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Notowania 
CenyRolnicze.pl | 25 stycznia 2021 

 

 

 

PSZENICA KONSUMPCYJNA ŻYTO KONSUMPCYJNE JĘCZMIEŃ BROWARNY OWIES KONSUMPCYJNY 

Średnia cena zł/t: 917,60 Średnia cena zł/t: 623,42 Średnia cena zł/t: 701,25 Średnia cena zł/t: 546,00 

MIN - MAX: 800,00 - 1 010,00 MIN - MAX: 520,00 - 700,00 MIN - MAX: 600 - 900 MIN - MAX: 480,00 - 650,00 

    
    
PSZENICA PASZOWA ŻYTO PASZOWE PSZENŻYTO JĘCZMIEŃ PASZOWY 

Średnia cena zł/t: 839,23 Średnia cena zł/t: 599,79 Średnia cena zł/t: 716,85 Średnia cena zł/t: 682,71 

MIN - MAX: 700,00 - 910,00 MIN - MAX: 500,00 - 680,00 MIN - MAX: 630 - 800 MIN - MAX: 620,00 - 790,00 

    

    
GROCH ŁUBIN ŻŁÓTY ŁUBIN WĄSKOLISTNY BOBIK 

Średnia cena zł/t: 957,22 Średnia cena zł/t: 932,50 Średnia cena zł/t: 1 040,00 Średnia cena zł/t: 974,00 

MIN - MAX: 880,00 - 1 040,00 MIN - MAX: 900 - 1 000 MIN - MAX: 800 - 1 230 MIN - MAX: 900 - 1 100 

    
    
RZEPAK KUKURYDZA MLEKO ŻYWIEC WIEPRZOWY 

Średnia cena zł/t: 1 876,00 Średnia cena zł/t: 777,34 Średnia cena zł/l: 1,58 Średnia cena zł/kg: 3,61 

MIN - MAX: 1 720 - 1 990 MIN - MAX: 700,00 - 850,00 MIN - MAX: 1,46 - 1,68 MIN - MAX: 3,30 – 4,00 

    

    
MATF Pszenica  
223,25 €/t 

MATF Kukurydza  
209,25 €/t 
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Śnieg chroni oziminy – gdzie mróz był największy? 
Farmer.pl | Autor: Anna Kobus | 18.01.2021 | Fot. A. Kobus 

Lokalnie temperatura tej nocy spadła nawet do -25 st. C. Na szczęście oziminy prawie w 

całym kraju są pokryte warstwą śniegu. To rodzi nadzieję, że mróz w większym stopniu 

nie uszkodzi ozimin. Ale to będzie mogli dopiero wstępnie ocenić jak przyjdzie odwilż. 

To pierwszy poważniejszy incydent zimowy. Spadki temperatur są znaczne, stąd 

pojawiła się obawa czy mróz nie uszkodzi ozimin. 

Gdzie spadki temperatur były największe? Czytaj dalej… 

 

Jaka stawka za dzierżawę? 
Farmer.pl | Autor: GUS/AKoz | 18.01.2021 | fot. pixabay 

Średnia krajowa cena skupu pszenicy w II półroczu 2020 r. wyniosła 74,21 zł za 1 dt - 

poinformował GUS. 

Główny Urząd Statystyczny poinformował dziś, że: 

1. Według wstępnych danych średnia krajowa cena skupu pszenicy w II półroczu 2020 r. 

wyniosła 74,21 zł za 1 dt. 

Cena ta służy do ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego za dzierżawione od Skarbu 

Państwa nieruchomości rolne. Czytaj dalej… 

Chcą karać rolników za przepędzanie bydła 
Farmer.pl | Autor: Łukasz Chmielewski/ W-MIR |  18.01.2021 | fot. Ł.Ch. 

O przypadkach karania rolników za wykonywanie swojej pracy informuje Warmińsko-

Mazurska Izba Rolnicza, na przykładzie hodowców z województwa warmińsko – 

mazurskiego. 

