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Notowania
CenyRolnicze.pl | 21 grudnia 2020

PSZENICA KONSUMPCYJNA
Średnia cena zł/t: 813,26
MIN - MAX: 740,00 - 890,00

ŻYTO KONSUMPCYJNE
Średnia cena zł/t: 568,53
MIN - MAX: 490,00 - 650,00

JĘCZMIEŃ BROWARNY
Średnia cena zł/t: 650,00
MIN - MAX: 600,00 - 860,00

OWIES KONSUMPCYJNY
Średnia cena zł/t: 555,71
MIN - MAX: 480,00 - 650,00

PSZENICA PASZOWA
Średnia cena zł/t: 763,96
MIN - MAX: 700,00 - 830,00

ŻYTO PASZOWE
Średnia cena zł/t: 533,10
MIN - MAX: 470,00 - 620,00

PSZENŻYTO
Średnia cena zł/t: 656,04
MIN - MAX: 600,00 - 750,00

JĘCZMIEŃ PASZOWY
Średnia cena zł/t: 637,08
MIN - MAX: 590,00 - 720,00

GROCH
Średnia cena zł/t: 915,50
MIN - MAX: 800,00 - 980,00

ŁUBIN ŻŁÓTY
Średnia cena zł/t: 927,50
MIN - MAX: 900,00 - 980,00

ŁUBIN WĄSKOLISTNY
Średnia cena zł/t: 979,00
MIN - MAX: 800 - 1 100

BOBIK
Średnia cena zł/t: 935,00
MIN - MAX: 880,00 - 980,00

RZEPAK
Średnia cena zł/t: 1 749,04
MIN - MAX: 1 640 - 1 840

KUKURYDZA
Średnia cena zł/t: 731,79
MIN - MAX: 660,00 - 820,00

MLEKO
Średnia cena zł/l: 1,56
MIN - MAX: 1,44 - 1,64

ŻYWIEC WIEPRZOWY
Średnia cena zł/kg: 3,56
MIN - MAX: 3,10 – 4,20

MATF Pszenica
210,25 €/t

MATF Kukurydza
193,75 €/t
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KRUS: Wysokość miesięcznej składki w I kwartale 2021 r.
Farmer.pl | Autor: KRUS | 14.12.2020 | Fot.Pixabay.com
KRUS informuje, że została ogłoszona wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie
wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2021 r.
W związku z tym wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i
macierzyńskie za podlegającego przez cały miesiąc rolnika, małżonka, domownika i
pomocnika rolnika w I kwartale 2021 r. wynosi 42,00 zł miesięcznie.
Jeżeli rolnik, małżonek lub domownik objęty jest tym ubezpieczeniem na wniosek
wyłącznie w zakresie ograniczonym należna składka stanowi 1/3 pełnej składki, tj. 14,00
zł miesięcznie. Czytaj dalej…

Znaczny wzrost i zmiana zasad płatności ekologicznych z PROW
Farmer.pl | Autor: Marzena Pokora-Kalinowska | 14.12.2020 | fot. Gerd Altmann z Pixabay
Zobowiązania ekologiczne podejmowane od 2021 r. będą trwały 3 lata, a nie 5, jak
obecnie. Stawki płatności wzrosną średnio o około 27%. Lata 2021–2022 będą tzw.
okresem przejściowym, w trakcie którego m.in. wsparcie dla rolnictwa ekologicznego
będzie kontynuowane według zasad dla okresu programowania na lata 2014–2020.
Perspektywa dwuletniego okresu przejściowego, a także proponowane z tego względu
zmiany (w ramach projektu unijnego rozporządzenia przejściowego) w obowiązujących
przepisach tj. m.in. rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, wprowadzane właśnie ze
względu na opóźnienie we wdrożeniu „nowej” WPR powodują, że niezbędne jest
również wprowadzenie zmian do rozporządzenia ekologicznego. Czytaj dalej…

Parlament Europejski i kraje UE porozumiały się ws. programu „Cyfrowa Europa”
Farmer.pl | Autor: PAP | 15.12.2020 | fot. Shutterstock
Parlament Europejski i kraje członkowskie w ramach Rady UE porozumiały się w
sprawie programu „Cyfrowa Europa” o wartości 7,5 mld euro. Środki te zostaną
przeznaczone na m.in. obliczenia superkomputerowe, sztuczną inteligencję i
cyberbezpieczeństwo. Wart 7,5 mld euro (w cenach bieżących) program "Cyfrowa
Europa" jest częścią długoterminowego budżetu UE na lata 2021-2027. Zapewni on
finansowanie projektów w pięciu kluczowych obszarach: obliczenia
superkomputerowe, sztuczna inteligencja, cyberbezpieczeństwo, zaawansowane
umiejętności cyfrowe oraz szerokie wykorzystywanie technologii cyfrowych w całej
gospodarce i przez wszystkie grupy społeczne. Czytaj dalej…

Gospodarstw ekologicznych w Polsce mniej, ale rośnie ich areał oraz wydajność
Farmer.pl | Autor: farmer.pl | 14.12.2020 | fot. pixabay
W 2019 roku w naszym kraju znajdowało się 15,3 tys. gospodarstw ekologicznych. To o
20% mniej niż rok wcześniej – wynika z danych GUS. Najwięcej gospodarstw
ekologicznych mają województwa warmińsko-mazurskie, podlaskie i mazowieckie. W
sumie te trzy regiony odpowiadają za niemal 45% wszystkich gospodarstw
ekologicznych w Polsce. Eksperci Farmy Świętokrzyskiej zwracają uwagę, że chociaż
liczba gospodarstw ekologicznych w naszym kraju spada, ich areał oraz wydajność
produkcji rosną. W 2019 roku powierzchnia ekologicznych użytków rolnych wynosiła
507,6 tys. ha, co oznacza wzrost o niemal 5% w porównaniu do poprzedniego roku.
Czytaj dalej…
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Rolnicy lepsi i gorsi? Jedni dostana pomoc covidową, a inni obejdą się smakiem
Cenyrolnicze.pl | Autor: Redakcja | 14.12.2020 |
Hodowcy stad rzeźnych kaczek oraz stad reprodukcyjnych gęsi i kaczek, hodowcy trzody
chlewnej w cyklu otwartym, producenci jałówek ras mięsnych i rolnicy zajmujący się
produkcją warzyw nie otrzymają w najbliższym czasie tzw. pomocy covidowej
wypłacanej przez państwo. Sytuacja ta wymaga pilnych działań ze strony rządu i
całkowicie uzasadnia uruchomienie kolejnej tarczy osłonowej dla rolnictwa. - Jako
wielkopolski samorząd rolniczy z niepokojem obserwujemy sytuację gdzie dochodzi do
pozostawienia pewnych grup producentów rolnych, którzy ponieśli straty z powodu
pandemii koronawirusa, bez jakiejkolwiek formy pomocy odszkodowawczej Państwa.
Czytaj dalej…

Najwięcej rolników jest w… Warszawie
Cenyrolnicze.pl | Autor: Redakcja | 11.12.2020 |
Wg organizacji rolniczych z Opolszczyzny, konieczne są pilne prace nad polską definicją
“rolnika aktywnego zawodowo”. Według danych raportu Polska Wieś 2020, w Polsce
każdego roku wnioski o dopłaty składa 1,3 miliona rolników. Jednak aż 70 procent
beneficjentów płatności nie prowadzi w rzeczywistości działalności rolniczej. W ocenie
Porozumienia Rolników Opolszczyzny, nowa definicja musi odpowiadać specyfice
polskiego rolnictwa i umożliwić zakończenie wielu niekorzystnych praktyk.
Czytaj dalej…

Jaka będzie definicja rolnika aktywnego zawodowo?
Farmer.pl | Autor: oprac. AKoz | 15.12.2020 | fot. shutterstock
Uzgodnienie definicji aktywnego rolnika może być kluczowe, jeśli chodzi o rozwój
polskiego rolnictwa i wykorzystanie przyszłych unijnych środków dostępnych dla
branży. Porozumienie Rolników Opolszczyzny, którego członkiem jest Izba Rolnicza w
Opolu chce współpracować z innymi podmiotami branży rolniczej nad polską definicją
“rolnika aktywnego zawodowo”.
Na kwestię konieczności pilnego uzgodnienia definicji rolnika aktywnego zawodowo
zwrócił uwagę w czasie zorganizowanej w Senacie debaty o stanie polskiego rolnictwa europoseł Jarosław Kalinowski. Czytaj dalej…

KOWR: dobre zbiory kukurydzy w tym roku
Farmer.pl | Autor: PAP | 15.12.2020 | Fot. farmer.pl
Tegoroczne zbiory kukurydzy GUS wstępnie szacuje na 4,3 mln ton wobec 3,7 mln ton
w 2019 r., co oznacza 14-proc. wzrost - poinformował Krajowy Ośrodek Wsparcia
Rolnictwa. Kukurydziane żniwa powinny się zakończyć do 20 grudnia; do zbioru
pozostało jeszcze ok. 10 proc.
Zbiory kukurydzy, lepsze niż w poprzednich trzech latach, są na poziomie 2016 r., gdy
uzyskano także 4,3 mln ton tego ziarna.
Czytaj dalej…
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272 mln zł na nagrody i premie, w tym 7 mln zł tylko dla szefów MRiRW, KOWR i
ARiMR w I półroczu 2020 r.
Farmer.pl | Autor: Marzena Pokora-Kalinowska | 15.12.2020 | fot.Gerd Altmann z Pixabay
W sumie ponad 272 mln zł tytułem dodatkowych wynagrodzeń wypłacił „na
odchodnym” ówczesny minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski.
Tylko szefom i ich zastępcom z jednostek podległych MRiRW, ARiMR, KOWR wypłacono
w I półroczu 2020 r. nagrody, premie i wszystkie inne składniki wynagrodzenia w
kwotach brutto (bez „trzynastek”) w łącznej wysokości 6 684 tys. zł. „Rok 2020 jest
kolejnym trudnym okresem dla rolnictwa, jak i całej polskiej gospodarki. Każdego dnia
ze strony rządu słyszymy o czynionych wysiłkach w walce ze skutkami COVID-19. Czytaj
dalej…

