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Notowania
CenyRolnicze.pl | 28 grudnia 2020

PSZENICA KONSUMPCYJNA
Średnia cena zł/t: 810,91
MIN - MAX: 740,00 - 880,00

ŻYTO KONSUMPCYJNE
Średnia cena zł/t: 572,19
MIN - MAX: 490,00 - 650,00

JĘCZMIEŃ BROWARNY
Średnia cena zł/t: 653,00
MIN - MAX: 620,00 - 860,00

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

PSZENICA PASZOWA
Średnia cena zł/t: 763,26
MIN - MAX: 700,00 - 830,00

ŻYTO PASZOWE
Średnia cena zł/t: 534,75
MIN - MAX: 470,00 - 620,00

PSZENŻYTO
Średnia cena zł/t: 654,58
MIN - MAX: 600,00 - 760,00

JĘCZMIEŃ PASZOWY
Średnia cena zł/t: 634,57
MIN - MAX: 590,00 - 710,00

GROCH
Średnia cena zł/t: 925,56
MIN - MAX: 840,00 - 980,00

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

ŁUBIN WĄSKOLISTNY
Średnia cena zł/t: 967,50
MIN - MAX: 800 - 1 100

BOBIK
Średnia cena zł/t: 937,50
MIN - MAX: 880,00 - 980,00

RZEPAK
Średnia cena zł/t: 1 747,50
MIN - MAX: 1 640 - 1 870

KUKURYDZA
Średnia cena zł/t: 724,33
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 – 4,10

MATF Pszenica
211,75 €/t

MATF Kukurydza
197,00 €/t
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Tylko Polska płaci za udział organizacji rolniczych w COPA COGECA
Farmer.pl | Autor: Marzena Pokora-Kalinowska | 21.12.2020 | fot. Mohamed Hassan z Pixabay
Polska ma najbardziej liczną reprezentację związkową w strukturach ponadnarodowych
i jako jedyne państwo płaci z budżetu za prace organizacji działających w strukturach
unijnych. Wszystkie inne delegacje pokrywają opłaty ze składek członkowskich.
W latach 2015-2019 dotacja celowa z budżetu państwa wynosiła 4 mln zł rocznie,
natomiast w 2020 r. została jeszcze zwiększona do 4 mln 500 tys. zł – i to pomimo tego,
że latach 2015-2019 dotacja celowa nie była w całości wykorzystana.
Rząd przygotował projekt ustawy o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych
innych ustaw. Czytaj dalej…

MRiRW przedstawiło Projekt Planu Strategicznego WPR po 2022 roku
Farmer.pl | Autor: Marzena Pokora-Kalinowska | 21.12.2020 | fot. Daniel Reche z Pixabay
Do konsultacji trafił projekt Planu Strategicznego dla WPR wraz z załącznikami.
Zgodnie z zapowiedziami, rozpoczęły się prace nad Krajowym Planem Strategicznym
WPR, który ma obowiązywać po 2022 roku.
Teraz, zgodnie z zapowiedziami, przedstawiono do konsultacji projekt Planu
Strategicznego dla WPR wraz z załącznikami. Na opinie MRiRW czeka do 15 lutego 2021
roku. Udostępniono formularz do zgłaszania uwag. Plan ma być zatwierdzony przez
Radę Ministrów we wrześniu 2021 roku. Czytaj dalej…

J.K. Ardanowski: protesty rolnicze będą narastały
Cenyrolnicze.pl | Autor: Redakcja | 21.12.2020 |fot. MRiRW
- Wieś obdarzyła PiS zaufaniem, głosowała na PiS. Po wyborach okazuje się, że jest
forsowana ustawa, która bardzo mocno zaszkodziłaby polskiej wsi. Nawet zapowiedź
tej ustawy zaszkodziła bo wołowina bardzo staniała. Na to nakładają się problemy
cykliczne: spadek cen wieprzowiny spowodowany tym, że Niemcy, które są dotknięte
ASF wypychają za bezcen swoją wieprzowinę i niestety polskie zakłady mięsne je
wykupują – powiedział w rozgłośni radiowej "Siódma9" były minister rolnictwa Jan
Krzysztof Ardanowski z Prawa i Sprawiedliwości. Czytaj dalej…

Przed Świętami spokój w skupach
Farmer.pl | Autor: Małgorzata Tyszka | 22.12.2020 | fot. Shutterstock
To już nasze ostatnie zestawienie cen surowców rolnych w roku 2020. Okazuje się, że w
przeciągu sześciu dni cena ziarna się nie zmieniła. W skupach panuje przedświąteczna
cisza.
Jedynie w jednej firmie odnotowaliśmy zwyżkę, o 10 zł na tonie, ceny pszenicy
konsumpcyjnej, a w dwóch podwyżkę o 20 zł cen rzepaku. W pozostałych bez zmian.
A jak wyglądał ten rok pod względem cen? Czytaj dalej…
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Ceny skupu podstawowych produktów rolnych w sąsiednich krajach
Farmer.pl | Autor: JK | 23.12.2020 | Fot.Shutterstock
Aktualne ceny podstawowych produktów rolnych otrzymywane przez producentów w
sąsiednich krajach. Notowania pochodzą z niemieckiego i ukraińskiego ministerstwa
rolnictwa.
Niemcy: Ceny uzyskiwane przez producentów, bez vat w euro za tonę, w nawiasie
średnia cena w 51 tygodniu 2020 r.
Brandenburgia
Pszenica jakościowa 185-191 (188) Czytaj dalej…

Minister Puda składa świąteczne życzenia i apeluje do konsumentów
Farmer.pl | Autor: farmer.pl | 23.12.2020 | fot. PTWP
We wtorek, podczas konferencji prasowej, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz
Puda złożył rolnikom życzenia świąteczne, a także wygłosił apel do konsumentów.
- Chciałem wszystkim państwu złożyć serdeczne życzenia. Rolnikom życzę przede
wszystkim tego, by przyszły rok był dla nich jeszcze lepszy, a także dużo
Błogosławieństwa Bożego - powiedział minister. Grzegorz Puda zwrócił się także z
prośbą do konsumentów, by zwracali uwagę na pochodzenie żywności kupowanej do
świątecznej celebracji. - Chciałem do państwa zaapelować. Czytaj dalej…

Jakie ekoschematy w nowej WPR?
Farmer.pl | Autor: Marzena Pokora-Kalinowska | 23.12.2020 | fot. MichaelGaida z Pixabay
W projekcie Planu Strategicznego WPR po 2022 roku zaproponowano 17
ekoschematów – wybór należy do rolnika.
Rząd konsultuje projekt Planu Strategicznego WPR po 2022 roku
Już nie „zazielenienie” – dodatkowa płatność naliczana dla małych gospodarstw
automatycznie, a dla większych łącząca się z obowiązkiem wprowadzania w
gospodarstwie kilku praktyk, ale ekoschematy – konkretne działania jako warunek
otrzymania „zielonej” płatności. Czytaj dalej…

ARiMR: wpłynęło 14,5 tys. wniosków o tzw. pomoc komputerową
Farmer.pl | Autor: PAP | 23.12.2020 | fot. Shutterstock
Do 23 grudnia 2020 r. do ARiMR wpłynęło 14,5 tys. wniosków o o dofinansowanie
kupna komputera dla dziecka w rodzinie rolniczej - poinformowała w środę Agencja.
Wnioski można składać do 30 grudnia, a wysokość dotacji to 1,5 tys. zł.
- Do 30 grudnia 2020 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy na dofinansowanie
kosztów zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego (laptopa) wraz z
niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką. Wysokość pomocy
wynosi 1500 zł na rodzinę. Do 23 grudnia 2020 r. do ARiMR wpłynęło 14,5 tys.
wniosków - podała Agencja w komunikacie. Czytaj dalej…
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Tysiąc ton ziemniaków pojedzie do… lasu. Jockerfarm rozmawia z Panem Zbyszkiem
Farmer.pl | Autor: Agnieszka Kozłowska | 23.12.2020 | fot. YT Jockerfarm
Jak lockdown wpłynął na producentów rolnych? Znany Youtuber – Jockerfarm,
odwiedził gospodarstwo ziemniaczane Pana Zbyszka Gołdy. Bieżąca sytuacja jest mocno
nieciekawa, a i perspektywy niezbyt optymistyczne.
Gospodarstwo Rolne Gołda uprawia ziemniaki na frytki. Część tegorocznej produkcji
została odebrana. Reszta - około tysiąc ton ziemniaków leży bezużytecznie w hali. Towar jest nie do sprzedania. Lockdown, przez to zatrzymana gastronomia powoduje
obniżenie zapotrzebowania na przetwórstwo na frytkę. Chłodnie pękają w szwach, nie
ma co z tym zrobić, na chwilę obecną można to do lasu dzikom wywieźć. Czytaj dalej…

ARiMR: pomoc covidowa dla rolników będzie wypłacona do końca roku
Farmer.pl | Autor: PAP | 23.12.2020 | fot. Shutterstock
Rolnicy, którzy wystąpili o tzw. pomoc covidową i "chryzantemową", otrzymają
pieniądze do końca bieżącego roku – zapewniła prezes Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa Halina Szymańska. Agencja poinformowała w środowym
komunikacie, że obecnie trwają wypłaty pieniędzy dla gospodarstw rolnych szczególnie
dotkniętych kryzysem COVID-19 oraz sprzedawców chryzantem, którzy z powodu
pandemii i nakazu zamknięcia cmentarzy nie mogli sprzedać kwiatów. - Wszyscy, którzy
wystąpili o taką pomoc, otrzymają pieniądze do końca bieżącego roku - zapewniła
szefowa ARiMR Halina Szymańska. Czytaj dalej…

UE: Gdzie najmniejszy udział wydatków na żywność?
Farmer.pl | Autor: JK | 23.12.2020 |
W Niemczech udział wydatków gospodarstw domowych na żywność w 2019 r. był
poniżej średniej UE-28.
Jak poinformowało niemieckie centrum informacyjne ds. rolnictwa (BLZ) powołując się
na dane Eurostatu, odsetek ten wyniósł 9,6 proc., czyli o 1,4 punktu procentowego
mniej niż średnia wspólnotowa. W Niemczech konsumenci korzystają również z faktu,
że ceny żywności tylko nieznacznie przekraczają średnią UE, a dochód na mieszkańca
znacznie przewyższa średnią. Czytaj dalej…

UE: Ponad 180 mln euro na promocję sprzedaży surowców rolnych i żywności
Farmer.pl | Autor: JK | 23.12.2020 | Fot. Shutterstock
Komisja Europejska przeznaczyła 182,9 mln euro na promocję surowców rolnych i
żywności z krajów członkowskich.
Szczególnie brane pod uwagę przy promocji sprzedaży mają być produkty z produkcji
ekologicznej lub organicznej, owoce i warzywa oraz zrównoważone rolnictwo. W
nadchodzącym roku Komisja Europejska przeznaczy łącznie 182,9 mln euro na
promocję surowców rolnych i żywności z krajów członkowskich. W szczególności
Zielony Ład ma zostać przyspieszony poprzez wsparcie produktów i produkcji rolniczej.
Czytaj dalej…
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Na jakich zasadach będzie kontynuowany program Mój Prąd?
Farmer.pl | Autor: Radosław Zieniewicz | 26.12.2020 | Foto. Shutterstock
Czy odbędzie się kolejny nabór do programu Mój Prąd będzie w przyszłym roku i na
jakich zasadach będzie on kontynuowany? O to spytaliśmy NFOŚiGW. Sprawdźcie, jaką
odpowiedź otrzymaliśmy.
Z wsparcia programu Mój Prąd, sięgającego do 5 tys. zł, mogli skorzystać prosumenci
(osoby fizyczne) montujące domową instalację PV o mocy od 2 do 10 kWp. Ponadto
musieli oni podpisać umowę z dostawcą energii. Dotacja bezzwrotna w wysokości do 5
tys. zł mogła pokryć do 50% kosztów kwalifikowanych przeznaczonych na zakup i
montaż fotowoltaiki. Czytaj dalej…