Nękani hodowcy bydła zwrócili się do Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej o pomoc w 

sprawie utrudniania im wykonywania codziennych obowiązków w gospodarstwie. Izba 

Rolnicza zaapelowała do Sądu Rejonowego w Ełku o o zaniechanie karania rolników z 

powiatu ełckiego, którym zarzucane jest popełnienie wykroczeń z art. 97 Kodeksu 

wykroczeń. Czytaj dalej… 

Sikora: Rolnicze organizacje nie tracą ani czasu, ani pieniędzy w Copa-Cogeca 
Farmer.pl | Autor: FBZPR/AKoz | 18.01.2021 | fot. shutterstock 

Ostatnio w przestrzeni publicznej pojawiły się informacje, które dotknęły członków 

Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych. Dlatego postanowili się do nich 

odnieść. - Rolnicze organizacje nie tracą ani czasu, ani pieniędzy w Copa-Cogeca - 

podkreśla w rozmowie z farmer.pl Marian Sikora, przewodniczący FBZPR. Rząd 

przygotował pod koniec 2020 r. 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 (m.in. Copa-Cogeca). Zakłada przedłużenie 

wsparcia w wysokości 4 mln zł rocznie. Czytaj dalej…  
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Licytacje sądowe nieruchomości przez Internet? 
Farmer.pl | Autor: Marzena Pokora-Kalinowska | 18.01.2021 | fot. Karl Egger z Pixabay 

Przedstawiony przez rząd Sejmowi projekt ustawy o zmianie ustawy „Kodeks 

postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw” ma służyć harmonizacji 

rozwiązań dotyczących e-licytacji z ruchomości i z nieruchomości. 

Przetarg jako najistotniejszy element sprzedaży nieruchomości byłby przeprowadzany 

w systemie teleinformatycznym. Obecnie brak jest regulacji umożliwiających 

przeprowadzenie przetargu w takim trybie  - podano. 

Czytaj dalej… 

 

USA: Ceny gruntów ornych wzrosły najwięcej od 6 lat 
Farmer.pl | Autor: JK | 18.01.2021 | Fot.pixabay.com 

W trzecim kwartale 2020 roku ceny ziemi uprawnej w środkowym pasie uprawy 

kukurydzy w USA wzrosły średnio o 2 procent rok do roku. To największy wzrost cen 

ziemi od 6 lat. 

Mimo to oczekuje się większej liczby bankructw gospodarstw. Powody to wygaśnięcie 

dotacji państwowych - bez czego wielu rolników nie osiąga dochodu. W ostatnich latach 

nieruchomości rolnicze stanowiły zazwyczaj około czterech piątych całkowitej wartości 

aktywów gospodarstw rolnych w USA. Czytaj dalej… 

 

Rosja podwyższa stawki celne na pszenicę 
Cenyrolnicze.pl | Autor: Redakcja | 18.01.2021 

Próby rządu rosyjskiego mające na celu powstrzymanie wzrostu krajowych cen pszenicy 

wywołały gwałtowny wzrost cen światowych, który zniwelował wprowadzone 

pierwotnie cła eksportowe na poziomie 25 euro za tonę pszenicy (od 15 lutego). Stąd w 

piątek ogłoszone zostały kolejne kroki w postaci podwojenia stawki na pszenicę (do 50 

eur/t) od połowy marca i nałożenia ceł także na kukurydzę i jęczmień. 

Stawki celne obowiązujące od połowy marca: 

- pszenica: 50 eur/t; Czytaj dalej… 

 

W Europie zaczyna brakować cukru 
Farmer.pl Autor: JK | 19-01-2021, 12:08 | fot. pixabay 

 Zbiory buraków cukrowych w 2020 r. w Europie, zwłaszcza we Francji i Polsce, były złe. 

