiskiem ministra rolnictwa w zamian za przejście
do tego klubu. Sachajko pytany przez powiedział, że słyszał to jedynie od dziennikarzy. Informacja taka podawana jest nie pierwszy raz, a PiS prawdopodobnie w ten sposób
straszy swoich koalicjantów, że jak będą nieposłuszni to przyjdzie zły Sachajko - mówi.
Przyznaje, że w sprawie ewentualnego objęcia przez niego stanowiska ministra rolnictwa musiałby się wypowiedzieć
Paweł Kukiz i cały klub. Jeżeli jednak decyzja byłaby pozytywna, nie odrzuciłby takiej propozycji.
- Przyszedłem do Sejmu coś robić, a nie tylko pobierać dietę - zaznacza Sachajko, przypominając, że jest autorem
programu rolnego Kukiz'15.
Jarosław Sachajko w ubiegłej kadencji był przewodniczącym sejmowej komisji rolnictwa. W obecnej kadencji jest
wiceprzewodniczącym klubu parlamentarnego Koalicja Polska-PSL-Kukiz'15.
Zamknij >
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Izba Zbożowo-Paszowa: zapowiadają się dobre zbiory zbóż
Farmer.pl | Autor: PAP | 11.08.2020 | fot. pixabay
Tegoroczne zbiory zbóż będą wyższe niż w ubiegłym roku - oceniła Izba ZbożowoPaszowa. Dodała, że żniwa przekroczyły już półmetek, a pogoda sprzyja pracom
polowym. Według wstępnego szacunku GUS zbiory zbóż w Polsce z mieszankami
zbożowymi mogą wynieść ok. 27,9 mln ton, czyli o 11 proc. więcej niż w ubiegłym roku.
GUS szacuje, że będą także wysokie plony zbóż na poziomie 38,6 dt/ha, czyli o 3,4 dt/ha
(o 10 proc.) więcej od plonów z roku ubiegłego. Na przyspieszenie żniw wpłynęła sucha
i słoneczna pogoda. Najbardziej zaawansowane zbiory są na południu i zachodzie kraju.
Najmniejsze zaawansowanie zbiorów zbóż i rzepaku odnotowuje się na północy informuje Izba Zbożowo-Paszowa.
- Pomimo trwających zbiorów zbóż w kraju, rynkowa podaż ziarna nie jest duża. Obecnie w skupach realizowane są
przede wszystkim stare kontrakty po wyższych od obecnych cenach. Ponadto, przedmiotem skupu są mniejsze partie
ziarna dostarczane przez drobnych producentów - poinformowała Izba.
W jej ocenie wielu rolników nie jest zadowolonych z obecnych cen oferowanych za zboża i decyduje się na jego
przechowanie na własnych gospodarstwach.
W kraju cały czas notuje się bardzo mało ofert sprzedaży kukurydzy z ubiegłorocznych zbiorów, dlatego jej cena jest
relatywnie wysoka, kształtuje się na poziomie 760 - 850 zł/t.
Obecnie zakłady przetwórcze i skupy oferują za tegoroczne ziarno z dostawą: za pszenicę konsumpcyjną - 670-730
zł/t; pszenicę paszową - 630-690 zł/t; żyto konsumpcyjne 480-540 zł/t; żyto paszowe 450- 520 zł/t; jęczmień paszowy
530-620 zł/t; pszenżyto 550-600 zł/t; owies paszowy 460-540 zł/t; rzepak - 1570-1690 zł/t.
W lipcu br. eksport zbóż drogą morską z kraju był niewielki i wyniósł jedynie kilkanaście tysięcy ton, głównie z
powodu braku "starego" ziarna na rynku. Nieznaczny eksport zbóż spodziewany jest także w sierpniu br. Według Izby
większy wywóz może nastąpić dopiero we wrześniu br.
W dalszym ciągu nie notuje się dużego importu zbóż ze Słowacji i Czech, gdyż na obecnie zboża krajowe są tańsze.
Zamknij >
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UE: Niskie ceny rzepaku rzutują na spowolnienie sprzedaży
Farmer.pl | Autor: JK | 11.08.2020 | Fot.pixabay.com
Ze względu na powtarzające się korekty cen i ceny, które faktycznie nie odpowiadają
ograniczonej podaży rynkowej, rolnicy wstrzymują się ze sprzedażą rzepaku z nowych
zbiorów - donoszą analitycy. Unijne zbiory rzepaku są niewielkie. ale ceny nie spadają.