Od nowego roku Ministerstwo Rolnictwa i Leśnictwa?
Farmer.pl | Autor: WIR/AKoz | 24.12.2020 | fot. Shutterstock
Wszystko wskazuje na to, że od 1 stycznia 2021 będziemy mieli Ministerstwo Rolnictwa
i Leśnictwa. Czy to pomoże w walce z ASF lub ograniczaniu szkód rolniczych, czynionych
przez dzikie zwierzęta?
Jak przypomina Wielkopolska Izba Rolnicza, Sejm przyjął w dniu 20 listopada projekt
zmiany ustawy o działach administracji rządowej i skierował dokument pod obrady
senatu. Zgodnie z tym wydzielono między innymi leśnictwo i łowiectwo jako nowy dział
administracji rządowej. Dziedziny te były dotychczas w kompetencji Ministra
Środowiska. Czytaj dalej…

Jakie wsparcie związane z produkcją roślin w nowej WPR?
Farmer.pl | Autor: Marzena Pokora-Kalinowska | 27.12.2020 | fot. Gerd Altmann z Pixabay
W projekcie Planu Strategicznego WPR po 2022 roku przewidziano pomoc do upraw.
Do znanych z dotychczasowego systemu WPR płatności związanych z produkcją
zaproponowano w przedstawionym projekcie Planu Strategicznego WPR po 2022 roku
wiele zmian.
Dotyczy to przewidywanych płatności rocznych do zwierząt i do upraw.
Przewidziano następujące płatności do upraw: Czytaj dalej…

Umowa między UE a W. Brytanią to dobra wiadomość dla Polaków
Farmer.pl | Autor: PAP | 26.12.2020 | fot. Shutterstock
Uzgodnienie umowy między UE a Wielką Brytanią jest dobrą wiadomością dla polskich
przedsiębiorców i obywateli. Ograniczy negatywne skutki brexitu - powiedział w piątek
minister ds. europejskich Konrad Szymański. Szymański podkreślił, że Polska od
początku zabiegała o konstruktywne i wytrwałe działania UE w tej sprawie. - Umowa
ograniczy negatywne skutki brexitu. Dotyczy zarówno producentów towarów
przemysłowych jak i rolno-spożywczych. W umowie przewidziano specjalne ułatwienia
na przykład dla sektora motoryzacyjnego, farmaceutyków, czy produktów rolnictwa
ekologicznego. Czytaj dalej…
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ZAŁĄCZNIK
Tylko Polska płaci za udział organizacji rolniczych w COPA COGECA
Farmer.pl | Autor: Marzena Pokora-Kalinowska | 21.12.2020 | fot. Mohamed Hassan z Pixabay
Polska ma najbardziej liczną reprezentację związkową w strukturach ponadnarodowych
i jako jedyne państwo płaci z budżetu za prace organizacji działających w strukturach
unijnych. Wszystkie inne delegacje pokrywają opłaty ze składek członkowskich.
W latach 2015-2019 dotacja celowa z budżetu państwa wynosiła 4 mln zł rocznie,
natomiast w 2020 r. została jeszcze zwiększona do 4 mln 500 tys. zł – i to pomimo tego,
że latach 2015-2019 dotacja celowa nie była w całości wykorzystana.
Rząd przygotował projekt ustawy o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych
innych ustaw, w którym przewidziano kontynuację w latach 2021-2026 wsparcia ze
środków budżetu państwa uczestnictwa polskich organizacji rolniczych w ponadnarodowych organizacjach
rolniczych. Zakłada przedłużenie wsparcia w wysokości 4 mln zł rocznie.
„W COPA-COGECA, takie kraje jak Francja, Niemcy, Włochy i Hiszpania zaliczane są do pierwszej, najwyższej grupy,
do której należy także Polska. Grupa ta zapewnia prawo uczestniczenia w decyzjach podejmowanych przez COPACOGECA i wiąże się z obowiązkiem uiszczania wysokich składek członkowskich. W Niemczech, Francji i we Włoszech
organizacje rolnicze nie otrzymują pomocy finansowej ze strony państwa. Ich działalność, w tym na forum
ponadnarodowych organizacji rolniczych, finansowana jest wyłącznie ze składek członkowskich” – przyznaje MRiRW.
Dlaczego więc w Polsce utrzymywany jest system finansowania organizacji z budżetu państwa, wprowadzany – jak
zapowiadano – tylko na krótki okres tuż po akcesji do UE? Nie wiadomo, i pewnie tym razem też zabraknie czasu, aby
omówić to w Sejmie. Dotychczasowa ustawa regulująca dotacje wygasa z końcem roku, kolejna będzie więc
wprowadzana „szybko”, a na pewno – bez merytorycznej dyskusji.
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 2015 r. (znowelizowanym w listopadzie 2018 roku, co
jeszcze zwiększyło dofinansowanie z budżetu państwa nawet do 99 proc.) w sprawie udzielania i rozliczania
dofinansowania kosztów związanych z uczestnictwem niektórych organizacji rolniczych reprezentujących interesy
zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 1391, z późn. zm.) obecnie
dotacja celowa obejmuje dofinansowanie:
- składek członkowskich – 99% ich wysokości;
- kosztów obsługi w języku polskim prac w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy
zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej – 99% kosztów;
- kosztów uczestnictwa w konferencjach, kongresach, posiedzeniach organów i grup roboczych ponadnarodowych
organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii
Europejskiej – do 95% kosztów;
- kosztów funkcjonowania prowadzonego przez Krajową Radę Izb Rolniczych biura w Brukseli obsługującego izby
rolnicze oraz organizacje rolnicze w zakresie ich uczestnictwa w Komitecie Rolniczych Organizacji Zawodowych
(COPA) oraz w Głównym Komitecie Spółdzielczości Rolniczej (COGECA) – do 95% kosztów.
Trzeba też zauważyć, że pomimo zaliczania do „najwyższej grupy” w COPA-COGECA (cokolwiek by to miało oznaczać i
do czego wrócimy wkrótce), wciąż nie udaje się uzyskać w UE równych z innymi i satysfakcjonujących warunków dla
polskich rolników. Dzieje się tak, pomimo udziału w pracach COPA najliczniejszej liczebnie reprezentacji z Polski.
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W COPA polską reprezentację tworzy 5 organizacji, tj. Krajowa Rada Izb Rolniczych, NSZZ RI „Solidarność”, Federacja
Branżowych Związków Producentów Rolnych, Związek Zawodowy Rolnictwa SAMOOBRONA i Związek Zawodowy
Rolników „Ojczyzna”. Zgodnie z wykazem organizacji członkowskich COPA, zamieszczonym na stronie internetowej
COPA-COGECA (https://copa-cogeca.eu/), reprezentacja poszczególnych krajów jest następująca:
1. Austria – 1 organizacja
2. Belgia – 2 organizacje
3. Chorwacja – 1 organizacja
4. Cypr – 4 organizacje
5. Czechy – 3 organizacje
6. Dania – 1 organizacja
7. Estonia – 2 organizacje
8. Finlandia – 2 organizacje
9. Francja – 3 organizacje
10. Niemcy – 1 organizacja
11. Grecja - 1 organizacja
12. Węgry - 1 organizacja
13. Włochy – 3 organizacje
14. Łotwa – 4 organizacje
15. Litwa – 4 organizacje
16. Luxemburg – 1 organizacja
17. Malta – 1 organizacja
18. Holandia - 1 organizacja
19. Portugalia - 1 organizacja
20. Rumunia – 3 organizacje
21. Słowacja – 1 organizacja
22. Słowenia – 1 organizacja
23. Hiszpania – 3 organizacje
24. Szwecja – 1 organizacja
25. Wielka Brytania – 3 organizacje.
Tak liczna polska reprezentacja nie gwarantuje jednak jednomyślności – a nawet wprost przeciwnie, często dochodzi
do konfliktów między polskimi organizacjami na forum unijnym. Na forum krajowym też próżno szukać sukcesów
tych organizacji, które jeżdżą do Brukseli, aby reprezentować polskiego rolnika.
Zamknij >
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MRiRW przedstawiło Projekt Planu Strategicznego WPR po 2022 roku
Farmer.pl | Autor: Marzena Pokora-Kalinowska | 21.12.2020 | fot. Daniel Reche z Pixabay

Do konsultacji trafił projekt Planu Strategicznego dla WPR wraz z załącznikami.
Zgodnie z zapowiedziami, rozpoczęły się prace nad Krajowym Planem Strategicznym
WPR, który ma obowiązywać po 2022 roku.
Teraz, zgodnie z zapowiedziami, przedstawiono do konsultacji projekt Planu
Strategicznego dla WPR wraz z załącznikami. Na opinie MRiRW czeka do 15 lutego 2021
roku. Udostępniono formularz do zgłaszania uwag.
Plan ma być zatwierdzony przez Radę Ministrów we wrześniu 2021 roku.
Jak przypomniano, reforma Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) po 2023 roku zakłada, że każde państwo członkowskie
przygotuje Plan Strategiczny dla WPR. "Dokument ten będzie obejmował zarówno instrumenty I filara WPR, tj.
płatności bezpośrednie oraz działania sektorowe w zakresie rynków rolnych, jak i II filara, czyli wsparcie rozwoju
obszarów wiejskich. W nowej perspektywie finansowej (lata 2023-2027) WPR nie będzie wdrażana w oparciu o
zasadę zgodności realizowanych działań z ustalonymi na poziomie przepisów UE szczegółowymi wymaganiami, ale w
oparciu o ocenę osiąganych efektów i realizowanych celów" - podano.
"Cele nowej WPR zorientowane są na rentowność i dochody gospodarstw rolnych, bardziej skuteczną realizację
polityki w zakresie ochrony środowiska i klimatu, a także na zrównoważony rozwój obszarów wiejskich.
Przekrojowym celem jest wspieranie wiedzy, innowacji i cyfryzacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich" - określono.
Jak można wyczytać w zaprojektowanym planie, potwierdzają się zapowiedzi dotyczące utrzymania dotychczasowych
rodzajów płatności. W ramach ekoschematów zaproponowano 17 możliwości. Warunkiem przyznania płatności jest
podjęcie się realizacji co najmniej jednego ekoschematu z proponowanej listy praktyk na gruntach rolnych
kwalifikujących się do płatności i spełnienie wymagań określonych dla tej praktyki. Płatność byłaby przyznawana do
powierzchni, na której realizowana byłaby dana praktyka. W niektórych przypadkach, ze względu na charakter
proponowanych praktyk, płatność byłaby przyznawana do całkowitej powierzchni gruntów ornych/użytków rolnych
w gospodarstwie, np. w przypadku praktyki opracowanie i przestrzeganie planu nawozowego, czy korzystnej
struktury upraw - podano.
Zamknij >
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J.K. Ardanowski: protesty rolnicze będą narastały
Cenyrolnicze.pl | Autor: Redakcja | 21.12.2020 |fot. MRiRW
- Wieś obdarzyła PiS zaufaniem, głosowała na PiS. Po wyborach okazuje się, że jest
forsowana ustawa, która bardzo mocno zaszkodziłaby polskiej wsi. Nawet zapowiedź
tej ustawy zaszkodziła bo wołowina bardzo staniała. Na to nakładają się problemy
cykliczne: spadek cen wieprzowiny spowodowany tym, że Niemcy, które są dotknięte
ASF wypychają za bezcen swoją wieprzowinę i niestety polskie zakłady mięsne je
wykupują – powiedział w rozgłośni radiowej "Siódma9" były minister rolnictwa Jan
Krzysztof Ardanowski z Prawa i Sprawiedliwości.