Komisja rolnictwa uchwaliła dezyderat ws. zwiększenia produkcji roślin białkowych
Farmer.pl | Autor: PAP | 16.12.2020 | fot. Pixabay
Sejmowa komisja rolnictwa jednogłośnie opowiedziała się we wtorek za przyjęciem
dezyderatu skierowanego do ministra rolnictwa ws. zwiększenia wykorzystania
krajowych roślin białkowych jako komponentu pasz. Pomysłodawcą był Zbigniew Dolata
(PiS). Dezyderat ma wspierać działania resortu rolnictwa w zwiększeniu pozyskania i
wykorzystania krajowych surowców białkowych. W dokumencie tym podkreślono, że
komisja rolnictwa "bardzo wysoko ocenia wyniki badań naukowców zaangażowanych w
realizację programu i stwierdza, że w sposób istotny przyczynił się do zwiększania
możliwości bezpieczeństwa białkowego kraju". Czytaj dalej…

Ceny skupu zbóż, kukurydzy, oleistych i strączkowych: stawki bardzo stabilne
Cenyrolnicze.pl | Autor: Paweł Hetnał | 15.12.2020 |
W porównaniu do piątkowych notowań, dzisiejsze zestawienie cen skupu zbóż,
rzepaku, kukurydzy i strączkowych przyniosło jedynie kosmetyczne zmiany. W ciągu
kilku ostatnich dni średnie stawki niemal nie drgnęły. W stałym, choć niezbyt
intensywnym trendzie spadkowym od kilkunastu dni znajduje się wycena pszenicy
konsumpcyjnej.
Aktualne ceny skupu zbóż, rzepaku, kukurydzy i strączkowych zebrane w dniu
15.12.2020 r. z firm zlokalizowanych na terenie całej Polski przez redakcję portalu
CenyRolnicze.pl przedstawiają się następująco: Czytaj dalej…

Francja nie uporała się z wycofaniem glifosatu
Cenyrolnicze.pl | Autor: Redakcja | 15.12. 2020 |
Prezydent Emmanuel Macron przyznał ostatnio, że wycofanie glifosatu we Francji
zajmie trochę więcej czasu niż przypuszczał. W wywiadzie dla portalu „Brut”, Macron
stwierdził, że nie będzie w stanie dotrzymać obietnicy z 2017 roku, kiedy to deklarował,
iż w ciągu trzech lat w jego kraju w znacznym stopniu zaprzestanie się stosowania tej
substancji. Jak uważa Macron, jeśli w Europie nie zostanie osiągnięte jednolite
stanowisko w tej sprawie, to krajowy zakaz zakłóci konkurencję i wpłynie negatywnie
na francuskich rolników. Zmiany w ochronie roślin musiałyby nastąpić na szczeblu
europejskim. Jednocześnie Macron podkreślał, że zasadniczo nie zmienił zdania co do
stosowania glifosatu. Czytaj dalej…
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Duże spadki cen pszenicy po wprowadzeniu ceł eksportowych na rosyjskie zboża
Cenyrolnicze.pl | Autor: Redakcja | 15.12.2020 |
W poniedziałek, zgodnie z oczekiwaniami, Rosja wprowadziła ograniczenia w eksporcie
pszenicy, które zaczną obowiązywać od połowy lutego. Już teraz dało się zauważyć
spadek cen na rynku lokalnym, co może oznaczać, że koszt wprowadzenia ceł poniosą
producenci pszenicy (taki jest cel władz rosyjskich). Jak informuje Andrzej Bąk z
Warszawskiej Giełdy Towarowej, na globalnym rynku pszenicy rekordowa w tym
sezonie podaż znacznie przewyższa zużycie, stąd widoczna jest ostra konkurencja o
rynki zbytu. Oczekuje się, że rosyjski eksport pszenicy zostanie maksymalnie przyspieszy
w najbliższych 8 tygodniach. A to oznaczać może spadek zainteresowania pszenicą
pochodzącą z USA i UE. Czytaj dalej…

Prezydent powołał Radę ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich. Na jej czele
Ardanowski
Farmer.pl | Autor: PAP | 16.12.2020 | fot. KPRP
Prezydent Andrzej Duda powołał w środę Radę ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy
Prezydencie RP. Szefem rady został b. minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski.
Dbałość o rozwój wsi to bardzo ważny element realizacji praw konstytucyjnych - mówił
prezydent.
Prezydent podkreślił podczas inauguracyjnego posiedzenia Rady w środę, że sprawy wsi
i rolnictwa to dla niego "nie tylko jedne z najważniejszych tematów państwowych", ale
że chce też kontynuować "misję prezydencką w tym zakresie", którą zapoczątkował
prezydent Lech Kaczyński powołując w 2009 r. analogiczną radę. Czytaj dalej…

Czy znajdą się pieniądze na dofinansowanie ochrony biologicznej?
Farmer.pl | Autor: Agnieszka Kozłowska | 16.12.2020 | fot. shutterstock
Przedstawiciele polskich uczelni, rolniczych instytutów badawczych i branżowych,
usługodawców zabiegów ochrony biologicznej, producentów środków biologicznych
oraz polskich organizacji producentów roślin rolniczych i ogrodniczych zwrócili się do
Grzegorza Pudy, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz do Janusza Wojciechowskiego,
Komisarza UE ds. Rolnictwa z prośbą o podjęcie działań zmierzających do zwiększenia
skali stosowania biologicznej ochrony upraw w Polsce.
Czytaj dalej…

Müller: nie ma obecnie decyzji, by ponownie uruchomić przygotowywanie tzw.
piątki dla zwierząt
Farmer.pl | Autor: PAP | 14.12.2020 | fot. KP
W wykazie prac legislacyjnych rządu nie ma na razie projektu dotyczącego tzw. piątki
dla zwierząt; nie ma w tej chwili decyzji, by ponownie uruchamiać ten proces poinformował w poniedziałek w Polsat News rzecznik rządu Piotr Müller.
Pytany, czy jest przygotowywana tzw. piątka dla zwierząt, rzecznik rządu przekazał, że
"nie ma w tej chwili decyzji, by ponownie uruchamiać ten proces". - Na razie nie ma
takiego projektu w wykazie prac legislacyjnych rządu - dodał Müller.
Czytaj dalej…