Powodem jest słaby rynek soi. Co też spowalnia sprzedaż rzepaku. Firma analityczna
Strategy Grains nieznacznie podwyższyła w sierpniu swoje prognozy dotyczące
bieżących zbiorów rzepaku w Unii Europejskiej - w tym w Wielkiej Brytanii - z 16,54 mln
ton do 16,79 mln ton. Rewizja w górę, która nastąpiła po sześciu kolejnych cięciach
spodziewanych plonów, była głównie spowodowana korzystnymi wynikami zbiorów w
Polsce i na Litwie.
Oczekiwane zbiory rzepaku byłyby, zatem nadal niższe niż bardzo słabe zbiory z poprzedniego roku wynoszące 17,12
mln ton (UE-28). Przyczyną bardzo małych obecnie zbiorów są rozczarowujące wstępne wyniki zbiorów z Francji i
Wielkiej Brytanii oraz w Europie Środkowo-Wschodniej.
Uwzględniając katastrofalne zbiory w Wielkiej Brytanii w wysokości zaledwie 1,2 miliona ton, UE 27- osiągnie łączne
zbiory w wysokości 15,37 miliona ton - w porównaniu z około 15,37 miliona ton w roku poprzednim. Powodem jest
to, że produkcja rzepaku w Wielkiej Brytanii zmniejszyła się z roku do roku w związku z drastycznym zmniejszenia
powierzchni uprawy o 585 tys. ton, spowodowanej pogodą.
Francuscy rolnicy zbierają około 100 tys. ton mniej rzepaku niż w ubiegłym roku - podczas gdy niemiecka produkcja
może przekroczyć wyjątkowo słaby wynik z poprzedniego roku o około 300 tys. ton.
Komisja Europejska uznała, że zbiory rzepaku w UE-27 zostały prawie zakończone i wyniosły 15,4 mln ton - a więc
nieco więcej niż w przypadku Strategy Grains bez Wielkiej Brytanii. Komisja zrewidowała produkcję w Polsce
nieznacznie w górę do 2,53 mln ton - podczas gdy szacunek zbiorów dla Niemiec pozostał bez zmian w stosunku do
poprzedniego miesiąca na poziomie 3,13 mln ton.
Natomiast prognoza zbiorów rzepaku we Francji została zmniejszona o 100 tys. ton do zaledwie 3,37 miliona ton.
Oznacza to, że francuscy rolnicy zbiorą go około 100 tys. ton mniej niż w ubiegłym roku - podczas gdy niemiecka
produkcja przekroczyłaby wyjątkowo słaby wynik z poprzedniego roku o około 300 tys. ton.
Ogólnie rzecz biorąc, potencjał plonów rzepaku w większości części Europy został obniżony przez suszę wiosną i
rozległe szkody spowodowane przez owady. Strategia Grains zakłada, zatem, że w sezonie 2020/2021 Unia
Europejska będzie importować więcej rzepaku niż kiedykolwiek wcześniej, choć prognoza importu eksportu została
tylko nieznacznie obniżona z 6,2 mln ton w poprzednim miesiącu do 6,1 mln ton.
Ale nawet ta ilość wciąż byłaby nieco większa niż rekord importu 6,0 mln w sezonie 2019/2020, który zakończył się
30 czerwca. Komisja Europejska zakłada nawet import w nowym sezonie na poziomie 6,3 mln ton.
Zamknij >
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Raport ze skupów: cena za tonę żyta dalej niska, tanieje również rzepak
Farmer.pl | Autor: Hanna Jarosławska | 13.08.2020 | fot. HJ
Zwiększona podaż surowców rolnych na rynku, wywołana żniwami, spowodowała
kolejną obniżkę cen. Tegoroczne zbiory rzepaku można uznać za zakończone i
zaskakująco obfite. Na północy kraju rolnicy jeszcze koszą zboża, których jakość, jak
mówią przedstawiciele skupów, jest na ogół bardzo dobra i plasuje zebrano ziarno w
kategorii konsumpcyjnej. Nie dotarły do nas doniesienia o większym porażeniu surowca
przez choroby grzybowe. Pomimo dobrych parametrów jakościowych ceny płodów
rolnych - jak to w żniwa - znacząco spadły. Poniżej przedstawiamy zestawienie cen zbóż
i rzepaku z 13 sierpnia 2020 r. w poszczególnych punktach skupu w zł/t netto (na
postawie wywiadu telefonicznego).
Młyny Polskie S.A.
•
•
•