Jan Krzysztof Ardanowski ocenił w czasie rozmowy, że nastroje wśród rolników nie są dobre. - Banałem byłoby
stwierdzenie, że rolnicy są zawsze niezadowoleni. To nieprawda. Nie do końca widzą czy wierzą, że ktoś prowadzi
politykę życzliwą dla polskiej wsi. Zaczęło się od tej nieszczęsnej Piątki dla zwierząt. Mówię o tym z przykrością. Ta
ustawa przygotowana przez Prawo i Sprawiedliwość rozsierdziła wieś. Sprawiła, że wieś poczuła się upokorzona.
Wieś obdarzyła PiS zaufaniem, głosowała na PiS. Po wyborach okazuje się, że jest forsowana ustawa, która bardzo
mocno zaszkodziłaby polskiej wsi. Nawet zapowiedź tej ustawy zaszkodziła bo wołowina bardzo staniała. Na to
nakładają się problemy cykliczne: spadek cen wieprzowiny spowodowany tym, że Niemcy, które są dotknięte ASF
wypychają za bezcen swoją wieprzowinę i niestety polskie zakłady mięsne je wykupują – stwierdził Jan Krzysztof
Ardanowski.
- W czasie rozmowy z prezesem Kaczyńskim stwierdziłem, że nie ma racji w promowaniu dość naiwnych i
infantylnych pomysłów odnośnie zwierząt. Rozstaliśmy się uznając swoje racje. Prezes stwierdził, że mnie nie
przekona i powiedział, żebym głosował jak chcę. Poprosił także bym nie odchodził z Prawa i Sprawiedliwości. To jest
moja decyzja – zapewnia szef resortu rolnictwa. Dodał, że podejmując decyzję nie chciał dopuścić do rozpadu koalicji
rządzącej. - Wtedy doszłaby do władzy lewica. Ona pokazała już, że chce zniszczyć Kościół, polską rodzinę, chce
wprowadzić zwyczaje i obyczaje niezwiązane z polską tradycją. Ja do tego ręki nie przyłożę. Będę robił wszystko by
Piątka dla zwierząt w żadnej formie nie weszła. (…) Protesty rolnicze będą narastały, bo ludzie poczuli, że są ważni.
To, że mieszkają na wsi w żaden sposób ich nie stygmatyzuje. Część inteligentów w mieście uważa, że samo
mieszkanie w mieście i inny niż rolniczy zawód – nobilituje. Rolnicy nie pozwolą się lekceważyć – podsumował.
Zamknij >
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Przed Świętami spokój w skupach
Farmer.pl | Autor: Małgorzata Tyszka | 22.12.2020 | fot. Shutterstock
To już nasze ostatnie zestawienie cen surowców rolnych w roku 2020. Okazuje się, że w
przeciągu sześciu dni cena ziarna się nie zmieniła. W skupach panuje przedświąteczna
cisza.
Jedynie w jednej firmie odnotowaliśmy zwyżkę, o 10 zł na tonie, ceny pszenicy
konsumpcyjnej, a w dwóch podwyżkę o 20 zł cen rzepaku. W pozostałych bez zmian.
A jak wyglądał ten rok pod względem cen?
Przypominany, że na przykład w trzeciej dekadzie marca w firmach skupowych nie było
ruchu. Rolnicy rzadko decydowali się na sprzedaż ziarna. Poza tym wiele firm wstrzymało zakup surowca ze względu
na rozpoczynającą się u nas pandemię koronawirusa. Cena pszenicy konsumpcyjnej w badanych przez nas skupach
była bardzo zróżnicowana, bo wahała się od 600 do 840 zł/t netto. Średnio jednak kosztowała 720 zł/t. Z początkiem
kwietnia ceny wzrosły i w portach dochodziły nawet do 900 zł/t netto. Znacznie wzrósł eksport zbóż.
W trzeciej dekadzie czerwca, niedługo przed żniwami, ceny pszenicy w Polsce ulegały obniżkom po silnych wzrostach
odnotowanych w kwietniu i maju, niemniej były wciąż o kilka proc. wyższe niż przed rokiem.
W sierpniu w badanych przez nas punktach skupu pszenica konsumpcyjna kosztowała od 640 do 700 zł/t netto,
pszenica paszowa od 550 do 660, pszenżyto od 480 do 570, jęczmień od 500 do 570, owies od 400 do 500 i żyto od
396 do 530.
W październiku nastąpił wzrost cen pszenicy. Przeważnie tona tego gatunku kosztowała 800 zł netto. Mimo zbiorów
kukurydzy jej nasiona również były drogie. W listopadzie cena ziarna pszenicy drożała, aż do poziomu blisko 900 zł/t,
a w grudniu nastąpił delikatny spadek i obecnie utrzymuje się na stabilnym poziomie.
Polska w tym roku bardzo dużo wyeksportowała zbóż.