Strona | 7

ZAŁĄCZNIK
KRUS: Wysokość miesięcznej składki w I kwartale 2021 r.
Farmer.pl | Autor: KRUS | 14.12.2020 | Fot.Pixabay.com
KRUS informuje, że została ogłoszona wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie
wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2021 r.
W związku z tym wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i
macierzyńskie za podlegającego przez cały miesiąc rolnika, małżonka, domownika i
pomocnika rolnika w I kwartale 2021 r. wynosi 42,00 zł miesięcznie.
Jeżeli rolnik, małżonek lub domownik objęty jest tym ubezpieczeniem na wniosek
wyłącznie w zakresie ograniczonym należna składka stanowi 1/3 pełnej składki, tj. 14,00
zł miesięcznie.
Podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za rolników, małżonków i domowników w I
kwartale 2021 r. wynosić będzie 10 proc. obowiązującej w grudniu br. emerytury podstawowej (972,40 zł), tj. 97,00
zł miesięcznie.
Dodatkowa miesięczna składka na to ubezpieczenie za rolników prowadzących gospodarstwo rolne o powierzchni
powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych stanowić będzie:
·
12 proc. emerytury podstawowej, tj. 117,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych
do 100 ha przeliczeniowych,
·
24 proc. emerytury podstawowej, tj. 233,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych
powyżej 100 ha przeliczeniowych do 150 ha przeliczeniowych,
·
36 proc. emerytury podstawowej, tj. 350,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 150
ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczeniowych,
·
48 proc. emerytury podstawowej, tj. 467,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 300
ha przeliczeniowych.
KRUS przypomina, że z uwagi na fakt, że ostatni dzień ustawowego terminu uregulowania należnych składek za I
kwartał 2021 r., tj. 31 stycznia 2021 r. przypada w niedzielę, która jest dniem ustawowo wolnym od pracy, to zgodnie
z postanowieniami art. 12 § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, mającymi zastosowanie do
składek w związku z art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, za ostatni dzień terminu ich
opłacania należy przyjąć następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy - tj. 1 lutego 2021 r.
Zamknij >
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Znaczny wzrost i zmiana zasad płatności ekologicznych z PROW
Farmer.pl | Autor: Marzena Pokora-Kalinowska | 14.12.2020 | fot. Gerd Altmann z Pixabay
Zobowiązania ekologiczne podejmowane od 2021 r. będą trwały 3 lata, a nie 5, jak
obecnie. Stawki płatności wzrosną średnio o około 27%. Lata 2021–2022 będą tzw.
okresem przejściowym, w trakcie którego m.in. wsparcie dla rolnictwa ekologicznego
będzie kontynuowane według zasad dla okresu programowania na lata 2014–2020.
Perspektywa dwuletniego okresu przejściowego, a także proponowane z tego względu
zmiany (w ramach projektu unijnego rozporządzenia przejściowego) w obowiązujących
przepisach tj. m.in. rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, wprowadzane właśnie ze
względu na opóźnienie we wdrożeniu „nowej” WPR powodują, że niezbędne jest
również wprowadzenie zmian do rozporządzenia ekologicznego – uznało MRiRW i
przedstawiło projekt zmian.
Główną zmianą związaną z wprowadzeniem okresu przejściowego jest zmiana dotycząca długości realizacji
zobowiązań ekologicznych podejmowanych w okresie przejściowym w ramach działania Rolnictwo ekologiczne
PROW 2014–2020 – już nie będzie to 5 lat, ale 3 lata dla zobowiązania podjętego po dniu 14 marca 2021 roku.
Normą także po okresie przejściowym w UE ma być okres 1-3 lat. „Przyjęcie takiego rozwiązania (czyli określenie jak
najdłuższego okresu trwania zobowiązania ekologicznego) pozwoli na realizację zobowiązań wieloletnich, w ramach
których możliwe jest osiągnięcie najlepszych efektów środowiskowych działania” – podano w uzasadnieniu.
Zdecydowano też o podniesieniu stawek płatności w ramach działania Rolnictwo ekologiczne PROW 2014–2020.
„Biorąc pod uwagę, że na przestrzeni ostatnich lat wzrosły koszty produkcji, a wdrażanie działania ukierunkowanego
na wspieranie gospodarstw ekologicznych w nowej perspektywie finansowej zostanie opóźnione, zaistniała potrzeba
uaktualnienia stawek płatności ekologicznych, tak aby płatności te rekompensowały rolnikom poniesione koszty i
utracone dochody w wyniku ekologizacji produkcji. Stawki płatności wzrosną średnio o około 27%” – podano.
Zdecydowano też o wprowadzeniu dodatkowych wymogów w ramach wsparcia do ekologicznych pomidorów (z
rozsady i z minimalną obsadą 20 000 szt./ha) w celu jego ukierunkowania na najbardziej wartościowe uprawy z
największym potencjałem rynkowym.
Zmniejszono sankcje za brak planu - zmniejszenie płatności ekologicznej o 40% nie będzie dotyczyło jak dotychczas
całej płatności ekologicznej (tj. płatności w ramach wszystkich zobowiązań realizowanych przez rolnika), lecz tylko
płatności w ramach tego zobowiązania ekologicznego, dla którego rolnik nie posiada planu działalności ekologicznej.
Zamknij >
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Parlament Europejski i kraje UE porozumiały się ws. programu „Cyfrowa Europa”
Farmer.pl | Autor: PAP | 15.12.2020 | fot. Shutterstock
Parlament Europejski i kraje członkowskie w ramach Rady UE porozumiały się w
sprawie programu „Cyfrowa Europa” o wartości 7,5 mld euro. Środki te zostaną
przeznaczone na m.in. obliczenia superkomputerowe, sztuczną inteligencję i
cyberbezpieczeństwo.
Wart 7,5 mld euro (w cenach bieżących) program "Cyfrowa Europa" jest częścią
długoterminowego budżetu UE na lata 2021-2027. Zapewni on finansowanie projektów
w pięciu kluczowych obszarach: obliczenia superkomputerowe, sztuczna inteligencja,
cyberbezpieczeństwo, zaawansowane umiejętności cyfrowe oraz szerokie
wykorzystywanie technologii cyfrowych w całej gospodarce i przez wszystkie grupy społeczne.
Program ma wypełnić lukę między badaniami nad technologiami cyfrowymi a ich wdrażaniem oraz wprowadzić
wyniki badań na rynek.
- Pandemia uwypukliła konieczność inwestowania w nasze zdolności cyfrowe, od superkomputerów po
cyberbezpieczeństwo. Program "Cyfrowa Europa" pomoże europejskim przedsiębiorstwom, zwłaszcza mniejszym,
wdrażać zaawansowane technologie, rozwijać się i korzystać z szerokich możliwości, jakie daje transformacja
cyfrowa. Pomoże obywatelom podwyższać umiejętności cyfrowe. Ma to zasadnicze znaczenie dla realizacji dwojakiej
transformacji: cyfrowej i zielonej, oraz dla promowania naszej suwerenności technologicznej i wzmocnienia naszych
strategicznych zdolności cyfrowych - powiedział w poniedziałek komisarz ds. rynku wewnętrznego Thierry Breton.
W następnym kroku Parlament Europejski i Rada zatwierdzą osiągnięte w poniedziałek wstępne porozumienie
polityczne. Następnie Rada zakończy prace nad swoim stanowiskiem w pierwszym czytaniu. Jeżeli Parlament zgodzi
się na stanowisko Rady w pierwszym czytaniu, akt ten zostanie przyjęty, co umożliwi rozpoczęcie realizacji programu
w 2021 r. wraz z wejściem w życie nowych wieloletnich ram finansowych.
Zamknij >
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Gospodarstw ekologicznych w Polsce mniej, ale rośnie ich areał oraz wydajność
Farmer.pl | Autor: farmer.pl | 14.12.2020 | fot. pixabay
W 2019 roku w naszym kraju znajdowało się 15,3 tys. gospodarstw ekologicznych. To o
20% mniej niż rok wcześniej – wynika z danych GUS. Najwięcej gospodarstw
ekologicznych mają województwa warmińsko-mazurskie, podlaskie i mazowieckie. W
sumie te trzy regiony odpowiadają za niemal 45% wszystkich gospodarstw
ekologicznych w Polsce. Eksperci Farmy Świętokrzyskiej zwracają uwagę, że chociaż
liczba gospodarstw ekologicznych w naszym kraju spada, ich areał oraz wydajność
produkcji rosną. W 2019 roku powierzchnia ekologicznych użytków rolnych wynosiła
507,6 tys. ha, co oznacza wzrost o niemal 5% w porównaniu do poprzedniego roku.
Z danych Eurostatu podsumowujących 2018 rok wynika, że w Unii Europejskiej udział gospodarstw ekologicznych w
ogólnym areale rolnym wynosi 7,5%. Dominuje pod tym względem Austria (24,1%), następnie Estonia (20,6%) oraz
Szwecja (20,3%). Polska w tym zestawieniu znajduje się przy końcu stawki z udziałem na poziomie 3,3%. Warto
jednak odnotować wzrost powierzchni ekologicznych użytków rolnych zanotowany w 2019 roku, co stanowi
tendencję zgodną z tą obserwowaną na zachodzie Europy.
- Liczba gospodarstw rolnych, które są ekologiczne spada. Nie jest to jednak nic zaskakującego. Po przystąpieniu
Polski do Unii Europejskiej nastąpił dynamiczny rozwój tego typu rolnictwa. W latach 2004-2013 liczba gospodarstw
stosujących ekologiczne metody produkcji oraz powierzchnia ekologicznych użytków rolnych wzrosły ponad
siedmiokrotnie. Nie wszystkie jednak przetrwały próbę czasu. W latach 2014-2018 notowana była tendencja
spadkowa. Teraz jednak widać rosnącą specjalizację i rozwój tych gospodarstw, które na rynku zostały. Ich liczba jest
mniejsza, ale uprawiany przez nie areał rośnie. Zwiększa się również wydajność produkcji – ocenia Łukasz Gębka,
Prezes Farmy Świętokrzyskiej.
Z danych GUS wynika, że w 2019 roku liczba gospodarstw stosujących ekologiczne metody produkcji rolniczej
wynosiła 15,3 tys. To o 3,9 tys. mniej niż w 2018 roku, kiedy było ich 19,2 tys. Najwięcej ekologicznych gospodarstw
znajduje się w województwie warmińsko-mazurskim (17,4% ogółu gospodarstw ekologicznych). Natomiast w pięciu
regionach Polski liczba gospodarstw ekologicznych przekracza tysiąc. Są to: warmińsko-mazurskie (2,6 tys.), podlaskie
(2,4 tys.), mazowieckie (1,7 tys.), lubelskie (1,6 tys.) oraz zachodniopomorskie (1,5 tys.). W sumie te regiony
odpowiadają za ponad 65% wszystkich gospodarstw ekologicznych. Najniższy udział użytków ekologicznych w
ogólnej powierzchni użytków rolnych odnotowano w opolskim, śląskim oraz kujawsko-pomorskim.
- Województwo świętokrzyskie, w którym znajduje się nasze certyfikowane gospodarstwo rolne, znajduje się mniej
więcej w połowie stawki, jeżeli chodzi o liczbę takich gospodarstw rolnych. Jest ich w sumie 557 i zajmują niemal 9
tys. ha. powierzchni. W porównaniu rok do roku w województwie spadła liczba, jak i powierzchnia gospodarstw
rolnych, natomiast te, które zostały są bardzo wyspecjalizowane – informuje Łukasz Gębka.
Powierzchnia wszystkich ekologicznych użytków rolnych wynosiła w 2019 roku 507,6 tys. ha. Rok wcześniej ta liczba
była mniejsza i wynosiła ok. 485 tys. ha. To pierwszy wzrost zanotowany od 2014 roku.
W związku z tym, że spadkowi liczby gospodarstw rolnych nie towarzyszyło zmniejszenie się ich powierzchni, stąd
średni areał znacznie wzrósł. W 2019 roku średnie gospodarstwo ekologiczne miało aż 33 ha. To wzrost o 31% w
porównaniu do 2018 roku, kiedy ta średnia wynosiła 25,2 ha. Natomiast w 2017 roku było to jeszcze mniej, bo 24,4
ha.
Zamknij >