- pszenica konsumpcyjna – 674,
- żyto konsumpcyjne – 396,
- rzepak - 1546.

Polskie Zakłady Zbożowe w Krakowie S.A.
•

- pszenica konsumpcyjna – 680.

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego KAPKA S.A.
•
•

- pszenica konsumpcyjna – 700,
- żyto - 530.

Osadkowski
•
•
•
•
•
•

- pszenica konsumpcyjna – 650,
- pszenica paszowa – 620,
- pszenżyto – 520,
- żyto konsumpcyjne – 450,
- jęczmień konsumpcyjny – 520,
- rzepak - 1590.

Gol Pasz Janowiec sp . z o.o.
•
•
•

- pszenica paszowa – 660,
- pszenżyto – 570,
- jęczmień paszowy – 580.

ZPZM Kruszwica
•
•

- pszenica konsumpcyjna – 660,
- jęczmień – 550.

Młyn-Pol
•
•
•

- pszenica konsumpcyjna – 650,
- pszenica paszowa – 610,
- rzepak - 1580.

Agro System Sobótka – skup wstrzymany, magazyny zapełnione.
Elewarr Nowe Proboszczewice
•
•

- pszenica konsumpcyjna – 680-660,
- pszenica paszowa – 640,
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•
•
•
•
•
•

- pszenżyto – 550,
- żyto paszowe – 420,
- żyto konsumpcyjne – 500,
- jęczmień konsumpcyjny – 570,
- jęczmień paszowy – 540,
- rzepak – 1595.

F.H.U. Gawor
•
•
•
•

- pszenica konsumpcyjna – 660,
- pszenica paszowa – 630,
- jęczmień konsumpcja – 520,
- rzepak - 1590.

Elewator Jabłowo
•
•
•
•
•

- pszenica konsumpcyjna – 650-670-700,
- pszenica paszowa – 620,
- pszenżyto – 550,
- żyto paszowe – 450,
- rzepak – 1530.

AgroAs
•
•
•
•
•
•
•
•
•

- pszenica konsumpcyjna – 660,
- pszenica paszowa – 630,
- pszenżyto – 530,
- żyto paszowe – 500,
- jęczmień konsumpcyjny – 523,
- rzepak – 1590,
- kukurydza mokra – 383,
- kukurydza sucha – 573,
- owies - 500.

Elewarr Bielsk Podlaski
•
•
•

- pszenica konsumpcyjna - 660-640,
- żyto – 430,
- rzepak – 1570.

PHU Łukasz Kaczmarek
•
•
•

- pszenica paszowa – 630,
- pszenżyto – 530,
- jęczmień paszowy – 550.

Street Retail
•

- rzepak – 1620.

Boferm Górki
•
•
•
•
•

- pszenica – 550,
- pszenżyto – 480,
- żyto – 400,
- jęczmień – 500,
- rzepak – 1450,
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•

- owies – 400.