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen zbóż z 22 grudnia 2020 r. w poszczególnych punktach skupu w zł/t netto (na
postawie wywiadu telefonicznego).
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Lubella
- pszenica konsumpcyjna – 770.
Polskie Zakłady Zbożowe w Krakowie
- pszenica konsumpcyjna – 800.
Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego Kapka
- pszenica konsumpcyjna – 840,
- żyto konsumpcyjne – 600.
Osadkowski
- pszenica konsumpcyjna – 780,
- pszenica paszowa – 740,
- pszenżyto – 600,
- żyto – 480,
- kukurydza mokra – 500,
- jęczmień paszowy – 550.
Młyn-Pol
- pszenica konsumpcyjna – 780,
- pszenica paszowa – 700.
Interchemall Zespół Młynów Jelonki
- pszenica konsumpcyjna – 800,
- żyto konsumpcyjne – 620.
Elewarr Nowe Proboszczewice
- pszenica konsumpcyjna – 810,
- pszenica paszowa – 770,
- pszenżyto – 640,
- żyto paszowe – 520,
- żyto konsumpcyjne – 540,
- jęczmień konsumpcyjny – 640,
- jęczmień paszowy – 620.
Elewator Jabłowo
- pszenica konsumpcyjna - 810-830,
- pszenica paszowa – 770,
- pszenżyto – 680,
- żyto paszowe – 550,
- żyto konsumpcyjne – 560,
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- jęczmień konsumpcyjny – 650,
- rzepak – 1750,
- kukurydza sucha – 750.
Agrito
- pszenica konsumpcyjna – 800,
- pszenica paszowa – 780,
- pszenżyto – 660,
- żyto paszowe – 550,
- jęczmień konsumpcyjny – 660,
- rzepak – 1700,
- kukurydza sucha – 710.
AgroAs
- pszenica konsumpcyjna – 800,
- pszenica paszowa – 770,
- pszenżyto – 640,
- jęczmień paszowy – 625,
- rzepak – 1790,
- kukurydza mokra – 490,
- kukurydza sucha – 720 (styczeń).
PROCAM
- pszenica konsumpcyjna - 840-870,
- pszenica paszowa - 790-830,
- pszenżyto - 660-710,
- żyto konsumpcyjne - 560-600,
- jęczmień konsumpcyjny – 620,
- rzepak – 1700,
- kukurydza sucha - 700-750,
- groch – 980,
- bobik – 950.
PHU Łukasz Kaczmarek
- pszenica paszowa – 770,
- pszenżyto – 640,
- jęczmień paszowy – 650.
Street retail
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- rzepak – 1790.
Lubuskie Zboża Krzysztof Gabrysz
- pszenica konsumpcyjna – 800,
- pszenica paszowa – 800,
- pszenżyto – 650,
- żyto paszowe – 550,
- żyto konsumpcyjne – 570,
- jęczmień paszowy – 650,
- rzepak – 1800,
- kukurydza sucha – 760.
AGROCHEM Puławy
- pszenica konsumpcyjna – 850,
- pszenica paszowa – 770,
- pszenżyto – 700,
- żyto konsumpcyjne – 580,
- jęczmień konsumpcyjny – 670,
- rzepak – 1740,
- kukurydza sucha – 740,
- owies – 610,
- groch – 920.
WIPASZ S.A.
- pszenica paszowa - 800,
- pszenżyto - 700,
- żyto paszowe - 600,
- jęczmień paszowy - 680.
Firma Szmidt
- kukurydza mokra – 500,
- kukurydza sucha – 770.
PHUT Siembida
- pszenica paszowa - 780,
- pszenżyto - 630,
- żyto paszowe - 480,
- jęczmień konsumpcja - 630,
- rzepak - 1700,
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- owies - 500.
Płody rolne możesz sprzedać na giełdarolna.pl.
Zamknij >
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Ceny skupu podstawowych produktów rolnych w sąsiednich krajach
Farmer.pl | Autor: JK | 23.12.2020 | Fot.Shutterstock
Aktualne ceny podstawowych produktów rolnych otrzymywane przez producentów w
sąsiednich krajach. Notowania pochodzą z niemieckiego i ukraińskiego ministerstwa
rolnictwa.
Niemcy: Ceny uzyskiwane przez producentów, bez vat w euro za tonę, w nawiasie
średnia cena w 51 tygodniu 2020 r.
Brandenburgia
Pszenica jakościowa 185-191 (188)
Pszenica chlebowa 180-188 (185)
Pszenica paszowa 170-185 (181)
Żyto konsumpcyjne 124-148 (137)
Żyto paszowe 130-159 (140)
Jęczmień paszowy 155-165 (158)
Pszenżyto 150-162 (156)
Kukurydza 175-185 (180)
Rzepak 390
Saksonia
Pszenica jakościowa 185-190 (187)
Pszenica chlebowa 181-185 (183)
Pszenica paszowa 178-184 (181)
Żyto konsumpcyjne 133-141 (138)
Żyto paszowe 139
Jęczmień paszowy 150-160 (157)
Pszenżyto 150-166 (156)
Kukurydza 170
Rzepak 388-390 (389)
Meklemburgia - Pomorze Przednie
Pszenica jakościowa 190-206 (201)
Pszenica chlebowa 185-202 (197)
Pszenica paszowa 170-197 (184)
Żyto konsumpcyjne 124-144 (138)
Żyto paszowe 120
Jęczmień paszowy 155-172 (167)
Pszenżyto 158
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Kukurydza Rzepak 390-406 (398)
źródło: bmel-staistik.de/preise
Ukraina: Średnie ceny z 18 grudnia 2020 r. w hrywnach za tonę;
Pszenica II klasa 7 537
Pszenica III klasa 7 386
Pszenica IV klasa 7 316
Jęczmień III klasa 6 903
Kukurydza 6 856
Żyto 5 383
1 hrywna = 0,1308 zł, NBP 2020-12-22
Ze względu na brak jednolitego kursu walut ceny nie zostały przeliczone na złote.
źródło: agro.me.gov.ua
Zamknij >
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Minister Puda składa świąteczne życzenia i apeluje do konsumentów
Farmer.pl | Autor: farmer.pl | 23.12.2020 | fot. PTWP
We wtorek, podczas konferencji prasowej, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz
Puda złożył rolnikom życzenia świąteczne, a także wygłosił apel do konsumentów.
- Chciałem wszystkim państwu złożyć serdeczne życzenia. Rolnikom życzę przede
wszystkim tego, by przyszły rok był dla nich jeszcze lepszy, a także dużo
Błogosławieństwa Bożego - powiedział minister.
Grzegorz Puda zwrócił się także z prośbą do konsumentów, by zwracali uwagę na
pochodzenie żywności kupowanej do świątecznej celebracji. - Chciałem do państwa
zaapelować. Tak naprawdę wszyscy z państwa będziecie robić zakupy na świąteczne
stoły. Zwróćcie uwagę na to, by produkty, które wybieracie były oznaczone polskim kodem, aby te produkty były od
polskich rolników i producentów - zaapelował minister.
- Zróbmy to po to, żeby wspierać i okazać solidarność z polskimi rolnikami - wyjaśnił.
Zamknij >
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Jakie ekoschematy w nowej WPR?
Farmer.pl | Autor: Marzena Pokora-Kalinowska | 23.12.2020 | fot. MichaelGaida z Pixabay
W projekcie Planu Strategicznego WPR po 2022 roku zaproponowano 17
ekoschematów – wybór należy do rolnika.
Rząd konsultuje projekt Planu Strategicznego WPR po 2022 roku
Już nie „zazielenienie” – dodatkowa płatność naliczana dla małych gospodarstw
automatycznie, a dla większych łącząca się z obowiązkiem wprowadzania w
gospodarstwie kilku praktyk, ale ekoschematy – konkretne działania jako warunek
otrzymania „zielonej” płatności. W nowej WPR państwa członkowskie muszą je
wprowadzić do systemu WPR – ale rolnik może z nich skorzystać. Jeśli jednak nie
skorzysta z tej możliwości – nie otrzyma dodatkowej płatności (a ma ona stanowić od 20 do nawet 30 procent
koperty dopłat – unijne rozporządzenia określające szczegóły WPR nie są jeszcze przyjęte).
Dostarczanie dóbr publicznych - w zakresie środowiska, klimatu oraz żywności wysokiej jakości - ma być dodatkowo
opłacane w nowej WPR. W tym celu rolnicy będą mogli korzystać z dodatkowego, dobrowolnego wsparcia w ramach
systemów na rzecz klimatu i środowiska (ekoschematy) – głosi projekt Planu Strategicznego WPR po 2022 roku.
Ekoschematy to zobowiązania roczne („najambitniejszym elementem będą pro-środowiskowe instrumenty wsparcia
– wieloletnie zobowiązania pro-środowiskowe (…) realizowane w ramach II filara WPR” – zaznaczono).
„Ekoschematy mają za zadanie stworzenie zachęt dla rolników do realizacji korzystnych praktyk dla środowiska i
klimatu, a jednocześnie wykreowanie możliwości ukierunkowania wsparcia na przejście na bardziej zrównoważone i
przyjazne środowisku rolnictwo. Ekoschematy będą miały charakter dobrowolnej dla rolników (ale obowiązkowej do
wprowadzenia w Planie) rocznej płatności. Państwa członkowskie będą zobowiązane do przeznaczenia na ten
instrument co najmniej 20% płatności bezpośrednich. Instrument ten będzie tak zaprojektowany, aby w jak
największym stopniu realizować korzyści środowiskowe i potrzeby rolników, a także aby zapewnić absorpcję
środków, które muszą być zagospodarowane w ramach tego celu” – głosi definicja.
Warunkiem przyznania płatności jest podjęcie się przez rolnika realizacji co najmniej jednego ekoschematu z listy
praktyk na gruntach rolnych kwalifikujących się do płatności i spełnienie przez niego wymagań określonych dla tej
praktyki. Płatność byłaby przyznawana do powierzchni, na której realizowana byłaby dana praktyka. W niektórych
przypadkach, ze względu na charakter proponowanych praktyk, płatność byłaby przyznawana do całkowitej
powierzchni gruntów ornych/użytków rolnych w gospodarstwie, np. w przypadku praktyki opracowanie i
przestrzeganie planu nawozowego, czy korzystnej struktury upraw.
Przewiduje się wprowadzenie odrębnych stawek płatności dla poszczególnych praktyk, ale wysokość wsparcia nie
jest jeszcze znana.
W ramach prac nad zaproponowaną listą ekoschematów resort rolnictwa przeprowadził spotkania konsultacyjno –
eksperckie z udziałem przedstawicieli instytutów naukowych, ośrodków doradztwa rolniczego, ARiMR, resortu
środowiska i organizacji branżowych, a także przeprowadzono ankietę on-line mającą na celu ocenę potencjalnego
zainteresowania wybranymi praktykami.
Ostatecznie w Planie znalazły się następujące ekoschematy:
Obszary z roślinami miododajnymi:
− Wysiew mieszanki składającej się z co najmniej dwóch gatunków roślin miododajnych z określonej listy, przy czym
gatunki typowo uprawne mogą być wysiewane wyłącznie w mieszance z pozostałymi (nieuprawnymi) gatunkami
roślin i nie mogą dominować w mieszance. Dopuszcza się udział traw lub innych zielnych roślin pastewnych w
mieszance pod warunkiem, że nie są one dominujące.
− Zakaz prowadzenia produkcji rolnej (w tym zakaz wypasu i koszenia) w terminie do 30 września.
− Zakaz stosowania środków ochrony roślin.
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Zimowe pożytki dla ptaków:
− Wysiew we wsiewce, wraz ze zbożem jarym, przynajmniej dwóch gatunków roślin stanowiących źródło pokarmu i
miejsce schronienia dla ptaków w okresie jesiennozimowym, m.in. takich gatunków jak len, komosa ryżowa, rzepak,
jarmuż, w określonej ilości.
− Pozostawienie zboża wraz ze wsiewkami na polu na okres jesienno-zimowy do luty/marzec następnego roku.
− Zakaz stosowania środków ochrony roślin po wysiewie roślin.
Ekstensywny wypas na TUZ z obsadą zwierząt
− Obsada zwierząt trawożernych (bydło, kozy, owce, konie) wynosi co najmniej 0,5 DJP/ha TUZ i maksymalnie 1,5
DJP/ha TUZ.
Zielone ścierniska
− Pozostawienie po zbiorze: zboża, mieszanki zbożowej lub mieszanki zbożowostrączkowej, ścierniska do 15 marca
następnego roku.
− Zakaz stosowania środków ochrony roślin i innych zabiegów agrotechnicznych po zbiorze rośliny uprawianej w
plonie głównym.
Międzyplony ozime
− Utrzymanie międzyplonu ozimego w terminie co najmniej od dnia 1 października do co najmniej 15 lutego; W
okresie utrzymania międzyplonu dopuszcza się jego wcześniejszą likwidację poprzez zmulczowanie i pozostawienie
mulczu na polu do co najmniej 15 lutego;
− Zakaz stosowania środków ochrony roślin przez okres utrzymania międzyplonu ozimego;
− Po okresie utrzymania międzyplonu ozimego, obowiązek jego przykrycia/wymieszania (rozdrobnienie i przyoranie,
wymieszanie z wierzchnią warstwą gleby, podorywka, talerzowanie, inne)
Wsiewki śródplonowe
− Wysiew traw lub roślin bobowatych drobnonasiennych (w tym mieszanek traw z bobowatymi drobnonasiennymi
oraz mieszanek bobowatych drobnonasiennych) w uprawę główną.
− Termin wysiewu: w terminie wysiewu uprawy jarej lub wiosną w rosnącą roślinę ozimą.
− Okres pozostawienia na polu: do czasu wysiewu następnej uprawy głównej.
Dopuszcza się pozostawienie wsiewki jako uprawa główna w roku następnym.
Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia z wykorzystaniem narzędzia FaST
− Wariant podstawowy (bez wapnowania, w przypadku, gdy wyniki próbek gleby nie wskazują na potrzebę
zastosowania wapnowania): Opracowanie i przestrzeganie planu nawozowego do powierzchni wszystkich gruntów
ornych w gospodarstwie, opartego na bilansie azotu oraz chemicznej analizie gleby określającej dawki składników
pokarmowych (N, P, K oraz potrzeby wapnowania)
− Wariant z wapnowaniem: Obejmuje opisany wyżej zakres podstawowy rozszerzony o zastosowanie wapnowania,
którego potrzeba wynika z przeprowadzonych w ramach wariantu podstawowego badań gleby.
Korzystna struktura upraw:
Uprawa co najmniej 3 różnych gatunków upraw, przy czym:
− co najmniej 25% w strukturze zasiewów stanowią uprawy gatunków roślin mających pozytywny wpływ na bilans
glebowej materii organicznej,
− udział zbóż nie przekracza 50%, a udział roślin okopowych nie przekracza 25%.
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Prowadzenie zrównoważonego gospodarowania na wszystkich użytkach rolnych w gospodarstwie [praktyka
niedostępna dla rolników, którzy realizują praktykę ekstensywny wypas na TUZ z obsadą zwierząt]
− Na wszystkich użytkach rolnych w gospodarstwie prowadzi się zrównoważoną gospodarkę nawozowo-paszową
określoną obsadą zwierząt w granicach np. od 0,5 do 1,5 DJP/ ha UR.
Prowadzenie produkcji roślinnej w systemie Integrowanej Produkcji Roślin:
− Prowadzenie w danym roku uprawy zgodnie z metodyką integrowanej produkcji roślin dla danego rodzaju uprawy,
potwierdzone certyfikatem Integrowanej Produkcji.
Praktyki ograniczające emisję amoniaku:
− Przyorywanie obornika na gruntach ornych w ciągu 4 godzin od aplikacji. Realizacja tej praktyki będzie
potwierdzana przez rolnika za pomocą tzn. zdjęcia geotagowanego przy wykorzystaniu aplikacji udostępnionej przez
ARiMR.
− Rozlewanie gnojowicy innymi metodami niż rozbryzgowo. Minimalizowanie strat amoniaku poprzez rozlewanie
gnojowicy na gruntach ornych metodami innymi niż rozbryzgowo: iniekcja płytka z wykorzystaniem aplikatorów
wyposażonych w redlice tarczowe albo aplikacja do gleby z zastosowaniem wozów asenizacyjnych z płozami.
Uproszczone systemy uprawy:
− Na gruntach ornych prowadzona jest uprawa uproszczona w formie następujących praktyk:
✓ uprawa konserwująca bezorkowa z mulczowaniem lub
✓ uprawa uproszczona lub
✓ uprawa pasowa.
Pasy uprawne wolne od środków ochrony roślin i nawozów:
− Pomoc jest przyznawana do upraw na gruntach ornych, na których pozostawiono co najmniej dwa pasy wolne od
środków ochrony roślin i nawozów, zajmujące co najmniej 20% działki rolnej. Co najmniej jeden pas musi znajdować
się wewnątrz uprawy rolnej.
− Pasy:
✓ jeśli znajdują się wewnątrz uprawy, to powinny mieć szerokość minimum 9 m,
✓ jeżeli uprawa rolna przylega do granicy lasu, to jeden z pasów musi przebiegać wzdłuż całej granicy rolno-leśnej i
mieć szerokość minimum 6 m,
✓ nie mogą do siebie przylegać,
✓ powinny być obsiane innym gatunkiem niż pozostała część działki rolnej.
− Utworzone na polu pasy mogą mieć charakter rotacyjny (w cyklu rocznym).
− Na wydzielonych pasach obowiązuje:
✓ zakaz stosowania nawozów mineralnych,
✓ zakaz stosowania środków ochrony roślin,
✓ zakaz stosowania komunalnych osadów ściekowych,
✓ zakaz składowania obornika, słomy, siana, odpadów.
Zagospodarowanie resztek pożniwnych i poplonowych w formie mulczu (matowania).
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Pozostawienie co najmniej do końca lutego w formie mulczu resztek pozbiorowych (ściernisko, rozdrobniona słoma
po zbiorach zbóż, kukurydzy, rzepaku i innych roślin zbieranych kombajnem, w tym także inne resztki pozbiorowe i
roślinne pozostawiane na okres jesienno – zimowy: liście buraków, biomasa międzyplonów). Pozostawiona biomasa
powinna być rozdrobiona i w miarę możliwości równomiernie rozmieszczona na powierzchni gleby; W przypadku
międzyplonów ścierniskowych dopuszcza się pozostawienie biomasy nierozdrobnionej do wiosny.
Stała okrywa roślinna w międzyrzędziach w uprawach sadowniczych
Zadrzewienia śródpolne i systemy rolno-leśne
− Utrzymanie na gruncie rolnym zadrzewień i systemów rolno-leśnych założonych w ramach Inwestycji w rozwój
obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów (z art. 68 projektu rozporządzenia o planach strategicznych).
Retencjonowanie wody na trwałych użytkach zielonych [praktyka dostępna jedynie dla rolników, którzy równolegle
realizują wybrane pakiety przyrodnicze związane z zachowaniem cennych siedlisk przyrodniczych i siedlisk
zagrożonych gatunków ptaków w ramach Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW 2014-2020 r. oraz
zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego w ramach Planu Strategicznego 2023-2027 lub praktykę
ekstensywne użytkowanie trwałych użytków zielonych w ramach ekoschematów].
Zamknij >
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ARiMR: wpłynęło 14,5 tys. wniosków o tzw. pomoc komputerową
Farmer.pl | Autor: PAP | 23.12.2020 | fot. Shutterstock
Do 23 grudnia 2020 r. do ARiMR wpłynęło 14,5 tys. wniosków o o dofinansowanie
kupna komputera dla dziecka w rodzinie rolniczej - poinformowała w środę Agencja.
Wnioski można składać do 30 grudnia, a wysokość dotacji to 1,5 tys. zł.
- Do 30 grudnia 2020 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy na dofinansowanie
kosztów zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego (laptopa) wraz z
niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką. Wysokość pomocy
wynosi 1500 zł na rodzinę. Do 23 grudnia 2020 r. do ARiMR wpłynęło 14,5 tys.
wniosków - podała Agencja w komunikacie.
Dotacja przysługuje rodzinie, w której: przynajmniej jeden rodzic lub opiekun prowadzi gospodarstwo rolne z
przypisanym numerem identyfikacyjnym dotyczącym producentów rolnych; jest co najmniej dwoje dzieci w wieku do
18 lat, uczących się w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej w roku szkolnym 2020/2021; dochód na jedną
osobę nie przekracza 1,2 tys. zł na miesiąc.
Agencja zastrzegła, że z pomocy może skorzystać tylko taka rodzina, która w ciągu ostatnich trzech lat nie uzyskała
dofinansowania lub zwrotu kosztów zakupu podobnego sprzętu ze środków publicznych lub od organizacji
pozarządowych.
ARiMR dodała, że do wniosku o przyznanie pomocy należy dołączyć: kopie decyzji ustalających wymiar podatku
rolnego na rok 2019 r.; kopie zeznań podatkowych za 2019 r.; kopię faktury potwierdzającej dokonanie zakupu
sprzętu komputerowego - ale tylko w przypadku dokonania tego zakupu przed dniem złożenia wniosku lecz nie
wcześniej niż od 10 grudnia 2020 r.
- Wsparcie można otrzymać jedynie na sprzęt komputerowy zakupiony w terminie od 10 grudnia 2020 r. do 31 marca
2021 r. Rodzic lub opiekun musi dostarczyć fakturę potwierdzającą dokonanie zakupu takiego sprzętu do 15 kwietnia
2021 r., do biura powiatowego Agencji, którego kierownik wydał decyzję o przyznaniu pomocy - podsumowano.
Zamknij >
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Tysiąc ton ziemniaków pojedzie do… lasu. Jockerfarm rozmawia z Panem Zbyszkiem
Farmer.pl | Autor: Agnieszka Kozłowska | 23.12.2020 | fot. YT Jockerfarm
Jak lockdown wpłynął na producentów rolnych? Znany Youtuber – Jockerfarm,
odwiedził gospodarstwo ziemniaczane Pana Zbyszka Gołdy. Bieżąca sytuacja jest mocno
nieciekawa, a i perspektywy niezbyt optymistyczne.
Gospodarstwo Rolne Gołda uprawia ziemniaki na frytki. Część tegorocznej produkcji
została odebrana. Reszta - około tysiąc ton ziemniaków leży bezużytecznie w hali. Towar jest nie do sprzedania. Lockdown, przez to zatrzymana gastronomia powoduje
obniżenie zapotrzebowania na przetwórstwo na frytkę. Chłodnie pękają w szwach, nie
ma co z tym zrobić, na chwilę obecną można to do lasu dzikom wywieźć – przyznaje w
rozmowie z youtuberem Pan Zbyszek.
- Niesprzedane ziemniaki w magazynie to równowartość na dziś około 400 ton nawozu lub jakiegoś traktora, który
jest potrzebny w gospodarstwie – szacuje gospodarz. – Na samym początku nasadzeń, odbiorca poobniżał ilości
kontraktowanych ziemniaków, bo już wiosną znacznie stanęła sprzedaż frytki, ale w gospodarstwie nie da się tego
tak łatwo i bezproblemowo przeprowadzić. Pola były przygotowane, materiał sadzeniakowy kupiony, nikt też nie
spodziewał się, aż tak drastycznego spadku sprzedaży przetworzonych produktów.
Jak podkreśla Pan Zbyszek, pandemia pokazała jak papierek lakmusowy pokazała, jak działa rynek, nie tylko rolny, ale
tak samo każdy inny. - Kończy się to tak, że sieci handlowe, które w naszym kraju praktycznie przejęły cały rynek
spożywczy i przetwórstwo ratują przede wszystkim swoje macierzyste firmy do tego stopnia, że będąc w markecie w
Słupsku, w lodówkach z frytkami widzę opakowania z frytkami różnych marek, ale czytając kraj pochodzenia z reguły
jest to Holandia czy Niemcy, a 50 km od nas jest ich fabryka, która nie może sprzedać tej frytki na rynku frytki
sieciowej – stwierdził Zbigniew Gołda.
Jego zdaniem, nie lepiej jest, jeśli chodzi o sytuację z mięsem. – 26 listopad, z jakiegoś raportu cenowego czytam że
w Polsce średnia cena za żywca 3,60 zł/kg, w Niemczech 5,60 zł/kg, w Holandii 5,96 zł/kg. Polscy producenci
wieprzowiny są w stanie zaopatrzyć 50% zapotrzebowania rynkowego w kraju, czyli jesteśmy importerem
wieprzowiny. Jakim sposobem wieprzowina zakupiona w innym kraju o 2-2,50 zł drożej przyjeżdża do nas i jest
tańsza od naszej? – pyta Pan Zbyszek. I dodał: - znajomy opowiadał mi, jak jest z pstrągiem. Na Pomorzu jest duża
firma, która sprowadza pstrąga z Włoch. Kupuje go za około 8 zł/kg i przywozi do Polski. Jako firma na pewno też
skorzystała z pomocy covidowej ze strony państwa polskiego a krajowy producent pstrąga nie jest w stanie sprzedać
dzisiaj swojego produktu za tę cenę, ponieważ to jest poniżej kosztów produkcji. Zaczęła się robić niezdrowa
konkurencja, spekulacje - wykańczająca polskich producentów. To samo jest w przypadku ziemniaków, innych
warzyw jak marchew, buraki, kapusta. Zaczęło to dotykać każdego rolnika.
- 17 grudnia zorganizowaliśmy akcję protestacyjną, przejazd na trasie Słupsk-Koszalin. Nie był to jakiś wielki protest,
bo też nie o to chodziło, żeby ludziom życie utrudniać, dumni z tego też nie jesteśmy że tam się znaleźliśmy. Był to
nasz protest przeciwko obecnej sytuacji, przeciwko hegemonii tych wielkich korporacji, które nie patrzą, być dać żyć
wszystkim, tylko patrzą na swoje zyski. Był to też taki apel do naszych władz o to, aby się pochylić nad tym
problemem, bo nie sztuką jest tu dorzucanie kolejnych pieniędzy, jakiś tam dotacji czy pomocy - bo wypłacone
pieniądze pomogą ludziom tylko na chwilę, tutaj chodzi o rozwiązania prawne, takie, jak inne kraje już podjęły. Same
pieniądze nie rozwiążą problemu, to jest działanie na tu i teraz, owszem ja wezmę pieniądze ale one zadziałają na
zasadzie zapchaj dziury. Czyli wezmę i zaniosę szybko do banku czy urzędu skarbowego, żeby popłacić zaległości. Tu
chodzi o mechanizmy prawne, rozwiązania ustawowe – 70% produktów spożywczych w sklepach niech to będą
produkty wyprodukowane w danym kraju. Korporacje są i będą i nie chodzi też o to, aby się ich pozbywać, ale
powtarzam - żeby zmienić mechanizmy, które funkcjonują na rynku – przyznał gospodarz.
W jego ocenie, dobrym rozwiązaniem i chyba dzisiaj wręcz koniecznym, jest wprowadzenie cen minimalnych. - Ale