Strona | 11

Rolnicy lepsi i gorsi? Jedni dostana pomoc covidową, a inni obejdą się smakiem
Cenyrolnicze.pl | Autor: Redakcja | 14.12.2020 |
Hodowcy stad rzeźnych kaczek oraz stad reprodukcyjnych gęsi i kaczek, hodowcy trzody
chlewnej w cyklu otwartym, producenci jałówek ras mięsnych i rolnicy zajmujący się
produkcją warzyw nie otrzymają w najbliższym czasie tzw. pomocy covidowej
wypłacanej przez państwo. Sytuacja ta wymaga pilnych działań ze strony rządu i
całkowicie uzasadnia uruchomienie kolejnej tarczy osłonowej dla rolnictwa.
- Jako wielkopolski samorząd rolniczy z niepokojem obserwujemy sytuację gdzie
dochodzi do pozostawienia pewnych grup producentów rolnych, którzy ponieśli straty z
powodu pandemii koronawirusa, bez jakiejkolwiek formy pomocy odszkodowawczej
Państwa. W związku z objęciem całego kraju obostrzeniami związanymi z pandemią SARS-Covid-19, Wielkopolska
Izba Rolnicza zwraca się więc do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z apelem o uruchomienie kolejnej transzy pomocy
dla polskiego rolnictwa. Konieczność takiego działania wynika z obowiązujących obecnie obostrzeń, które dotknęły
branże silnie związane z działalnością rolniczą, tj. gastronomię i turystykę zaopatrujące się w produkty przemysłu
rolnospożywczego, np. mięso i warzywa – czytamy w stanowisku WIR.
Dotychczas z żadnej formy pomocy państwa nie skorzystali:
1. Hodowcy stad rzeźnych kaczek oraz stad reprodukcyjnych gęsi i kaczek. Straty w tej branży były wyjątkowo
dotkliwe, bowiem okres nieśności, a co za tym idzie uzyskiwania dochodów przypada na miesiące od lutego do
czerwca, gdzie w roku bieżącym mieliśmy pierwszy zastój gospodarki. Wylęgarnie nie skupowały jaj, gdyż hodowcy
kaczek, mieli problem ze zbytem wyhodowanego ptactwa. Dziś fermy te nie mają środków na inwestycje, na obsadę
nowych piskląt i zakup dla nich pasz, a co za tym idzie Polska może stracić pozycję lidera w eksporcie słynnej polskiej
kaczki i gęsi owsianej.
2. Hodowcy trzody chlewnej w cyklu otwartym. Straty obejmują już nie tylko utrudnienia związane z pandemią, ale
także z powodu rozprzestrzeniającego się ASF (w tym przypadku ministerstwo zapowiedziało udzielenie pomocy
covidowej).
3. Producenci jałówek ras mięsnych. Duże wsparcie zaplanowano dla hodowców bydła mięsnego, ale tylko
osobników męskich. Duża część rolników, odchowuje tylko jałówki. Z niezrozumiałych powodów, zostali oni
pozbawieni jakiejkolwiek pomocy.
4. Producenci ślimaków. Wobec problemów z hodowlą i opłacalnością tradycyjnych gałęzi produkcji (np. trzoda
chlewna), niektórzy rolnicy upatrywali szansy na uzyskanie dochodów, w tej gałęzi produkcji. Niestety obecnie skup
ślimaków został wstrzymany, ponieważ restauracje i inne lokale gastronomiczne zostały zamknięte nie tylko w
Polsce, ale także w całej Europie. Producenci ponieśli duże koszty inwestycyjne, a teraz nie mają warunków, ani
środków finansowych, aby przechować wyprodukowane ślimaki.
5. Rolnicy indywidualni, którzy zaopatrują lokale gastronomiczne oraz stołówki szkolne w produkty niezbędne do
przygotowania posiłków np. mięso i warzywa. Przy obecnie obowiązujących obostrzeniach wstrzymana jest
działalność szkół, w których dzieci i młodzież mogli zjeść ciepły posiłek z produktów wysokiej jakości zakupionych u
rolników. Z uwagi na odgórne ograniczenie działalności gastronomii i stołówek szkolnych, podmioty te zaprzestały
zaopatrywać się u rolników indywidualnych, w zakładach przetwórczych i hurtowniach w produkty spożywcze.
Powoduje to zmniejszenie zapotrzebowania na powyższe produkty i spadek ich cen, wpływając tym samym na
ograniczenie przychodów z działalności rolniczej, zwłaszcza w dziale produkcji warzyw, który nie otrzymał wsparcia w
dotychczas ogłoszonych programach niwelowania strat, jakie w gospodarce wywołała pandemia.
- Zwracamy również uwagę, że przy planowaniu pomocy związanej z pandemią COVID 19 należy przyjąć podejście
indywidualne dla każdego gospodarstwa rolnego, a nie jednakowe dla wszystkich na bazie teoretycznych wyliczeń,
które nie uwzględniają strat rzeczywiście poniesionych przez rolników, a często dają wsparcie tym, którzy tych strat
nie ponieśli. Zdecydowanie uważamy, że obecna sytuacja rynkowa, szczególnie na rynku trzody chlewnej, drobiu oraz
ziemniaków i warzyw jest dramatyczna i spowodowana między innymi drugą falą pandemii. Sytuacja ta wymaga
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pilnych działań ze strony rządu i całkowicie uzasadnia uruchomienie kolejnej tarczy osłonowej dla rolnictwa –
wyjaśnia wielkopolski samorząd rolniczy.
Zamknij >
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Najwięcej rolników jest w… Warszawie
Cenyrolnicze.pl | Autor: Redakcja | 11.12.2020 |
Wg organizacji rolniczych z Opolszczyzny, konieczne są pilne prace nad polską definicją
“rolnika aktywnego zawodowo”. Według danych raportu Polska Wieś 2020, w Polsce
każdego roku wnioski o dopłaty składa 1,3 miliona rolników. Jednak aż 70 procent
beneficjentów płatności nie prowadzi w rzeczywistości działalności rolniczej.
W ocenie Porozumienia Rolników Opolszczyzny, nowa definicja musi odpowiadać
specyfice polskiego rolnictwa i umożliwić zakończenie wielu niekorzystnych praktyk. Proponowana przez unię interpretacja pojęcia “rolnika aktywnego zawodowo” ma
ścisły związek z uprawnieniami do korzystania z unijnych programów pomocowych dla
rolnictwa. Unia zastrzega, że w porządku prawnym krajów członkowskich ta zasada musi być obowiązkowo
stosowana – czytamy w komunikacie Opolskiej Izby Rolniczej.
Prezes Izby Rolniczej w Opolu Marek Froelich powiedział, że dzierżawienie ziemi bez dokumentów jest
niekorzystnym zjawiskiem. - W najbliższych latach dopłaty obszarowe będą przysługiwały tylko ludziom, którzy na
polach faktycznie gospodarują. Obecnie można w przenośni powiedzieć, że najwięcej rolników jest w Warszawie.
Eliminuje to wielu gospodarzy z programów rolnośrodowiskowych. Przez KRIR będziemy pracować nad definicją
polską “aktywnego rolnika” – dodaje Prezes Froelich.
Nowa definicja – zdaniem środowisk rolniczych – powinna podkreślić znaczenie pozostania przy rodzinnym modelu
rolnictwa, a głównym jej zadaniem powinno być uniemożliwienie pobierania dopłat przez osoby nieprowadzące
działalności rolniczej.
Według danych raportu Polska Wieś 2020, w Polsce każdego roku wnioski o dopłaty składa 1,3 miliona rolników.
Jednak aż 70 procent beneficjentów płatności nie prowadzi w rzeczywistości działalności rolniczej!
- Najczęściej właściciele kilku hektarów, traktowani jako małe gospodarstwa, są zwolnieni z wymogów prowadzenia
działań pro-środowiskowych. Ziemie te są dzierżawione bez umowy, prawdziwym rolnikom, którzy na nich
produkują. Nie mogą oni jednak pobierać na nie dopłat, ani realizować programów rolno-środowiskowych. Jeśli się
pojawi, nowa definicja “rolnika aktywnego zawodowo” umożliwi rolnikom, szczególnie z Polski, pełne wykorzystanie
płatności bezpośrednich i środków na programy rolno-środowiskowe – czytamy w informacji przedstawionej przez
Opolską Izbę Rolniczą.
Według informacji Unii Europejskiej, nowa Wspólna Polityka Rolna będzie nadal oparta na dwóch filarach – dopłaty
bezpośrednie i interwencje rynkowe oraz rozwój obszarów wiejskich. Najważniejsze będzie włączenie rolnictwa w
działania mające przeciwdziałać zmianom klimatycznym.
Zamknij >
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Jaka będzie definicja rolnika aktywnego zawodowo?
Farmer.pl | Autor: oprac. AKoz | 15.12.2020 | fot. shutterstock
Uzgodnienie definicji aktywnego rolnika może być kluczowe, jeśli chodzi o rozwój
polskiego rolnictwa i wykorzystanie przyszłych unijnych środków dostępnych dla
branży. Porozumienie Rolników Opolszczyzny, którego członkiem jest Izba Rolnicza w
Opolu chce współpracować z innymi podmiotami branży rolniczej nad polską definicją
“rolnika aktywnego zawodowo”.
Na kwestię konieczności pilnego uzgodnienia definicji rolnika aktywnego zawodowo
zwrócił uwagę w czasie zorganizowanej w Senacie debaty o stanie polskiego rolnictwa europoseł Jarosław Kalinowski.
Jak podkreślił, rozwój polskiego rolnictwa i wykorzystanie środków dostępnych dla rolnictwa bardzo często blokuje
problem właśnie braku definicji aktywnego rolnika. Jak mówił, trzy lata "chodził za tym" (w Parlamencie Europejskim
- przyp. redakcji) i cel osiągnął: każdy kraj musi opracować definicję aktywnego rolnika. Poprawkę przyjęto w PE,