WIPASZ S.A. oddział w Krośnie
•
•
•
•
•

- pszenica paszowa – 660,
- pszenżyto – 550,
- jęczmień paszowy – 550,
- owies – 500,
- groch - 850.

Zamknij >
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Nierówna walka o słuszne odszkodowanie za wywłaszczenie pod drogi
Agronews.com.pl | Redakcja Agronews| 15.08.2020 |
Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie dróg publicznych z pewnością znakomicie przyczynia się do
skutecznej budowy infrastruktury drogowej.
Pozwala ona na zniesienie konstytucyjnej ochrony prawa własności dla realizacji
ważkich interesów publicznych. Przesłanki jej uchwalenia były takie, że przymusowe
pozbawienie prawa własności zapobiegnie blokowaniu strategicznych inwestycji przez
odosobnione jednostki utrudniające je „dla zasady”. Założenie z pewnością słuszne i
nikt racjonalny nie podejmuje z nim polemiki. Jak zawsze diabeł tkwi w szczegółach.
Twarde zasady wywłaszczenia
Sposób w jaki dochodzi do wywłaszczenia budzi spore emocje. Budowa drogi klasy ekspresowej lub autostrady
powoduje największe konsekwencje. Zwykle zanim wbita zostanie przysłowiowa łopata upływają lata. Lata te
pozwalają Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad doskonale się przygotować: uzyskać niezbędną
dokumentację, wybrać wykonawcę, przygotować projekt, pozyskać finansowanie itd. W ciągu tych lat nie prowadzi
się żadnych rozmów z przyszłymi wywłaszczonymi: osoby te na samym końcu zostają postawione przed faktem
dokonanym. Wojewoda wydaje decyzję ZRID (Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej) a inwestor natychmiast
obejmuje nieruchomości w posiadanie. Zostają w całości zrealizowane potrzeby inwestora, który może już budować.
Potrzeby wywłaszczonego dopiero się zaczynają: na tą chwilę nie ma on ani nieruchomości ani odszkodowania.
Dlaczego przygotowania nie mogłyby obejmować czynności zmierzających do ustalenia odszkodowania, aby
przybliżyć w czasie utratę nieruchomości z wypłatą odszkodowania? Już nie mówiąc o tym, że zasadnym byłoby
życzenie sobie otrzymania środków wcześniej, aby mieć szansę nieruchomość odtworzyć i przeprowadzać się z
nieruchomości odebranej do nowej.
ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności
W standardowej procedurze odwołanie wywłaszczonego od wydanej decyzji ZRID powoduje, że nieruchomość
przechodzi na własność Skarbu Państwa dopiero po rozpatrzeniu odwołania i wtedy też trzeba ją wydać. Niestety
dzisiejszym standardem stało się występowanie o decyzję ZRID z rygorem natychmiastowej wymagalności. I znów
wracamy do tego samego modelu: inwestor publiczny i organy publiczne same wyznaczają sobie czas, który jest im
niezbędny do wykonania czynności a na samym końcu okazuje się, że są w pilnej potrzebie a budowę muszą
rozpocząć w dniu, w którym wywłaszczony się o niej dowiaduje. W skrajnych przypadkach wojewoda „nie ma czasu”
na zawiadomienie stron i opublikowanie obwieszczenia o wydanej decyzji. Czasem robi to klika miesięcy po zajęciu
fizycznym gruntów. Decyzja ZRID z rygorem natychmiastowej wymagalności prawdopodobnie rozwiązuje
inwestorowi problem przewlekłego prowadzenia spraw przez organy. Odwołania od decyzji ZRID są przez ministra
rozpatrywane wiele miesięcy (najczęściej kilkanaście) zamiast ustawowych trzydziestu dni. Dzięki rygorowi