nie tylko cen minimalnych na produkty kwotowe, czyli że za dane warzywo producent nie może dostawać mniej, ale
również ceny minimalne polegające na udziale procentowym, czyli że producent nie może dostać mniej niż jedną
trzecia ceny detalicznej danego produktu, a tym bardziej jeśli jest to produkt nieprzetworzony typu cebula, marchew,
kapusta. Chodzi tu też o jakieś zasady jeśli chodzi o produkty typu mięso, bo nie da się produkować wieprzowiny czy
wołowiny za te pieniądze, które dziś rynek chce płacić. Konsument w żaden sposób nie odczuwa tego, że surowiec
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jest tak tani, konsument w sklepach generalnie płaci tylko więcej. Jemu się wydaje że marchewka dlatego kosztuje w
sklepie 3 zł. bo rolnik ma tak wysoką cenę. A to tak nie jest.
Jeśli nie wprowadzi się stosownych rozwiązań prawnych – to np. w przypadku wieprzowiny, jak przewiduje Pan
Zbyszek – będzie źle. – Chiny budują potężne fabryki świń, bo trudno to nawet nazwać fermami na 84 tys. loch w
cyklu zamkniętym i są to chlewnie 13 piętrowe. W Ameryce Południowej potężne korporacje wykupują ziemię,
wypalają lasy deszczowe pod uprawę soi genetycznie modyfikowanej i skończy się tak, że jedna korporacja będzie
produkowała tanio soję następnie przewiezie ją statkiem do Chin, w Chinach tania produkcja wieprzowiny i
dystrybucja na świat. I temat jest załatwiony.
Tymczasem – jak zauważa Pan Zbyszek - w Europie praktycznie dążenia są takie, żeby produkcję rolną wygasić, bo
będziemy super ekologiczni. A nie mamy rynku na produkty ekologiczne! Co ci ludzie z tym mają robić? W wielu
przypadkach skończy się tak, że będzie uprawiana brukselka, czyli tylko na dopłatę. Minimalne koszty, nawet się tego
nie zbiera, bierze się dopłatę, coś tam zostanie i tak to wygląda.
- Jeżeli lockdown w gastronomii potrwa dalej, nie mam co liczyć na to, że ziemniaki sprzedam do przetwórstwa, a na
wolnym rynku konsumpcyjnym, praktycznie po marcu nie ma możliwości sprzedaży starego ziemniaka w takiej ilości,
bo zaraz będzie przyjeżdżał świeży młody ziemniak z Maroko, później z Cypru, Francji, Niemiec i jest koniec – przyznał
gospodarz.
- Sytuacja jest więc nieciekawa – przyznał w rozmowie Jokerfarm. - W takiej sytuacji jestem nie tylko ja, w takiej
samej sytuacji jest wielu rolników produkcyjnych. W Polsce mamy w granicach 1,3 mln gospodarstw, ale
produkcyjnych, czyli tych, które produkują na rynek to jest może 400 tys. Konsumenci nie są tego świadomi. Każdy
sobie myśli: no to nie kupujmy w marketach, kupujmy od rolnika. Ok. Sprzedaż bezpośrednia jest jak najbardziej
pożądana i to też rozwiązałoby dużą część problemów ale to nie rozwiąże problemów gospodarstw
wysokotowarowych. My musimy żyć z tymi sieciami handlowymi, bo one są największym dystrybutorem żywności w
każdym kraju. To że walczymy dzisiaj, że musi być polskie i tak dalej, to nie znaczy, że niemiecki czy holenderski rolnik
ma lepiej. On jest w takiej samej czarnej … jak i my. Hegemonia tych wielkich korporacji sieci rządzi całym rynkiem
żywności. Ludzie sobie z tego nie zdają sprawy – uważa Pan Zbyszek.
- Ten czas, który mamy obecnie, czas pandemii, jasno i wyraźnie pokazuje, jak to się skończy. Skończy się to tak, że
bogaci będą jeszcze bardziej bogaci (i niech sobie będą) ale biedni będą jeszcze bardziej biedni i to już się robi
niefajne. Bo to dotknie każdego z nas w ten czy inny sposób, prędzej czy później. Patrząc z perspektywy ziemniaków
na przestrzeni kilku ostatnich lat: ceny ziemniaka dla konsumenta w sieciach handlowych niewiele się zmieniają.
Generalnie jest to 2 do 3 zł/kg. Ale u producenta ziemniaki mogą jednego roku kosztować 90 groszy, a kolejnego 15
groszy za kg. A to i tak nie oddaje obrazu sytuacji. Chodzi o stałe koszty produkcji, które jednego roku się zwracają,
ale w kolejnym nie tylko nie zwracają, ale i się do nich dopłaca. Ta się nie da żyć – podkreśla gospodarz.
Pan Zbyszek jest posiadaczem stajni całkiem przyzwoitych maszyn rolniczych. Na fali licznych komentarzy
dotyczących zaobserwowanego w czasie ostatnich strajków rolniczych bogactwa gospodarzy w postaci bardzo
drogich ciągników, Jockerfarm poprosił właściciela o komentarz również w tej sprawie. – Ten traktor nie został
zakupiony dlatego, że ja miałem takie widzimisię. Żeby pokazać się komuś. To nie jest tak. To jest wymóg naszych
czasów. Rozwój technologii, rozwój produkcji zmusza nas do zakupywania nowych maszyn. Stare się zużywają, więc
musimy kupować nowe. W dużej mierze te maszyny są kupowane z kredytów bankowych, wielu ludzi popadło w tę
pułapkę, każdy z nas chce się rozwijać, każdy z nas chce też produkować lepiej, produkować taniej, a te maszyny w
znacznym stopniu nam to umożliwiają. Podkreślam, w wielu przypadkach łączy się to z wielkimi kredytami – ktoś
może powiedzieć, to trzeba było nie brać kredytów – ok, ale z drugiej strony bank dając kredyt nie daje go na piękne
oczy, to są biznesplany, całe opracowania i zabezpieczenia.
- Obecna sytuacja na rynku, która się zresztą ciągnie od wielu już lat powoduje, że rolnicy pomimo założonych
biznesplanów nie są w stanie ich wykonać, przestają obsługiwać umowy kredytowe, w wielu przypadkach jest tak, że
sprzęt jest po prostu odbierany rolnikom. Tak nie powinno być. My jako producenci powinniśmy się rozwijać, a nie
żyć w strachu co będzie jutro. Na dzień dzisiejszy my żyjemy w jednym wielkim strachu. W ten sposób nie da się
prowadzić gospodarstwa, ani żadnej innej firmy. Ktoś powie – no to zmieńcie sobie branże – ok. ale to nie jest praca
jako etat, to jest przede wszystkim też majątek tworzony pokoleniami, całymi rodzinami. Nie po to się to tworzy, aby
jednego dnia doprowadzić to do zniszczenia. Kolejna rzecz jest taka, że nie oszukujmy się - jest to specyficzna branża
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- my zabezpieczamy społeczeństwo w żywność. Bez zapałek w Polsce da się żyć. Ostatnia fabryka została właśnie w
Polsce zamknięta. Ale czy bez żywności jesteśmy w stanie żyć?
Drogie maszyny mogą kłuć w oczy. – Tak to jest – dziś w gospodarstwach produkcyjnych obraca się milionami. Ale to
jest obrót, a efekt końcowy jest bardzo mizerny. Niejednokrotnie kończy się albo bankructwem, albo kolejnym
kredytem obrotowym na dalsze funkcjonowanie, bo wielu ludzi korzysta z różnych dofinansowań, gdzie masz w
umowie, że przez pięć lat musisz tę produkcję utrzymać.
- Na przykładzie tego ciągnika – to nie jest moja własność, to jest własność banku. Ja robię tylko wszystko, aby
wywiązać się z umowy kredytowej. To nie jest tylko zabawka. To jest maszyna, która ma pracować, dzięki której ja
mam zarabiać pieniądze. Ale jak będzie tak dalej w kraju, to wszystko zmierza wyłącznie do bankructwa. I to nie jest
tak, jak mówią, że polski rolnik rodzi się i od razu narzeka. Staram się być optymistą, ale patrząc na to wszystko
realnie, to niestety…. Kolejne dopłaty sprawy nie rozwiążą. To jest kolejny gwóźdź do trumny i obciążanie reszty
społeczeństwa kosztami. Władze muszą się wreszcie obudzić i podjąć zdecydowane kroki w celu ochrony rodzimej,
szeroko rozumianej produkcji.
Zamknij >
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ARiMR: pomoc covidowa dla rolników będzie wypłacona do końca roku
Farmer.pl | Autor: PAP | 23.12.2020 | fot. Shutterstock
Rolnicy, którzy wystąpili o tzw. pomoc covidową i "chryzantemową", otrzymają
pieniądze do końca bieżącego roku – zapewniła prezes Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa Halina Szymańska.
Agencja poinformowała w środowym komunikacie, że obecnie trwają wypłaty pieniędzy
dla gospodarstw rolnych szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19 oraz
sprzedawców chryzantem, którzy z powodu pandemii i nakazu zamknięcia cmentarzy
nie mogli sprzedać kwiatów.
- Wszyscy, którzy wystąpili o taką pomoc, otrzymają pieniądze do końca bieżącego roku
- zapewniła szefowa ARiMR Halina Szymańska.
Jak wyjaśniono, ponad 180 tys. rolników, których gospodarstwa szczególnie ucierpiały w wyniku pandemii i którzy
złożyli w ARiMR (9 września - 7 października br.) wnioski o tzw. pomoc covidową, otrzyma wsparcie o wartości blisko
1,2 mld zł. O ten rodzaj pomocy mogli starać się rolnicy działający w następujących sektorach produkcji: bydła
mięsnego, krów typu mlecznego i kombinowanego, świń, owiec, kóz, drobiu rzeźnego, drobiu nieśnego i upraw roślin
ozdobnych w ogrzewanych szklarniach lub tunelach foliowych. Wysokość wsparcia jest uzależniona od rodzaju i skali
prowadzonej produkcji rolnej. Maksymalna kwota pomocy dla rolnika nie może przekroczyć 31,43 tys. zł
(równowartość 7 tys. euro). Do 22 grudnia Agencja wypłaciła pieniądze 179,7 tys. rolników, przekazując im łącznie
1,19 mld zł - podano.
Agencja dodała, że sukcesywnie wypłacane są również rekompensaty dla tych posiadaczy chryzantem, którzy do
końca listopada złożyli w Agencji pokwitowania za przekazanie kwiatów do wykorzystania lub utylizacji. O tę pomoc
finansową w łącznej kwocie ok. 84,6 mln zł wystąpiło ponad 5,3 tys. producentów i sprzedawców chryzantem. Do 23
grudnia na konta 5,14 tys. wnioskodawców ARiMR przekazała 76,37 mln zł.
Zamknij >
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UE: Gdzie najmniejszy udział wydatków na żywność?
Farmer.pl | Autor: JK | 23.12.2020 |
W Niemczech udział wydatków gospodarstw domowych na żywność w 2019 r. był
poniżej średniej UE-28.
Jak poinformowało niemieckie centrum informacyjne ds. rolnictwa (BLZ) powołując się
na dane Eurostatu, odsetek ten wyniósł 9,6 proc., czyli o 1,4 punktu procentowego
mniej niż średnia wspólnotowa.
W Niemczech konsumenci korzystają również z faktu, że ceny żywności tylko
nieznacznie przekraczają średnią UE, a dochód na mieszkańca znacznie przewyższa
średnią.
Jedynie w Austrii, Luksemburgu, Irlandii i Wielkiej Brytanii gospodarstwa domowe wydały proporcjonalnie mniej na
żywność w 2019 r. niż w Niemczech.
Na dole listy znajduje się Wielka Brytania z udziałem zaledwie 7,1 proc., natomiast na górze Rumunia z 24,7 proc.
wydatków gospodarstw domowych na żywność. Według BLZ, było to 10,4 proc. w Holandii, 11,5 proc. w Hiszpanii,
11,9 proc. we Francji, 13,1 proc. we Włoszech i 14,9 proc. w Polsce.
Zamknij >
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UE: Ponad 180 mln euro na promocję sprzedaży surowców rolnych i żywności
Farmer.pl | Autor: JK | 23.12.2020 | Fot. Shutterstock
Komisja Europejska przeznaczyła 182,9 mln euro na promocję surowców rolnych i
żywności z krajów członkowskich.
Szczególnie brane pod uwagę przy promocji sprzedaży mają być produkty z produkcji
ekologicznej lub organicznej, owoce i warzywa oraz zrównoważone rolnictwo.
W nadchodzącym roku Komisja Europejska przeznaczy łącznie 182,9 mln euro na
promocję surowców rolnych i żywności z krajów członkowskich. W szczególności
Zielony Ład ma zostać przyspieszony poprzez wsparcie produktów i produkcji rolniczej.
Dlatego produkty z produkcji ekologicznej, owoce i warzywa oraz zrównoważone rolnictwo były przedmiotem
szczególnej uwagi. Zdaniem komisarza ds. Rolnictwa Janusza Wojciechowskiego, polityka promocyjna powinna stać
się „decydującym instrumentem” promowania zrównoważonego rolnictwa zgodnie z celami Zielonego Ładu. Taka
produkcja przynosi korzyści zarówno producentom, jak i konsumentom, ponieważ zwiększa wartość produktów i
zaspokaja rosnące zapotrzebowanie konsumentów na żywność produkowaną w sposób zrównoważony.