tylko frakcja PiS była przeciwna temu, aby określić, kim jest rolnik i kto może być podmiotem polityki rolnej.
- Jeżeli się nie ureguluje - w Polsce zwłaszcza - sprawy aktywnego rolnika, to będzie potężny hamulec rozwoju –
stwierdził w czasie debaty w Senacie Jarosław Kalinowski. Jak zastrzegł, nikt tu nie może stracić. Rolnik ma być
podmiotem polityki rolnej, a właściciel ziemi powinien mieć rentę dzierżawną. To zależy od nas, to my w kraju mamy
tę definicję opracować w planie strategicznym. Powinny tego dopilnować związki zawodowe, bo jak stwierdził
Kalinowski, ma obawy co do podejścia rządu do tego tematu.
Porozumienie Rolników Opolszczyzny, którego członkiem jest Izba Rolnicza w Opolu chce współpracować z innymi
podmiotami branży rolniczej nad polską definicją “rolnika aktywnego zawodowo” - napisano w serwisie
informacyjnym opolskiej IR.
Także działacze opolskiej IR zauważają, że krajowa interpretacja tego pojęcia jest konieczna ze względu na
nadchodzącą Wspólną Politykę Rolną.
W ocenie Porozumienia Rolników Opolszczyzny, nowa definicja musi odpowiadać specyfice polskiego rolnictwa i
umożliwić zakończenie wielu niekorzystnych praktyk. - Proponowana przez unię interpretacja pojęcia “rolnika
aktywnego zawodowo” ma ścisły związek z uprawnieniami do korzystania z unijnych programów pomocowych dla
rolnictwa. Unia zastrzega, że w porządku prawnym krajów członkowskich ta zasada musi być obowiązkowo
stosowana - uważają przedstawiciele opolskich rolników.
Prezes Izby Rolniczej w Opolu Marek Froelich uważa, że dzierżawienie ziemi bez dokumentów jest niekorzystnym
zjawiskiem. - W najbliższych latach dopłaty obszarowe będą przysługiwały tylko ludziom, którzy na polach faktycznie
gospodarują. Obecnie można w przenośni powiedzieć, że najwięcej rolników jest w Warszawie. Eliminuje to wielu
gospodarzy z programów rolnośrodowiskowych. Przez KRIR będziemy pracować nad definicją polską “aktywnego
rolnika” – poinformował Prezes Froelich.
Nowa definicja – zdaniem środowisk rolniczych – powinna podkreślić znaczenie pozostania przy rodzinnym modelu
rolnictwa, a głównym jej zadaniem powinno być uniemożliwienie pobierania dopłat przez osoby nieprowadzące
działalności rolniczej.
Według danych raportu Polska Wieś 2020, w Polsce każdego roku wnioski o dopłaty składa 1,3 miliona rolników.
Jednak aż 70 procent beneficjentów płatności nie prowadzi w rzeczywistości działalności rolniczej.
Najczęściej właściciele kilku hektarów, traktowani jako małe gospodarstwa, są zwolnieni z wymogów prowadzenia
działań pro-środowiskowych. Ziemie te są dzierżawione bez umowy, prawdziwym rolnikom, którzy na nich
produkują. Nie mogą oni jednak pobierać na nie dopłat, ani realizować programów rolno-środowiskowych. Jeśli się
pojawi, nowa definicja “rolnika aktywnego zawodowo” umożliwi rolnikom, szczególnie z Polski, pełne wykorzystanie
płatności bezpośrednich i środków na programy rolno-środowiskowe - uważają działacze opolskiej IR.
Zamknij >
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KOWR: dobre zbiory kukurydzy w tym roku
Farmer.pl | Autor: PAP | 15.12.2020 | Fot. farmer.pl
Tegoroczne zbiory kukurydzy GUS wstępnie szacuje na 4,3 mln ton wobec 3,7 mln ton
w 2019 r., co oznacza 14-proc. wzrost - poinformował Krajowy Ośrodek Wsparcia
Rolnictwa. Kukurydziane żniwa powinny się zakończyć do 20 grudnia; do zbioru
pozostało jeszcze ok. 10 proc.
Zbiory kukurydzy, lepsze niż w poprzednich trzech latach, są na poziomie 2016 r., gdy
uzyskano także 4,3 mln ton tego ziarna.
Polska jest znaczącym producentem kukurydzy na rynku unijnym. Pod względem
wolumenu uzyskiwanych zbiorów, zajmujemy piąte miejsce w Unii Europejskiej, po
Francji, Węgrzech, Rumunii i Włoszech. Udział Polski w unijnych zbiorach kukurydzy wynosi blisko 7 proc.
"Wysokość plonów kukurydzy w dużym stopniu zależy od warunków pogodowych, co przyczynia się do wahań w
wolumenu plonów. Jednak wprowadzanie do uprawy wydajniejszych odmian, dostosowanych do warunków
klimatycznych panujących w poszczególnych regionach naszego kraju spowodowało, że uzyskiwane obecnie średnie
plony są większe niż dekadę wcześniej, co zwiększa potencjał krajowej produkcji" - podkreślił dyrektor KOWR Marcin
Wroński.
Wzrost zbiorów kukurydzy w Polsce oraz w niektórych krajach unijnych nie zrównoważył dużego spadku w całej UE.
Według szacunków Komisji Europejskie w 2020 r. w UE zbiory kukurydzy mogą być o 14 proc. mniejsze niż w roku
2019 i wynieść około 60 mln ton.
W pierwszym kwartale sezonu 2020/2021 eksport kukurydzy z kraju był znacząco mniejszy niż w ostatnich dwóch
latach. W okresie lipiec-wrzesień 2020 r. wyeksportowano 69 tys. ton ziarna kukurydzy, o 53 proc. mniej niż w
analogicznym okresie 2019 r. Kukurydzę sprzedawano przede wszystkim do krajów UE (97 proc. eksportu tego
ziarna), w tym głównie do Niemiec (59 tys. ton, 88 proc. unijnego eksportu). Odbiorcami polskiej kukurydzy były
również: Szwecja i Dania (po 3 tys. ton, 5 proc. eksportu tego ziarna) oraz Norwegia (2 tys. ton, 3 proc.).
Zdaniem Wrońskiego, bardzo dobre zbiory kukurydzy w Polsce dają możliwości zwiększenia eksportu po zakończeniu
żniw. Sytuacja ta będzie w znacznym stopniu determinowana zwiększonym popytem na polską kukurydzę ze strony
importerów.
W listopadzie 2020 r. opóźnienie zbiorów, przy dużym popycie na ziarno, skutkowało przewagą wzrostowych
tendencji cen na rynku kukurydzy. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW
na przełomie listopada i grudnia br. kukurydzę ("suchą" - do 14 proc. wilgotności) przeciętnie kupowano po 753 zł/t,
nieznacznie (o 0,4 proc.) drożej niż miesiąc wcześniej, a kukurydzę "mokrą" - po 475 zł/t, o 11 proc. drożej.
"W dalszej części sezonu 2020/2021 na wzrost cen kukurydzy w Polsce może mieć wpływ szereg czynników
rynkowych, takich jak: przewidywany globalny deficyt kukurydzy, spadek zbiorów w Unii Europejskiej, w Rosji i na
Ukrainie oraz popyt na ziarno na rynku krajowym" - wyjaśnił Wroński. Dodał, że kukurydza jest ważnym surowcem
do produkcji pasz i alkoholu wykorzystywanego w środkach biobójczych, na które jest wysoki popyt na całym świecie.
Z szacunków Izby Zbożowo-Paszowej wynika, że w skali kraju do zbioru pozostało jeszcze ok. 10 proc. kukurydzy.
Kukurydziane żniwa powinny się zakończyć do 20 grudnia. Zdaniem Izby, "tegoroczne zbiory kukurydzy należy uznać
za udane, zarówno w odniesieniu do jakości, jak i wydajności".
Zamknij >
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272 mln zł na nagrody i premie, w tym 7 mln zł tylko dla szefów MRiRW, KOWR i ARiMR w
I półroczu 2020 r.
Farmer.pl | Autor: Marzena Pokora-Kalinowska | 15.12.2020 | fot.Gerd Altmann z Pixabay
W sumie ponad 272 mln zł tytułem dodatkowych wynagrodzeń wypłacił „na
odchodnym” ówczesny minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski.
Tylko szefom i ich zastępcom z jednostek podległych MRiRW, ARiMR, KOWR wypłacono
w I półroczu 2020 r. nagrody, premie i wszystkie inne składniki wynagrodzenia w
kwotach brutto (bez „trzynastek”) w łącznej wysokości 6 684 tys. zł.
„Rok 2020 jest kolejnym trudnym okresem dla rolnictwa, jak i całej polskiej gospodarki.
Każdego dnia ze strony rządu słyszymy o czynionych wysiłkach w walce ze skutkami
COVID-19. Zgodnie z zapowiedziami Pana Premiera i zapisami ustawowymi może nawet
dojść do redukcji zatrudnienia w sektorze publicznym, w tym w instytucjach podległych ministrowi rolnictwa i
rozwoju wsi. Szczególnie dotkliwie skutki kryzysu oraz wszelkiego rodzaju klęsk żywiołowych odczuwają rolnicy. W
ciągu kilku lat zniknęło z polskich wsi ponad 140 tys. stad trzody chlewnej. Obecnie na Podlasiu wielu rolników
likwiduje hodowle krów mlecznych z uwagi na spadek opłacalności produkcji. Za to drastycznie wzrosły ceny na
środki produkcji rolnej. Natomiast nie nadążają za tymi podwyżkami ceny na produkty rolne. Rolnicy z uwagą śledzą
wszelkie przejawy niegospodarności i rozrzutności, szczególnie jeśli takowe pojawiają się w ich otoczeniu” – napisali
w interpelacji posłowie Dorota Niedziela i Kazimierz Plocke i zapytali ministra rolnictwa o nagrody, premie i
trzynastki, a także planowane oszczędności w MRiRW i podległych mu urzędach.
Odpowiedział 25 września jeszcze ówczesny minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski.
W I półroczu 2020 r. w jednostkach podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi zostały wypłacone nagrody,