natychmiastowej wykonalności GDDKiA nie musi czekać na załatwienie sprawy. Jedynym, który będzie czekał zostaje
wywłaszczony. Odszkodowanie w większości przypadków nie zostanie wypłacone, póki decyzja nie stanie się
ostateczna.
Odszkodowanie za wywłaszczenie
Przeważająca większość organów interpretuje termin na wypłatę odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości w
mniej dla wywłaszczonych korzystny sposób (z tą interpretacją zgadza się również autor artykułu). Zgodnie z nią do
wypłaty odszkodowania muszą ziścić się dwa warunki: ostateczna decyzja ZRID i ostateczna decyzja ustalająca
odszkodowanie. Specustawa nakłada na wojewodę obowiązek ustalenia odszkodowania w terminie 60 dni od
wydania decyzji z rygorem natychmiastowej wymagalności. W praktyce to tylko pobożne życzenie. Tak samo jak
dochowanie terminu na rozpatrzenie odwołania od decyzji ZRID. Kumulacja tych dwóch warunków skutkuje tym, że
przed upływem 12 miesięcy od zajęcia nieruchomości odszkodowanie uzyskają nieliczni. W skrajnych przypadkach
wywłaszczony oczekuje na wypłatę latami.
Odszkodowanie słuszne vs. odszkodowanie pełne
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Ustawodawca dopuszcza wyjątek od ochrony prawa własności w postaci wywłaszczenia nieruchomości na cele
publiczne. Może ono nastąpić tylko za słusznym odszkodowaniem. Specustawa drogowa dookreśla definicję
słusznego odszkodowania do równowartości rynkowej utraconego prawa własności.
Fakt ten niesie dwie konsekwencje:
1. Przy ustalaniu wartości nieruchomości budynkowej uwzględnia się jej stopień zużycia. Taki model nie pozwala na
odbudowanie nowej nieruchomości o podobnym standardzie, ale przymusza byłego właściciela do poszukiwania na
rynku nieruchomości używanych.
2. Tak wyliczone odszkodowanie nie kompensuje pozostałych szkód: obniżenia wartości pozostałej nieruchomości na
skutek podziału i położenia przy budowanej drodze, utraty dochodów uzyskiwanych z nieruchomości, likwidacji na
skutek wywłaszczenia przedsiębiorstwa, czy gospodarstwa rolnego. Prawo takie przysługuje na gruncie kodeksu
cywilnego pokrzywdzonym np. na skutek deliktu (czynu niezgodnego z prawem). Sąd orzekając w sprawach szkód
wywołanych przez wywłaszczenie uzasadnia oddalenie powództwa tym, że odszkodowanie słuszne (stosowane przy
wywłaszczeniu) nie jest tożsame z odszkodowaniem pełnym (stosowanym w prawie cywilnym). Wywłaszczony nie
ma prawa do odszkodowania pełnego.
Regulacje takie są poniżej standardów stosowanych w przepisach innych państw europejskich oraz organizacji
międzynarodowych. Prawo do naprawienia wszystkich szkód, w tym odtworzenia własnego domostwa wydają się
być podstawowym standardem. Niektóre z krajów europejskich przewidują dodatkową kompensację za straty
niematerialne (np. stres) w postaci ustawowego procentowego podwyższenia odszkodowania.
Czynnik ludzki
Jak powszechnie wiadomo przepisy prawa podlegają interpretacji i stosowaniu. Empatyczny urzędnik pomaga
wywłaszczonemu minimalizować piętrzące się czynności. GDDKiA może podjąć inicjatywę w zakresie szybszego
polubownego załatwienia sprawy w drodze ugody w postępowaniu administracyjnym. Z pewnością można znaleźć
wiele pozytywnych przykładów wsparcia ze strony instytucji państwowych. Niestety czynnik ludzki ma drugie oblicze:
urzędników przepracowanych, niezmotywowanych, zawistnych i mściwych. Kumulacja takiej postawy z
rygorystyczną specustawą tworzy prawdziwe dramaty. Ludzie zostają pozbawieni domów, nie uzyskują
odszkodowania adekwatnego do utraconego prawa, postępowania się wydłużają. Niejednokrotnie przy próbie
obrony własnych interesów wywłaszczeni spotykają się z groźbami i celowym utrudnianiem postępowania.
Pojedynczy wywłaszczony rolnik, emeryt lub inny były właściciel obciążonej kredytem nieruchomości zderza się z
doświadczonymi profesjonalistami (wojewodą, GDDKiA, rzeczoznawcą majątkowym), których interes jest
zaspokojony, bo już dysponują nieruchomością. Zdesperowani pokrzywdzeni często godzą się na bandyckie warunki
ze zwykłej ludzkiej bezsilności. W obowiązku Państwa, poza realizacją inwestycji publicznych, leży również obowiązek
ochrony jednostek najsłabszych; szczególnie przed nadużyciami ze strony piastujących funkcje związane z używaniem
przymusu państwowego.
Szanowni Państwo, jako Fundacja INLEGIS oraz INLEGIS Kancelarie Prawne od wielu lat specjalizujemy się w pomocy
prawnej osobom wywłaszczanym na mocy specustawy drogowej ZRID. W szczególności wspieramy naszych klientów
w walce z nierzetelnymi wycenami i zaniżonymi odszkodowaniami.
Przygotowaliśmy także dla Państwa darmowy E-book zawierający kompleksową informację o wywłaszczeniach na
mocy decyzji ZRID. W publikacji w szczególności skupiamy się na rzetelnym przedstawieniu wszystkich obowiązków
oraz praw przysługującym osobom wywłaszczanym na gruncie specustawy drogowej.
Kontakt: +48 793 101 800 INLEGIS Kancelarie Prawne Wywłaszczenia Nieruchomości, ul. Podwale 83/7, 50-414
Wrocław tel. (71) 729 21 50
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GUS: w 2019 r. spadek produkcji rolniczej w Polsce
Farmer.pl | Autor: PAP | 16.08.2020 | Fot.Pixabay.com
W 2019 r., po dwóch latach wzrostu, odnotowano w Polsce 3 proc. spadek produkcji
rolniczej liczonej w cenach stałych. Zmniejszyła się zarówno produkcja roślinna jak i
zwierzęca - wynika z raportu GUS. Na wynik produkcji roślinnej wpłynął spadek
zbiorów owoców z drzew w sadach - o ok. 13 proc., owoców z plantacji jagodowych
oraz krzewów owocowych w sadach o ok. 16 proc. i ziemniaków o ok. 12 proc. Spadek
produkcji zwierzęcej był wynikiem zmniejszenia wolumenu produkcji głównie żywca
wieprzowego (o ok. 5 proc.).
Natomiast wartość globalnej produkcji rolniczej w cenach bieżących wzrosła w
stosunku do 2018 r. o 7 proc. w wyniku wzrostu zarówno produkcji roślinnej (o ok. 12 proc.), jak i zwierzęcej (o ok. 3
proc.). Według GUS, "na wzrost ten wpłynęły, poza zmianami wolumenu produktów pochodzenia roślinnego i
zwierzęcego, zmiany cen produktów rolnych skorelowane z krajową podażą i zmianami cen zachodzącymi na
zagranicznych, przede wszystkim unijnych rynkach rolnych".
Wartość produkcji towarowej w cenach bieżących była wyższa niż przed rokiem. W przeliczeniu na 1 ha użytków
rolnych (UR) wartość towarowej produkcji roślinnej wzrosła z 2219 zł w 2018 r. do 2451 zł w 2019 r., a towarowej
produkcji zwierzęcej - z 3635 zł do 3705 zł.
Powierzchnia zasiewów w ub. r. wyniosła 10,9 mln ha i była zbliżona do powierzchni z 2018 r. W strukturze