Zdaniem komisarza, środki na promocję sprzedaży są wyrazem celów KE i powinny zostać utrzymane w kolejnych
latach, aby nadal wspierać cele Zielonego Ładu.
Według KE, prawie połowa środków, wynosząca 86 mln EUR, jest przeznaczona na kampanie, które mają w
szczególności wspierać strategię „od pola do stołu”. Obejmować mają one informacje dla konsumentów w UE i
krajach trzecich na temat rolnictwa ekologicznego oraz roli sektora rolno-spożywczego w ochronie klimatu i
środowiska; Ponadto konieczne jest zwiększenie świadomość ekologicznego logo. Finansowane mają być również
kampanie społeczne mające na celu promowanie zdrowych i zrównoważonych nawyków żywieniowych poprzez
zwiększone spożycie świeżych owoców i warzyw.
Kolejnym celem będzie podkreślenie wysokich standardów bezpieczeństwa i jakości, a także różnorodności i
tradycyjnych aspektów żywności UE. Zdaniem KE, poza UE nacisk zostanie położony na rynki o wysokim potencjale
wzrostu, takie jak Japonia, Korea Południowa, Kanada i Meksyk. Wybrane kampanie powinny zwiększyć
konkurencyjność i konsumpcję europejskich produktów, podnieść świadomość o ich istnieniu i zwiększyć ich udział w
rynku.
Zamknij >
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Na jakich zasadach będzie kontynuowany program Mój Prąd?
Farmer.pl | Autor: Radosław Zieniewicz | 26.12.2020 | Foto. Shutterstock
Czy odbędzie się kolejny nabór do programu Mój Prąd będzie w przyszłym roku i na
jakich zasadach będzie on kontynuowany? O to spytaliśmy NFOŚiGW. Sprawdźcie, jaką
odpowiedź otrzymaliśmy.
Z wsparcia programu Mój Prąd, sięgającego do 5 tys. zł, mogli skorzystać prosumenci
(osoby fizyczne) montujące domową instalację PV o mocy od 2 do 10 kWp. Ponadto
musieli oni podpisać umowę z dostawcą energii. Dotacja bezzwrotna w wysokości do 5
tys. zł mogła pokryć do 50% kosztów kwalifikowanych przeznaczonych na zakup i
montaż fotowoltaiki.
Program Mój Prąd, dzięki powyższym prostym zasadom zyskał aprobatę ponad 220 tys. inwestorów, którzy sięgnęli
po bezzwrotne dotacje w wysokości 1,1 mld zł w celu zainwestowania w przydomową fotowoltaikę.
Nabór miał potrwać do18 grudnia br., ale zakończył się wcześniej bo już 6 grudnia br., gdyż wyczerpano całą pulę
środków na dotację z programu Mój Prąd.
Pozostaje więc pytanie, czy program Mój Prąd będzie kontynuowany i czy zasady, dotyczące pozyskania wsparcia na
przydomową fotowoltaikę będą takie same? Postanowiliśmy o to spytać urzędników z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Mój Prąd wznowiony i rozszerzony, ale na jakich zasadach?
Jak podkreśla Jan Kręt, menedżer produktu w firmie Eaton, względy finansowe będą dla konsumentów w
nadchodzącym roku główną motywacją do inwestowania w panele słoneczne. Jednym z bodźców do rozwoju rynku
fotowoltaicznego będzie dalsza możliwość zdobycia bezzwrotnej dotacji z programu Mój Prąd.
- Pojawią się bowiem nowe rodzaje kosztów (m.in. opłata mocowa), które wpłyną na wzrost cen prądu. Według
rządowych zapowiedzi kontynuowany będzie program dopłat „Mój Prąd”, którego druga edycja została zakończona
w grudniu. Prognozy przewidują też, że po spadku cen paneli o 10% w tym roku czeka nas kolejny – o około 15%. Rok
2021 może więc przynieść niższe ceny fotowoltaiki, a instalacje będą bardziej opłacalne zarówno dla gospodarstw
domowych, jak i podmiotów biznesowych - zauważa Jan Kręt, ekspert z firmy Eaton.
Eksperci, jak i sam wiceminister klimatu i środowiska, Ireneusz Zyski, zapowiada kontynuację programu Mój Prąd w
2021 r. Jednak bardziej problematyczne pozostaje określenie, jakie inwestycje będą nim objęte i czy dotychczasowe
zasady wsparcia będą utrzymane, czy też ulegną zmianie.
Zwróciliśmy się więc z prośbą do NFOŚiGW o odpowiedź na pytanie: Czy program Mój Prąd będzie kontynuowany i
na jakich zasadach.
Poniżej otrzymaliśmy taką odpowiedź od NFOŚiGW:
"Uprzejmie informujemy, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planuje w 2021 r. nowy
nabór wniosków w programie „Mój Prąd”. Trwają prace nad rozszerzeniem dotychczasowego zakresu programu o
następujące elementy: punkty ładowania (ładowarki), system zarządzania energią w domu, magazyny energii.
Rozważane są także rozwiązania w zakresie magazynowania ciepła/chłodu. Premiowany będzie zakup i montaż
instalacji fotowoltaicznej z dodatkowym elementem umożliwiającym zwiększenie autokonsumpcji wytworzonej
energii elektrycznej oraz zwiększenie poziomu efektywności energetycznej.
Jeżeli chodzi o zasady oraz kwoty dotacji z kolejnego naboru z programu Mój Prąd, NFOŚiGW nie odpowiedział już
tak szczegółowo, powołując się na fakt, że jeszcze te elementy programu są ustalane:
- O szczegółach programu oraz o ostatecznym zakresie kwalifikowalności kosztów będziemy informować w kolejnych
komunikatach. Trwają bowiem prace uzgodnieniowe między NFOŚiGW a Ministerstwem Klimatu i Środowiska - tak
odpowiedział nam Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej.
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Taka odpowiedź potwierdza, że zasady i kwoty dotowania inwestycji w fotowoltaikę na pewno ulegną zmianie.
Istnieje więc ryzyko, że dotacja w wysokości do 5 tys. na inwestycje w same panele fotowoltaiczne może być
zmniejszona w przyszłym naborze, który zapowiadany jest na 2021 rok.
Rząd zaś w nowym naborze Mój Prąd najprawdopodobniej będzie chciał bardziej premiować wyższymi dotacjami
inwestycje łączone np. w panele fotowoltaiczne i magazyn energii. Widać ten schemat na przykładach takich
programów jak choćby Czyste Powietrze lub Agroenergia, gdzie w tym ostatnim zmniejszono kwoty dotacji
bezzwrotnych.
Zamknij >
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Od nowego roku Ministerstwo Rolnictwa i Leśnictwa?
Farmer.pl | Autor: WIR/AKoz | 24.12.2020 | fot. Shutterstock
Wszystko wskazuje na to, że od 1 stycznia 2021 będziemy mieli Ministerstwo Rolnictwa
i Leśnictwa. Czy to pomoże w walce z ASF lub ograniczaniu szkód rolniczych, czynionych
przez dzikie zwierzęta?
Jak przypomina Wielkopolska Izba Rolnicza, Sejm przyjął w dniu 20 listopada projekt
zmiany ustawy o działach administracji rządowej i skierował dokument pod obrady
senatu. Zgodnie z tym wydzielono między innymi leśnictwo i łowiectwo jako nowy dział
administracji rządowej. Dziedziny te były dotychczas w kompetencji Ministra
Środowiska.
W projekcie zaznaczono, iż docelowo, w wyniku rekonstrukcji Rady Ministrów, działem tym będzie kierował minister
rolnictwa i rozwoju wsi który obejmie sprawy: zachowania, ochrony i powiększania zasobów leśnych; gospodarki
leśnej; nasiennictwa w zakresie leśnego materiału rozmnożeniowego; ochrony lasów i gruntów leśnych oraz
łowiectwa.
Do czasu przejścia łowiectwa pod zarząd ministerstwa rolnictwa sprawy związane z tymi obszarami pozostają w gestii
ministra klimatu i środowiska. Konsekwencją wyodrębnienia działu leśnictwo i łowiectwo jest konieczność dokonania
zmian w ustawach.
W uzasadnieniu czytamy, że sprawy objęte tymi działami administracji rządowej są ściśle związane ze sprawami
objętymi nowym działem leśnictwo i łowiectwo. Wskazuje na to chociażby definicja gospodarstwa rolnego określona
w przepisach Kodeksu cywilnego – za gospodarstwo rolne uważa się grunty rolne wraz z gruntami leśnymi,
budynkami lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość
gospodarczą, oraz prawami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Ponadto prowadzenie działalności
rolniczej jest związane z prowadzeniem gospodarki łowieckiej czego przykładem jest chociażby wpływ zwierząt
łownych na uprawy rolne i z tym związane szkody łowieckie.
Nowe przepisy mają wejść w życie z 1 stycznia 2021 r, z wyjątkiem niektórych artykułów, które zaczną obowiązywać z
dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
Wielkopolska Izba Rolnicza postulowała o objęcie tych działów nadzorem Ministerstwa Rolnictwa od dawna. W opinii
wielkopolskiego samorządu rolniczego przejęcie kompetencji leśnictwa i łowiectwa przez Ministerstwo Rolnictwa i
Leśnictwa daje możliwość uregulowania problemów, których nie dało się uporządkować przez ostanie kilkadziesiąt
lat oraz zwiększenia wpływu rolników na gospodarkę łowiecką. Taki model funkcjonował do końca lat 80-tych
ubiegłego stulecia i się sprawdzał. Wśród nierozwiązanych spraw jest chociażby możliwość wpływu rolników na
funkcjonowanie tzw. ośrodków hodowli zwierzyny i nadmierną populację zwierzyny na terenach wyłączonych z
dzierżawy, konieczność zmiany przepisów związanych z szacowaniem szkód łowieckich. Konieczne jest również
uregulowanie współpracy producentów rolnych z Lasami Państwowymi. Działania WIR nakierowane były właśnie na
niwelowanie problemów, które narosły pomiędzy rolnikami i myśliwymi w okresie prowadzenia tych działów przez
Ministerstwo Środowiska.
Dążenia wielkopolskiego samorządu do nadania właściwej rangi wzajemnym relacjom pomiędzy producentami
rolnymi, myśliwymi a leśnikami realizowane były poprzez organizację wielu spotkań z przedstawicielami Zarządów
Okręgowych PZŁ, organizacją Forów rolniczo-łowieckich, czy też konferencji "Prawo Łowieckie w aspekcie
społecznym, środowiskowym, rolniczym i ekonomicznym". Liczne wystąpienia i apele WIR dotyczyły rozwiązywaniu
problemów, jakie napotykali rolnicy w swojej pracy, a które związane były z gospodarką łowiecką prowadzoną przez
koła. Nasza aktywna działalność na tej niwie dotyczyła również opiniowania aktów prawnych dotyczących łowiectwa.
Wskazywaliśmy na konieczność wprowadzenia zapisów gwarantujących obiektywne szacowanie szkód, gdyż
populacje zwierząt łownych stale rosną.
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego nastąpił wzrost pogłowia jeleni w Polsce w 2019 o około 230%, tj.
o 153 tys. sztuk w porównaniu z rokiem 2000, w którym określono poziom populacji tych zwierząt na 117,5 tys.
sztuk. W Wielkopolsce w porównaniu z danymi w kraju wzrost był jeszcze wyższy, bo aż o ponad 330%. Należy jednak
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zaznaczyć, że we wskazywanym okresie wzrósł też odstrzał tych zwierząt również o ponad 300%. W przypadku saren
populację w 2019 roku określono wg. GUS na 906,1 tys. sztuk, w Wielkopolsce jest to 95,3 tys. sztuk. A więc
populacja tego gatunku również rośnie, gdyż w roku 2000 była odpowiednio na poziomie 597,1 tys. sztuk w kraju i
71,3 tys. sztuk w Wielkopolsce. Niestety zgodnie z danymi GUS odstrzał saren w 2019 roku zmalał o 239 sztuk w
porównaniu z rokiem 2000, pomimo zwiększenia ich ilości w łowisku.
Inaczej przedstawia się sytuacja liczebności i odstrzału dzika, a ma to związek z wystąpieniem Afrykańskiego Pomoru
Świń w Polsce i wdrożenia działań do walki z nim. Główny Urząd Statystyczny w 2000 roku podaje liczebność dzików
w ilości 118,3 tys. sztuk w Polsce i 13,7 tys. sztuk w Wielkopolsce. Najwyższy wskaźnik liczebności tego gatunku
zanotowano w 2014 roku i wyniósł on odpowiednio 285,5 i 30,1 tys. sztuk. Przypomnimy, że właśnie w lutym 2014
roku zanotowano pierwszy przypadek ASF w Polsce. Od tego roku następuje systematyczna redukcja pogłowia dzika,
aż do roku 2019, w którym wg. danych GUS w Polsce jest obecnie 71,8 tys. sztuk dzika, w naszym województwie 7,9
tys. sztuk. Ma to odzwierciedlenie w prowadzonym odstrzale tego gatunku, który systematycznie rośnie z roku na
rok i bieżące dane z 2019 roku wg. GUS wskazują, iż odstrzelono w tym sezonie łowieckim 331 886 sztuk dzików, a w
Wielkopolsce 43 004 sztuki, jest to o wzrost o ponad 350%, niż w roku 2000.