premie i wszystkie inne, przewidziane w Kodeksie pracy i zasadach wynagradzania, składniki wynagrodzenia w
kwotach brutto (z wyłączeniem „trzynastek”) w łącznej wysokości 240 064 tys. zł – podał.
Zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej z dnia 12
grudnia 1997 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1872) w jednostkach podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 2020 r.
wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastkę”) w łącznej wysokości 25 631 tys. zł.
W jednostkach podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
i Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa Prezesom i Wiceprezesom (szefom i ich zastępcom) wypłacono w I półroczu
2020 r. nagrody, premie i wszystkie inne, przewidziane w Kodeksie pracy i zasadach wynagradzania, składniki
wynagrodzenia w kwotach brutto (bez „trzynastek”) w łącznej wysokości 6 684 tys. zł. W powyższym okresie
dodatkowe wynagrodzenie roczne szefom i ich zastępcom w jednostkach podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju
Wsi wypłacono w wysokości 270 tys. zł.
Jak z tego wynika, te dodatkowe wynagrodzenia i premie – zgodne oczywiście z zasadami – w sumie wyniosły ponad
272 mln zł.
To wyjątkowa hojność – za cały 2019 rok Ardanowski nagrodził i premiował swoich urzędników kwotą o 9 mln zł
mniejszą.
Jak zapewnił w swojej odpowiedzi Jan Krzysztof Ardanowski, „wszystkie grupy wydatków są na bieżąco poddawane
wnikliwej analizie w celu zapewnienia jak najbardziej racjonalnego wydatkowania środków publicznych”.
Minister przyznał przy tym, że pandemia w niektórych urzędach stwarza problemy – „w celu zachowania etatów w
miesiącach od maja do lipca 2020 r. w porozumieniu z przedstawicielami Związków Zawodowych, obniżono premię
regulaminową dla pracowników Ośrodka Doradztwa Rolniczego – przez co uzyskano miesięczną oszczędność w
granicach od 10% do 35% ogólnej wartości poniesionych kosztów na premie regulaminowe wynikające z umów o
pracę”.
Zamknij >
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Komisja rolnictwa uchwaliła dezyderat ws. zwiększenia produkcji roślin białkowych
Farmer.pl | Autor: PAP | 16.12.2020 | fot. Pixabay
Sejmowa komisja rolnictwa jednogłośnie opowiedziała się we wtorek za przyjęciem
dezyderatu skierowanego do ministra rolnictwa ws. zwiększenia wykorzystania
krajowych roślin białkowych jako komponentu pasz.
Pomysłodawcą był Zbigniew Dolata (PiS). Dezyderat ma wspierać działania resortu
rolnictwa w zwiększeniu pozyskania i wykorzystania krajowych surowców białkowych.
W dokumencie tym podkreślono, że komisja rolnictwa "bardzo wysoko ocenia wyniki
badań naukowców zaangażowanych w realizację programu i stwierdza, że w sposób
istotny przyczynił się do zwiększania możliwości bezpieczeństwa białkowego kraju".
Wskazano, że badania te wykazały, iż realne jest znaczące ograniczenie importu śruty sojowej GMO na cele paszowe
i zastąpienie tego komponentu krajowymi surowcami białkowymi, co przyczyni się do wzrostu dochodów polskich
rolników.
Komisja rolnictwa wnioskuje w dezyderacie o zapewnienie środków na kontynuowania badań naukowych nad
zwiększeniem wykorzystania krajowego białka paszowego i uwzględnienie w nowym programie Rozwoju Obszarów
Wiejskich 2020-2027 znaczącego wsparcia uprawy roślin wysokobiałkowych. Chodzi o zastąpienie mechanizmu
obliczania dopłat na podstawie areału zasiewów ilością oferowanej produkcji towarowej.
W dezyderacie proponuje się też uwzględniania narodowego celu wskaźnikowego, który obligowałby firmy paszowe
do wykorzystywania krajowych źródeł białek przy produkcji pasz w określonej przez ministra rolnictwa co roku
wysokości, co miałoby służyć stymulacji popytu.
Kolejna podpozycja - to wsparcie rynkowe m.in. poprzez promowanie produktów mięsnych wytworzonych z surowca
bez użycia śruty GMO.
Dolata, przedstawiając dezyderat podkreślał, że wszystkie kraje UE importują soję dla celów paszowych i w żadnym
kraju europejskim nie poradzono sobie z tym problemem. W tym kontekście Polska jest prekursorem, choć programy
badawcze nad alternatywnymi dla soi źródłami białka trwają od kliku lat. "To na naszych rozwiązaniach próbują się
wzorować inne kraje Unii" - zaznaczył poseł.
Posiedzenie komisji rolnictwa poświęcone było omówieniu realizacji programu wieloletniego (2016-2020)
"Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego dla produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych w
warunkach zrównoważonego rozwoju". Celem programu było stworzenie warunków do zmniejszenia importu białka
paszowego o ok. 50 proc.
Polska importuje rocznie ok. 2,5 mln ton genetycznie modyfikowanej śruty sojowej. Wykorzystuje się ją do produkcji
pasz dla drobiu i trzody chlewnej. Obecnie śruta sojowa i słonecznikowa stanowią ponad 70 proc. białka używanego
do produkcji pasz w Polsce. Na import tych surowców wydaje się ok. 4 mld zł. W grudniu Sejm przedłużył o kolejne
dwa lata do 1 stycznia 2023 r. zakaz stosowania śruty sojowej GMO.
Jak poinformowała wiceminister rolnictwa Anna Gembicka, program obejmował cztery kategorie prac:
doświadczenia z zakresu genetyki i hodowli roślin strączkowych, prace dotyczące agrotechniki upraw i oceny ich
opłacalności i z zakresu żywienia drobiu i trzody chlewnej w gospodarstwach ekstensywnych oraz zagadnienia
ekonomiczne i analityczne dotyczące opłacalności upraw roślin białkowych. Koszt wyniósł ponad 30 mln zł.
Wiceminister podkreśliła, że działania popularyzujące uprawę roślin białkowych podjął także resort rolnictwa. M.in.
wprowadzono znakowania "wolne od GMO". Ma to szczególne znaczenie dla produktów pochodzenia zwierzęcego,
które pochodzą od zwierząt karmionych paszami bez organizmów genetycznie zmodyfikowanych.
Gembicka mówiła także o dopłatach do uprawy roślin wysokobiałkowych, a także o wsparciu dla producentów pasz
w ramach PROW. Pomocą objęte są inwestycje dotyczące przetwórstwa i wprowadzania do obrotu hurtowego
produktów rolnych, w naborze wniosków premiowane są m.in. inwestycje związane z produkcją gotowych pasz dla
zwierząt gospodarskich, oznakowanych "Bez GMO" tj. pasze zawierające kukurydzę, rzepak lub soję rodzimej
produkcji.
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W wyniku działań szkoleniowych w woj. warmińsko-mazurskim zarejestrowany został pierwszy w kraju klaster Agroport Bartoszyce, skupiający ok. 500 rolników zajmujących się uprawą bobiku, co pozwala na uzyskanie dużych
partii nasion. Jak poinformował jego prezes Rafał Banasiak, rolnicy mają jednak problem ze zbytem swojej produkcji.
Efektem realizacji programu były też pierwsze rozwiązania rynkowe. Utworzono platformę internetową służącą
wymianie informacji o możliwościach sprzedaży i dostępności nasion roślin strączkowych - poinformował prof. Jerzy
Księżak z Instytutu Upraw i Nawożenia w Puławach.
Prof. Michał Jerzak z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, przedstawiając aspekty rynkowe programu zwrócił
uwagę, że ustanowienie narodowego celu wskaźnikowego ma jedynie mówić o całym wykorzystaniu krajowego
surowca do pasz i może się tak zdarzyć, że w niektórych rodzajach pasz w ogóle takiego surowca nie będzie. To
pozwoliłoby ograniczyć import śruty sojowej i wzmocnić popyt na rośliny strączkowe - przekonywał.
Prezydent Izby Zbożowo-Paszowej Monika Piątkowska zapewniła, że przemysł paszowy jest gotowy do skupu całej
ilości surowców krajowych, jednak ich nie ma. W Polsce produkuje się zaledwie 300 tys. ton strączkowych, podczas
gdy krajowe zużycie surowców białkowych wynosi ponad 4 mln ton. Dlatego ustanowienie narodowego celu
wskaźnikowego - jej zdaniem - jest niepotrzebne, bo przemysł nie będzie realizować tego wymogu z powodu braku
krajowego surowca.
Zamknij >
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Ceny skupu zbóż, kukurydzy, oleistych i strączkowych: stawki bardzo stabilne
Cenyrolnicze.pl | Autor: Paweł Hetnał | 15.12.2020 |
W porównaniu do piątkowych notowań, dzisiejsze zestawienie cen skupu zbóż,
rzepaku, kukurydzy i strączkowych przyniosło jedynie kosmetyczne zmiany. W ciągu
kilku ostatnich dni średnie stawki niemal nie drgnęły. W stałym, choć niezbyt
intensywnym trendzie spadkowym od kilkunastu dni znajduje się wycena pszenicy
konsumpcyjnej.
Aktualne ceny skupu zbóż, rzepaku, kukurydzy i strączkowych zebrane w dniu
15.12.2020 r. z firm zlokalizowanych na terenie całej Polski przez redakcję portalu
CenyRolnicze.pl przedstawiają się następująco:

Ceny podane w PLN, w nawiasie podano ceny średnie w konkretnym dniu.
Podane ceny netto zarówno loco magazyn skupującego, jak też loco magazyn sprzedającego min. 24 t.
Podana cena kukurydzy dotyczy ziarna suchego.
Zamknij >
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Francja nie uporała się z wycofaniem glifosatu
Cenyrolnicze.pl | Autor: Redakcja | 15.12. 2020 |
Prezydent Emmanuel Macron przyznał ostatnio, że wycofanie glifosatu we Francji
zajmie trochę więcej czasu niż przypuszczał. W wywiadzie dla portalu „Brut”, Macron
stwierdził, że nie będzie w stanie dotrzymać obietnicy z 2017 roku, kiedy to deklarował,
iż w ciągu trzech lat w jego kraju w znacznym stopniu zaprzestanie się stosowania tej
substancji.
Jak uważa Macron, jeśli w Europie nie zostanie osiągnięte jednolite stanowisko w tej
sprawie, to krajowy zakaz zakłóci konkurencję i wpłynie negatywnie na francuskich
rolników. Zmiany w ochronie roślin musiałyby nastąpić na szczeblu europejskim.
Jednocześnie Macron podkreślał, że zasadniczo nie zmienił zdania co do stosowania glifosatu.
Prezydent podkreślał, że rolnicy, którzy nie chcą stosować glifosatu, mogą liczyć na dalsze wsparcie ze strony
państwa francuskiego. Wyższa Izba Parlamentu dodała do projektu budżetu ulgę podatkową w wysokości 2500 euro
dla przedsiębiorstw, które nie stosują herbicydu w sektorach, w których występuje najwięcej tej substancji.
Niemniej francuskie sadownictwo prawdopodobnie będzie musiało radzić sobie bez glifosatu. Organizacja
ekologiczna Générations Futures podejmuje kroki prawne przeciwko zatwierdzeniu pięciu nowych produktów z tym
składnikiem. Według rzecznika organizacji, niedawno opublikowane badania wykazały szkodliwe działanie
produktów zawierających glifosat. Wśród użytkowników stwierdzono zwiększone ryzyko zachorowania na raka.
Ponadto substancja czynna jest wymieniana jako potencjalny czynnik zaburzająca funkcjonowanie układu
hormonalnego.
Odmienne stanowisko prezentują naukowcy z Urzędu ds. Ochrony Zdrowia w Żywieniu, Środowisku i Pracy (ANSES)
przedstawili raoprt dotyczący tego środka. Przez dziesięć miesięcy wystawiali pstrągi na działanie glifosatu w
stężeniach, o których mówi się, że są porównywalne z występującymi w naturze. Według ANSES, oddziaływanie
glifosatu nie miało istotnego wpływu na śmiertelność, sukces reprodukcyjny ani metabolizm.
Badanie kohortowe Agrican przyniosło również nowe wyniki, których celem było porównanie stanu zdrowia rolników
z resztą populacji, zwłaszcza w odniesieniu do nowotworów. Wyniki pokazują, iż rolnicy rzadziej niż inni przebadani
zapadają na raka - u mężczyzn zapadalność spada o 7%, u kobiet o 5%. Niemniej w przypadku sześciu rodzajów
nowotworów częstotliwość zachorowań wzrosła wśród rolników nawet o ponad 50%.
Zamknij >
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Duże spadki cen pszenicy po wprowadzeniu ceł eksportowych na rosyjskie zboża
Cenyrolnicze.pl | Autor: Redakcja | 15.12.2020 |
W poniedziałek, zgodnie z oczekiwaniami, Rosja wprowadziła ograniczenia w eksporcie
pszenicy, które zaczną obowiązywać od połowy lutego. Już teraz dało się zauważyć
spadek cen na rynku lokalnym, co może oznaczać, że koszt wprowadzenia ceł poniosą
producenci pszenicy (taki jest cel władz rosyjskich). Jak informuje Andrzej Bąk z
Warszawskiej Giełdy Towarowej, na globalnym rynku pszenicy rekordowa w tym
sezonie podaż znacznie przewyższa zużycie, stąd widoczna jest ostra konkurencja o
rynki zbytu. Oczekuje się, że rosyjski eksport pszenicy zostanie maksymalnie przyspieszy
w najbliższych 8 tygodniach. A to oznaczać może spadek zainteresowania pszenicą
pochodzącą z USA i UE.
W poniedziałek rosyjski rząd wydał szereg dekretów mających ograniczyć wzrost cen produktów żywnościowych.
Między innymi wprowadzone zostały kwoty eksportowe i cła na zboża. Kontyngent taryfowy opiewa na 17,5 mln ton
pszenicy, żyta, jęczmienia i kukurydzy. Eksport zboża w ilościach przekraczających go będzie obciążony cłem w
wysokości 50% wartości celnej eksportowanych produktów, ale nie mniej niż 100 euro za tonę. W ramach
kontyngentu cła na eksport żyta, jęczmienia i kukurydzy wyniosą 0%, a na eksport pszenicy - 25 euro za tonę. Decyzja
dotyczy produktów eksportowanych z Rosji poza Unię Celną i będzie obowiązywać od 15 lutego do 30 czerwca 2021
roku.
Zamknięcie poniedziałkowej sesji na giełdowym rynku zbóż i oleistych - 14.12.2020:

Źródło: Andrzej Bąk – eWGT
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Prezydent powołał Radę ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich. Na jej czele Ardanowski
Farmer.pl | Autor: PAP | 16.12.2020 | fot. KPRP
Prezydent Andrzej Duda powołał w środę Radę ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy
Prezydencie RP. Szefem rady został b. minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski.
Dbałość o rozwój wsi to bardzo ważny element realizacji praw konstytucyjnych - mówił
prezydent.
Prezydent podkreślił podczas inauguracyjnego posiedzenia Rady w środę, że sprawy wsi
i rolnictwa to dla niego "nie tylko jedne z najważniejszych tematów państwowych", ale
że chce też kontynuować "misję prezydencką w tym zakresie", którą zapoczątkował
prezydent Lech Kaczyński powołując w 2009 r. analogiczną radę.
Andrzej Duda zaznaczył, że przewodniczącym rady ds. wsi i rolnictwa przy prezydencie Lechu Kaczyńskim był Jan
Krzysztof Ardanowski, który przewodniczy także powołanej przez niego samego Radzie ds. Rolnictwa i Obszarów
Wiejskich.
- Poprosiłem pana ministra o to, by podjął się funkcji przewodniczenia tej Radzie dlatego, że patrząc tak
romantycznie uznałem jego osobę za pewien przejaw ciągłości. Chciałbym, żebyście państwo także patrzyli przez
pryzmat takiej ciągłości, że to, co wtedy zostało podjęte przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego, my dzisiaj po prostu
kontynuujemy - powiedział prezydent.
Jak dodał, chce, by członkowie Rady kierowali się wizją Lecha Kaczyńskiego, zgodnie z którą "na obszarach wiejskich
muszą być zapewnione takie warunki życie, by żyło się tam nie gorzej niż w mieści, by poziom życia rolnika był jak
najwyższy".
"Rozwój obszarów wiejskich, dbałość o tę część Polski, która stanowi przecież jej większość, to bardzo ważny element
realizacji praw konstytucyjnych" - podkreślił prezydent. Zaznaczył, że realizacją praw konstytucyjnych obywateli jest
m.in. równy rozwój wszystkich obszarów kraju, równy dostęp do dobrej edukacji, kultury i zapewnienie warunków do
godnych warunków życia i komunikacji.
Jak mówił, "to się dzieje". - Cieszę się, że mogę tu w Pałacu Prezydenckim przykładać do tego rękę i pracować nad
takimi rozwiązaniami, które to realizują - dodał prezydent.
Podkreślił, że ważną kwestią jest też zapewnienie "dobrych możliwości gospodarowania, dobrych możliwości
prowadzenia biznesu rolniczego, czyli gospodarstwa". - To jest wielkie i bardzo trudne zadanie wymagające w
każdym przypadku konsultacji z ekspertami; to jest także wielkie zadanie, które chcę wykonywać przez najbliższe pięć
lat z państwa pomocą - powiedział Andrzej Duda zwracając się do członków Rady.
W skład Rady zostali powołani:
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Czy znajdą się pieniądze na dofinansowanie ochrony biologicznej?
Farmer.pl | Autor: Agnieszka Kozłowska | 16.12.2020 | fot. shutterstock
Przedstawiciele polskich uczelni, rolniczych instytutów badawczych i branżowych,
usługodawców zabiegów ochrony biologicznej, producentów środków biologicznych
oraz polskich organizacji producentów roślin rolniczych i ogrodniczych zwrócili się do
Grzegorza Pudy, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz do Janusza Wojciechowskiego,
Komisarza UE ds. Rolnictwa z prośbą o podjęcie działań zmierzających do zwiększenia
skali stosowania biologicznej ochrony upraw w Polsce.
Zdaniem prof. dr hab. Małgorzaty Bzowskiej-Bakalarz z Katedry Maszyn Rolniczych,
Leśnych i Transportowych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, koordynującej ww.
prośbę, pomimo dostępności środków ochrony biologicznej o potwierdzonej skuteczności i nowoczesnych
technologii ich stosowania zarówno w uprawach pod osłonami, jak również w sadach, polowych uprawach warzyw,
oraz rolniczych uprawach wielkoobszarowych, obecnie w Polsce metody biologiczne wykorzystywane są na
stosunkowo niewielką skalę.
Jak podaje prof. Bzowska-Bakalarz, sytuację tę można dobrze zilustrować na przykładzie zwalczania omacnicy
prosowianki (Ostrinia nubilalis) – szkodnika, który powoduje straty bezpośrednie w uprawie kukurydzy rzędu 45%
plonu i które są powiększone stratami pośrednimi wynikającymi ze skażenia mykotoksynami. Pomimo wysokiej
skuteczności dostępnych metod biologicznych w zwalczaniu tego groźnego szkodnika kukurydzy (65-96%) i kosztów
zabiegów porównywalnych z kosztem użycia środków chemicznych, skala stosowania tej formy ochrony nie zwiększa
się znacząco od 2013 roku. Obecnie w Polsce ochronę biologiczną (z wykorzystaniem np. kruszynka Trichogramma
sp.) stosuje się zaledwie na 5 tys. ha – przy uprawach kukurydzy obejmujących ponad 1 mln ha (1300 tys. ha w 2020).
Według Zespołu Badawczego, złożonego z ww. uczelni, instytutów i organizacji, które podpisały się pod prośbą do
ministra Pudy i komisarza Wojciechowskiego, obecnie na polskim rynku znajduje się wiele biologicznych środków
ochrony roślin zawierających bakterie, wirusy, grzyby i nicienie owadobójcze, o skuteczności porównywalnej z
chemicznymi środkami ochrony roślin, które są stosowane w różnych uprawach do zwalczania szkodliwych owadów i
roztoczy. Ponadto wśród zarejestrowanych środków ochrony roślin można odnaleźć szereg biologicznych
fungicydów. Środki biologiczne w Polsce stanowią jednak tylko 2% wśród wszystkich zarejestrowanych środków
ochrony roślin, podczas gdy na świecie stanowią już 4% rynku pestycydów.
- Producenci preparatów biologicznych i przedsiębiorstwa świadczące usługi ochrony upraw metodami
biologicznymi, pomimo stosowania wyspecjalizowanych i skutecznych technologii nie są w stanie, bez
odpowiedniego wsparcia finansowego, konkurować w skali promocji z koncernami produkującymi chemiczne środki
ochrony roślin – podkreślono w piśmie.
Jak zauważa prof. Bzowska-Bakalarz, wiedza rolników w kwestii ochrony biologicznej upraw jest wciąż mała, a
propagowanie metod biologicznych niedostateczne. Upowszechnianie informacji w postaci sporadycznych artykułów
popularno-naukowych w prasie rolniczej, nie prowadzi do pożądanych skutków. Rolnicy często nie mają świadomości
konieczności zachowania równowagi biologicznej w uprawach i stosując chemiczne środki ochrony ulegają presji
rzekomo większej ich skuteczności, a więc upowszechnianie szkoleń w zakresie metod biologicznych staje się pilną
koniecznością.
Tymczasem – jak podkreśla prof. UP w Lublinie - walory ochrony biologicznej upraw to: nieinwazyjne i ekologicznie
akceptowane preparaty biologiczne zastępujące środki ochrony chemicznej, eliminacja skażeń środowiska i
niszczenia organizmów pożytecznych, brak pozostałości chemicznych środków ochrony roślin w plonach oraz brak
fitotoksyczności dla roślin, ograniczenie zjawisk uodporniania się szkodników i patogenów na środki ochrony,
zwiększenie spełnienia założeń rolnictwa ekologicznego oraz integrowanej ochrony roślin, umożliwienie zachowania
i/lub zwiększenia bioróżnorodności w uprawach, wysokie bezpieczeństwo dla zdrowia ludzi i środowiska czy
stworzenie warunków do ochrony pożytecznych owadów, w tym drapieżców i pasożytów oraz gatunków
zapylających, których populacja jest zagrożona przez powszechne stosowanie pestycydów.
Zdaniem Zespołu Badawczego, jedyną skuteczną zachętą dla rolników do stosowania zabiegów ochrony biologicznej
będzie stworzenie krajowego programu wspierania zabiegów biologicznych – w formie dofinansowania– podobnego
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do programów wprowadzonych w innych krajach UE (jak np. w Czechach, Niemczech, Francji, Austrii, Słowacji czy
Belgii), a także poza Unią (jak np. w Szwajcarii).
Jak zauważa prof. Bzowska-Bakalarz, w obliczu ostatnich decyzji Parlamentu Europejskiego w kwestii Wspólnej
Polityki Rolnej, chociaż zachowano niepokojącą dominację prostych dopłat bezpośrednich do hektara to jednak
zapewniono możliwość wsparcia finansowego poprzez wprowadzenie ekoprogramów (ekoschematów) - czyli dopłat
za podejmowanie przez rolników konkretnych działań na rzecz środowiska.
- Uważamy, że na tym etapie ustaleń Wspólnotowej Polityki Rolnej, przed obradami Rady, Parlamentu i Komisji
Europejskiej jest możliwość wprowadzania do obrotu środków biologicznych na większą skalę, zarówno w uprawach
ekologicznych jak i integrowanych programach ochrony roślin oraz zwiększenie możliwości dofinansowywania i
zrównoważonych metod biologicznych ochrony roślin (zgodnie z zaleceniami Rezolucji Parlamentu Europejskiego z
dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie wdrażania dyrektywy 2009/128/WE w sprawie zrównoważonego stosowania
pestycydów (2017/2284(INI) oraz strategii na rzecz bioróżnorodności 2030 – zalecenie nr 47).
Wspieranie stosowania metod biologicznych przeciwko szkodnikom i chorobom roślin powinno obejmować
dofinansowanie rolnikom zabiegów ochrony biologicznej – podkreśla w piśmie - w imieniu grupy instytucji naukowobadawczych i podmiotów od lat zaangażowanych w badania nad skutecznością metod biologicznej ochrony roślin,
ich ulepszaniem oraz monitorowaniem i rozwojem rynku ochrony biologicznej roślin w Polsce – prof. BzowskaBakalarz.
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Müller: nie ma obecnie decyzji, by ponownie uruchomić przygotowywanie tzw. piątki dla
zwierząt
Farmer.pl | Autor: PAP | 14.12.2020 | fot. KP
W wykazie prac legislacyjnych rządu nie ma na razie projektu dotyczącego tzw. piątki
dla zwierząt; nie ma w tej chwili decyzji, by ponownie uruchamiać ten proces poinformował w poniedziałek w Polsat News rzecznik rządu Piotr Müller.
Pytany, czy jest przygotowywana tzw. piątka dla zwierząt, rzecznik rządu przekazał, że
"nie ma w tej chwili decyzji, by ponownie uruchamiać ten proces". - Na razie nie ma
takiego projektu w wykazie prac legislacyjnych rządu - dodał Müller.
W ostatnich tygodniach przedstawiciele rządu informowali, że rozważane jest złożenie
nowego projektu noweli ustawy o ochronie zwierząt. Według ministra rolnictwa
Grzegorza Pudy miałaby to być "szeroka ustawa zapewniająca dobrostan zwierząt".
Na początku grudnia Puda ocenił, że "być może lepiej będzie, jeśli projekt ustawy o ochronie zwierząt byłby
projektem rządowym, mógłby wówczas podlegać szerokim konsultacjom". - Jeżeli będzie taka decyzja kierownictwa,
w tym kierunku będziemy mogli zmierzać - zapowiedział wówczas minister rolnictwa.
Zaproponowana przez PiS tzw. piątka dla zwierząt to przepisy zawarte w nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt,
m.in. zakazujące hodowli zwierząt na futra i ograniczające ubój rytualny. Rozwiązania te wywołały protesty
środowisk rolniczych. Senat wprowadził do nowelizacji poprawki, ale nie zostały one poddane pod głosowanie w
Sejmie, a więc nie mógł zakończyć się proces legislacyjny noweli.
We wrześniu 15 posłów PiS zostało zawieszonych w prawach członka partii po głosowaniu, mimo dyscypliny
partyjnej, przeciwko projektowi "piątki dla zwierząt". Był wśród nich ówczesny minister rolnictwa Jan Krzysztof
Ardanowski, który w efekcie odszedł ze stanowiska. W listopadzie cała piętnastka, włącznie z Ardanowskim i
Kołakowskim, została przywrócona w prawach członków partii. Ostatecznie pod koniec listopada Kołakowski odszedł
z klubu PiS i został posłem niezrzeszonym.
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