zasiewów, tak jak w poprzednich latach, dominowały zboża - 72,4 proc. ogólnej powierzchni zasiewów, a na
kolejnych miejscach znalazły się uprawy przemysłowe (10,8 proc.) i uprawy pastewne (8,9 proc.).
W 2019 r. wzrosła powierzchnia zasiewów m.in. pszenicy - o 3,9 proc., rzepaku i rzepiku - o 3,6 proc., ziemniaków 4,1
proc., kukurydzy na ziarno - o 3,1 proc. Istotnie natomiast zmniejszyła się powierzchnia upraw warzyw gruntowych aż o 10,6 proc.
Pogłowie bydła ogółem (wg stanu w grudniu 2019 r.) liczyło 6,3 mln szt. i było o 1,3 proc. większe niż w grudniu roku
poprzedniego. Pogłowie trzody chlewnej (wg stanu w grudniu 2019 r.) liczyło 11,2 mln sztuk i było o 1,7 proc.
większe niż przed rokiem. W skali roku zwiększyła się liczebność wszystkich grup użytkowych. Jak zaznaczył GUS, przy
wzroście cen żywca opłacalność tuczu świń poprawiła się w relacji do roku poprzedniego.
Szacowany, na podstawie danych gromadzonych w systemie rachunkowości FADN, dochód z rodzinnego
gospodarstwa rolnego w 2019 r. wyniósł 43745 zł i był wyższy o blisko 15 proc. w stosunku do roku 2018.
Zwiększenie dochodu było efektem zwiększenia wartości produkcji o 30,7 proc. przy wyższych kosztach ogółem o
32,4 proc. i większych o 13,4 proc. dopłatach do działalności operacyjnej.
Przeciętny dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego na osobę pełnozatrudnioną był wprawdzie o 5,6 proc. wyższy
niż przed rokiem, ale mniejszy od przeciętnego rocznego wynagrodzenie netto w gospodarce narodowej o 26,3 proc.
GUS zauważył, że gospodarstwa rolne mają bardzo zróżnicowane dochody w zależności od specjalizacji. Najwyższe
osiągają gospodarstwa ogrodnicze (ponad 73 tys. zł) i zajmujące się produkcją mleka. Najgorzej wypadają
gospodarstwa utrzymujące zwierzęta trawożerne.
Istotnym czynnikiem dochodów są dopłaty bezpośrednie. Dla Polski udział dopłat bezpośrednich w dochodach z
produkcji rolnej w latach 2013-2017 wyniósł 30 proc. Biorąc pod uwagę wszystkie dotacje, całkowite wsparcie
publiczne w średnich dochodach rolniczych był na poziomie 45 proc.
GUS zwraca uwagę, że część gospodarstw rolnych, tych najmniejszych i największych nie mogłoby funkcjonować bez
unijnych dopłat, ale inne są w stanie wytworzyć dochód bez korzystania z dopłat, zwłaszcza dotyczy to gospodarstwa
o średniej i dużej wielkości ekonomicznej.
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GUS: w 2019 r. Polska umocniła pozycję eksportera żywności
Farmer.pl | Autor: PAP | 16.08.2020 | Fot.Shutterstock.com
W 2019 r. w wyniku zmian modernizacyjnych i rozwoju swobodnej wymiany towarowej
wzmocniła się handlowa pozycja Polski na rynku europejskim i światowym - wynika z
raportu GUS. Wartość eksportu żywności osiągnęła 31,4 mld euro, tj. o 5,8 proc. więcej
niż rok wcześniej. Wartość importu wyniosła 21,1 mld euro czyli o 5,2 proc. Wymiana
handlowa zamknęła się dodatnim saldem w wysokości 10,3 mld euro. W strukturze
wartości polskiego eksportu ogółem eksport produktów rolno-spożywczych stanowił,
podobnie jak przed rokiem, 12,8 proc., a w wartości importu 8,4 proc. wobec 8,0 proc.
w 2018 r. - poinformował GUS w raporcie "Rolnictwo 2019".
Ilościowo wywóz produktów rolno-spożywczych był większy o 3,5 proc. w porównaniu do 2018 r. W strukturze