Jak ocenia Barbara Idczak z WIR, niestety stan ten w tym sezonie łowickim może być zgoła odmienny ze względu na
wprowadzone obostrzenia epidemiczne związane z COVID-19, ale i obostrzenia związane z bioasekuracją i walką z
Afrykańskim Pomorem Świń. Z pozyskanych informacji od myśliwych można przypuszczać, że pozyskanie dzika w
naszym województwie jest na poziomie 50-60% planu na dzień 31 października 2020 r. A więc istnieje realna groźba
niewykonania planów założonych w rocznych planach łowieckich w odniesieniu do dzików. Jest to dla nas rolników
bardzo zła wiadomość, gdyż na wiosnę możemy się spodziewać nie tylko jeszcze większych strat na polach, ale i
niekontrolowanego rozprzestrzenienia się ASF w regionie.
Wielkopolska Izba Rolnicza w ostatnich wystąpieniach do Ministerstwa Rolnictwa oraz Głównego Lekarza
Weterynarii zaapelowała o przywrócenie możliwości wykonywania przez koła łowieckie polowań zbiorowych.
Myśliwi wykonają wykonują obowiązki związane z prowadzeniem prawidłowej gospodarki łowieckiej, a więc
wykonują zadania służbowe, również poprzez zwalczanie chorób zakaźnych na terenie Polski - Afrykańskiego Pomoru
Świń. Niestety najwięcej polowań zbiorowych odbywa się w listopadzie i grudniu, a więc czas ten wydaje się stracony
na taką formę polowań. Obowiązujące nadal zakazy i obostrzenia epidemiczne fatalnie wpływają na realizację zadań
nałożonych na myśliwych w ramach gospodarki łowieckiej. Finansowo odczuwają to rolnicy poprzez dramatyczne
zwiększenie strat na polach spowodowanych przez zwierzynę łowną, w szczególności dziki i jelenie. Skutki finansowe
odczuwają również myśliwi, których przychody do kół uległy znacznemu zmniejszeniu, a odszkodowania dla rolników
rosną. Skutkiem działań związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się ASF jest również wzrost pogłowia
dzików spowodowany jego mniejszym odstrzałem, gdyż myśliwi w strefach ASF mają obowiązek badania każdej
pozyskanej tuszy dzika. Chłodni w terenie jest za mało, a te którymi dysponują myśliwi są przepełnione. Również
negatywnie na odstrzał dzików wpływa fakt długiego oczekiwania na wyniki badań z Inspekcji Weterynaryjnej – w
niektórych regionach nawet do 12 dni. Sytuację pogłębia jeszcze bardzo niska cena skupu tusz dzika, która oscyluje w
granicach 1,50 zł za kg, która żaden sposób nie rekompensuje kosztów polowania i nie przynosi zysków kołom
łowieckim. Zdaniem wielkopolskiego samorządu rolniczego należy przedsięwziąć nadzwyczajne środki, które
umożliwią utylizację odstrzelonych dzików na koszt Państwa. Ograniczony zostanie czas przetrzymywania dzików w
chłodniach, nie zostaną wydatkowane również środki na badania tusz pod kątem ASF. Praktycznie w momencie
pozyskania tusza dzika zostaje zutylizowana wraz z patrochami. W chłodniach powinny być przetrzymywane jedynie
tusze, które docelowo mają trafić na skup lub też na użytek własny myśliwego.
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Jakie wsparcie związane z produkcją roślin w nowej WPR?
Farmer.pl | Autor: Marzena Pokora-Kalinowska | 27.12.2020 | fot. Gerd Altmann z Pixabay
W projekcie Planu Strategicznego WPR po 2022 roku przewidziano pomoc do upraw.
Do znanych z dotychczasowego systemu WPR płatności związanych z produkcją
zaproponowano w przedstawionym projekcie Planu Strategicznego WPR po 2022 roku
wiele zmian.
Dotyczy to przewidywanych płatności rocznych do zwierząt i do upraw.
Przewidziano następujące płatności do upraw:
Wsparcie dochodów związane z wielkością produkcji do buraków cukrowych
Pomoc jednolita w całym kraju.
Wymagane zawarcie umowy dostawy, w której rolnik zobowiązuje się do wytworzenia i dostarczenia
odpowiedniemu podmiotowi określonej ilości buraków cukrowych z określonej powierzchni gruntów, a podmiot ten
zobowiązuje się te buraki odebrać w umówionym terminie, zapłacić za nie umówioną cenę i przeznaczyć te buraki na
produkcję cukru.
Płatność przyznawana jest rolnikowi do powierzchni uprawy buraków cukrowych nie większej, niż powierzchnia
gruntów określona w umowie.
Wsparcie dochodów związane z wielkością produkcji do chmielu
Pomoc w formie płatności na hektar do uprawy chmielu w: rejonie lubelskim obejmującym powiaty: biłgorajski,
chełmski, hrubieszowski, kielecki, kozienicki, krasnostawski, kraśnicki, lipski, lubaczowski, lubartowski, lubelski,
łańcucki, łęczyński, łukowski, opolski z siedzibą władz w Opolu Lubelskim, puławski, radzyński, starachowicki,
świdnicki z siedzibą władz w Świdniku, tomaszowski z siedzibą władz w Tomaszowie Lubelskim, włodawski, zamojski i
zwoleński; rejonie wielkopolskim obejmującym powiaty: bydgoski, gorzowski, gostyński, grodziski z siedzibą władz w
Grodzisku Wielkopolskim, kępiński, koszaliński, krotoszyński, nakielski, nowotomyski, poznański, rawicki, słupecki,
wolsztyński, żagański, żarski i żniński lub rejonie dolnośląskim obejmującym powiaty: kłodzki, nyski, oleśnicki,
piotrkowski, wrocławski i zawierciański.
Minimalne wymagania: minimalna obsada: 1 300 szt./ ha. Płatność do powierzchni, na których uprawiane są rośliny
chmielu, zajętych przez konstrukcję nośną i ograniczonych linią jej zewnętrznych odciągów kotwicznych. Jeżeli na tej
linii znajdują się sadzonki chmielu, to dodaje się pasy brzeżne o szerokości odpowiadającej średniej szerokości
międzyrzędzia wewnątrz działki, pod warunkiem że nie stanowią one części drogi publicznej. Ponadto dodaje się pasy
przeznaczone na manewry maszynami rolniczymi, znajdujące się na zakończeniach rzędów roślin, pod warunkiem że
szerokość żadnego z nich nie przekracza 8 m i nie stanowią one części drogi publicznej.
Wsparcie dochodów związane z wielkością produkcji do lnu
Pomoc jednolita w całym kraju.
Wymagania: rolnik posiada grunty rolne na terenie Polski, na których prowadzi w roku składania wniosku uprawę
lnu.
Wsparcie dochodów związane z wielkością produkcji do konopi
Pomoc jednolita w całym kraju.
Wymagania: rolnik posiada grunty rolne na terenie Polski, na których prowadzi w roku składania wniosku uprawę
konopi. Rolnik stosuje odmiany zawierające w uprawie polowej maksymalnie 0,2% tetrahydrokanabinolu (THC) w
suchej masie rośliny.
Wsparcie dochodów związane z wielkością produkcji do pomidorów
Pomoc jednolita w całym kraju.
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Wymagane zawarcie umowy na uprawę pomidorów, w której rolnik zobowiązuje się do wytworzenia i dostarczenia
podmiotowi, którego przedmiot działalności obejmuje przetwarzanie owoców i warzyw, określonej ilości pomidorów
z określonej powierzchni gruntów, a podmiot ten zobowiązuje się te pomidory odebrać w umówionym terminie,
zapłacić za nie umówioną cenę i je przetworzyć. Płatność przyznawana jest rolnikowi do powierzchni uprawy
pomidorów nie większej, niż powierzchnia gruntów określona w umowie.
Wsparcie dochodów związane z wielkością produkcji do truskawek
Pomoc jednolita w całym kraju.
Wymagania: rolnik posiada grunty rolne na terenie Polski, na których prowadzi w roku składania wniosku uprawę
truskawek.
Wsparcie dochodów związane z wielkością produkcji do ziemniaków skrobiowych
Pomoc jednolita w całym kraju.
Wymagane: zawarcie umowy na uprawę ziemniaków skrobiowych, w której rolnik zobowiązuje się do wytworzenia i
dostarczenia podmiotowi, którego przedmiot działalności obejmuje wytwarzanie skrobi lub wyrobów skrobiowych,
określonej ilości ziemniaków skrobiowych z określonej powierzchni gruntów, a podmiot ten zobowiązuje się te
ziemniaki odebrać w umówionym terminie, zapłacić za nie umówioną cenę i wyprodukować z nich skrobię lub
wyroby skrobiowe. Płatność przyznawana jest rolnikowi do powierzchni uprawy ziemniaków skrobiowych nie
większej, niż powierzchnia gruntów określona w umowie.
Wsparcie dochodów związane z wielkością produkcji do paszowych roślin wysokobiałkowych
Pomoc jednolita w całym kraju.
Przysługuje do uprawy w plonie głównym następujących paszowych roślin wysokobiałkowych: esparceta, komonica,
koniczyna, lędźwian, lucerna, nostrzyk, seradela, wyka – do określonej powierzchni uprawy.
Wyłączone ze wsparcia: mieszanki z innymi roślinami (np. zboża) z wyjątkiem wyki uprawianej z rośliną podporową.
Uprawa nie może zostać przeznaczona na zielony nawóz (zakaz przyorywania).
Wsparcie dochodów związane z wielkością produkcji do roślin wysokobiałkowych na nasiona
Pomoc jednolita w całym kraju.
Pomoc w formie płatności rocznej na hektar, jednolita w całym kraju, do uprawy w plonie głównym roślin
wysokobiałkowych objętych wsparciem, tj.: bobik, groch pastewny, soja, łubin.
Wyłączone ze wsparcia: mieszanki z innymi roślinami (np. zboża).
Warunek otrzymania wsparcia: zbiór nasion.
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Umowa między UE a W. Brytanią to dobra wiadomość dla Polaków
Farmer.pl | Autor: PAP | 26.12.2020 | fot. Shutterstock
Uzgodnienie umowy między UE a Wielką Brytanią jest dobrą wiadomością dla polskich
przedsiębiorców i obywateli. Ograniczy negatywne skutki brexitu - powiedział w piątek
minister ds. europejskich Konrad Szymański.
Szymański podkreślił, że Polska od początku zabiegała o konstruktywne i wytrwałe
działania UE w tej sprawie.
- Umowa ograniczy negatywne skutki brexitu. Dotyczy zarówno producentów towarów
przemysłowych jak i rolno-spożywczych. W umowie przewidziano specjalne ułatwienia
na przykład dla sektora motoryzacyjnego, farmaceutyków, czy produktów rolnictwa
ekologicznego. Zadbaliśmy w negocjacjach o uwzględnienie interesu sektora transportowego, szczególnie ważnego
dla Polski. Przewoźnicy będą mieli nieograniczony dostęp z punktu do puntu pomiędzy Unią i Wielką Brytania oraz
pełne prawa tranzytowe wzajemnie przez swoje terytoria. W ograniczonym zakresie możliwe będą również operacje
kabotażowe - powiedział Szymański.
Jak dodał, umowa pozwoli na znaczące ograniczenie kosztów gospodarczych wyjścia Wielkiej Brytanii z UE. - Utrzyma
dostęp do rynku brytyjskiego dla polskich eksporterów, którzy w 2019 roku sprzedali w Wielkiej Brytanii towary za 61
mld złotych. Szerokie porozumienie dotyczące koordynacji świadczeń społecznych będzie ważne dla bezpieczeństwa
socjalnego polskich obywateli - podkreślił.
Dodał, że uzgodniona umowa pozwoli na stabilizację i rozwój relacji politycznych między Wielką Brytanią a UE, co ma
istotne znaczenie dla ograniczenia politycznych kosztów brexitu.
W Brukseli odbyło się w piątek posiedzenie ambasadorów państw UE ws. umowy UE z Wielką Brytanią po brexicie.
Główny negocjator unijny Michel Barnier przedstawił na nim wynik negocjacji. Polski ambasador Andrzej Sadoś
podziękował Barnierowi za pracę nad porozumieniem i zapowiedział, że Polska musi zapoznać się jeszcze z jego
szczegółami.
Wielka Brytania i Unia Europejska zawarły w czwartek porozumienie o wzajemnych relacjach po zakończeniu okresu
przejściowego po brexicie. Dzięki temu od nowego roku nie będzie w handlu między nimi ceł ani innych zakłóceń, co
uderzyłoby w obie strony.
Proces wychodzenia Wielkiej Brytanii z UE zaczął się dokładnie 1646 dni temu, gdy w referendum - wbrew niemal
wszystkim sondażom - za wystąpieniem z UE opowiedziało się 52 proc. Brytyjczyków. W tym czasie dwukrotnie
zmienił się premier i dwukrotnie przekładano termin wyjścia. Formalnie Wielka Brytania opuściła UE 31 stycznia tego
roku, ale do końca okresu przejściowego, czyli do 31 grudnia związania jest jeszcze unijnymi regulacjami.
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