wartościowej eksportu dominowały (ponad 80 proc. udziału), podobnie jak w latach poprzednich, produkty
przetworzone.
Głównymi odbiorcami polskich produktów rolno-spożywczych były kraje UE, gdzie trafiło ok. 81 proc. żywności o
wartościowi 25,6 mld euro. Najważniejszym partnerem handlowym były nadal Niemcy (ponad 24 proc. udziału),
które zakupiły produkty rolno-spożywcze za 7,6 mld euro, tj. o ok. 5 proc. więcej niż w roku poprzednim. Ważnymi
odbiorcami były również: Wielka Brytania (8,9 proc. udziału), Holandia (6,4 proc. udziału), Francja i Włochy (po 5,4
proc.) oraz Czechy (4,8 proc. udziału).
Jak zauważa GUS, w ubiegłym roku Polska była największym w UE producentem porzeczek, drugim w świecie po
Federacji Rosyjskiej. W produkcji jabłek nasz kraj zajmował 2 miejsce w świecie (po Chinach) i 1 miejsce w UE. W
produkcji truskawek Polska była na 5 miejscu w świecie. Polska jest też jednym z czołowych w UE producentów wiśni,
czereśni oraz malin.
W produkcji przetworzonych produktów rolnych Polska zajmowała w ub.r. także czołowe pozycje. W produkcji
zagęszczonego soku jabłkowego była na 2 miejscu na świecie, po Chinach; mrożonych owoców i zagęszczonych
soków z owoców miękkich - na 3. po USA i Chinach oraz 5. - w produkcji mrożonych warzyw. W UE Polska utrzymała
się na 3 pozycji w produkcji mrożonych warzyw, po Belgii i Hiszpanii. Mrożonki miały dominującą pozycję w
przetworach z udziałem ok. 53 proc.
Polska jest też największym w UE eksporterem produktów drobiowych, piątym - produktów wołowych i szóstym produktów wieprzowych. Za wywiezione produkty mięsne uzyskano w 2019 r. 6,2 mld euro o ok. 3 proc. więcej niż w
poprzednim roku.
Dużą pozycję w eksporcie stanowią produkty mleczarskie, w ub.r., sprzedano ich o 2 proc. więcej niż w 2018 r., za
kwotę 2,3 mld euro. Najwięcej polskich produktów mleczarskich kupiły kraje UE - ponad 74 proc.
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Sejmowa komisja o pomocy dla rolników z powodu epidemii
Farmer.pl | Autor: PAP | 14.08.2020 | Fot. Shutterstock
Sejmowa Komisja Finansów Publicznych pozytywnie zaopiniowała w piątek wnioski
ministrów finansów i rolnictwa o przesuniecie z rezerw budżetowych 400 mln zł na
wypłatę pomocy dla rolników dotkniętych efektami epidemii koronawirusa. Komisja
rozpatrywała i pozytywnie zaopiniowała dwa wnioski w tej sprawie. Pierwszy. Ministra
Finansów, dotyczył zmianę przeznaczenia wskazanych rezerw celowych,
zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2020 r. i przesunięcie 400 mln zł na pomoc
dla rolników. Drugi wniosek, Ministra Rolnictwa, dotyczył zmiany w planie finansowym
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na 2020 r., która to zmiana
uwzględnia przesunięcie 400 mln złotych z rezerw.
Chodzi o przesunięcie tych pieniędzy z pomocy "suszowej" za 2019 r. na pomoc dla utrzymania płynności finansowej,
zagrożonej w związku z epidemią COVID-19.
Przedstawiciele rządu podkreślali na posiedzeniu komisji, że jest zgoda Komisji Europejskiej na takie przesuniecie
pieniędzy, i że trafią one do tej samej grupy beneficjentów, którzy otrzymali pomoc "suszową". Precyzowali, że
wypłacono jej już 1,9 mld zł, a dodatkowe 400 mln powinno zaspokoić wszystkich wnioskodawców.
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