Oczekuje się, że produkcja cukru, w tym izoglukozy, wynosząca w Unii Europejskiej i 

Wielkiej Brytanii zaledwie 16,3 mln ton będzie o prawie 10 procent niższa niż w 

poprzednim roku. Po wykluczeniu produkcji w Wielkiej Brytanii, w UE w sezonie 

2020/2021 zostanie wyprodukowane tylko 15,4 miliona ton ekwiwalentu cukru białego, 

czyli prawie 15 procent mniej niż w poprzednim sezonie. Jest to oparte na danych 

Komisji Europejskiej i obliczeniach producenta cukru Pfeifer & Langen. Czytaj dalej… 
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Uprawa kukurydzy w USA ze względu na degradację gleby coraz kosztowniejsza 
Farmer.pl | Autor: Małgorzata Powałka | 19-01-2021 

Stany Zjednoczone to największy producent kukurydzy na świecie. W sezonie 2018-

2019 farmerzy wyprodukowali tam ponad 366 milionów ton metrycznych kukurydzy. 

Jednak pogorszenie stanu gleby w USA sprawia, że uprawa „Złota Ameryki” jest coraz 

kosztowniejsza. Degradacja gleby kosztuje tamtejszych hodowców pół miliarda dolarów 

rocznie. 

Na całym świecie obserwuje się coraz większe problemy z pogarszającym się stanem 

gleby. Ich żyzność obniża się ze względu na zasolenie, zakwaszenie, erozję wietrzną i 

wodną, czy utratę ważnych dla roślin składników, jak azot czy fosfor. Czytaj dalej… 

„Młody rolnik” to także technik turystyki na obszarach wiejskich 
Farmer.pl | Autor: Marzena Pokora-Kalinowska | 15-01-2021| fot. Sharon Ang z Pixabay  

Wymagania niezbędne do otrzymania „Premii dla młodych rolników” z PROW spełni 

także osoba mająca zawód technika turystyki na obszarach wiejskich. 

Ministerstwo Rolnictwa przygotowało projekt rozporządzenia zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz 

zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach 

poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych 

rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Czytaj 

dalej… 

 

Zawrotne tempo eksportu polskiej pszenicy do krajów trzecich 
CenyRolnicze.pl | Andrzej Bąk - eWGT/KE | 20 styczeń 2021 

W tygodniu kończącym się 17 stycznia 2021 roku polski eksport pszenicy poza UE 

wyniósł 117,30 tys. ton i stanowił 64% całego unijnego eksportu tego zboża. 

Od początku obecnego sezonu (1 lipca 2020) wysłaliśmy poza granice UE: 1,60 mln ton 

pszenicy (55,2 tys. ton średnio tygodniowo). Stanowi to ponad 11,4% unijnego eksportu 

pszenicy miękkiej i daje nam piąte miejsce w rankingu unijnych eksporterów tego 

zboża. Eksport wszystkich zbóż z Polski jest niewiele większy i sięga 1,67 mln ton, a to 

oznacza, że pszenica stanowi 96% naszego eksportu ziarna poza UE. Czytaj dalej… 

 

Leśnictwo i łowiectwo w nowym projekcie ustawy o działach 
Agropolska.pl | Autor tekstu: pap, (em) | redakcja@agropolska.pl | 20-01-2021 | Fot._Krzysztof Zacharuk 

Leśnictwo i łowiectwo ma być jednak nowym działem administracji rządowej. Geologia, 

centrum administracyjne rządu oraz leśnictwo i łowiectwo, jako nowe wyodrębnione 

działy administracji rządowej zakłada projekt ustawy, który został opublikowany na 

stronach Kancelarii Sejmu. 

Projekt ustawy został przyjęty przez rząd. W sprawie jego treści odbyły się w ubiegłym 

tygodniu konsultacje Andrzeja Dudy z premierem Mateuszem Morawieckim po tym, jak 

prezydent zawetował pierwotną ustawę Prezydent. Czytaj dalej… 
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Cena pszenicy oscyluje wokół 1000 zł/t 
Farmer.pl | Autor: Małgorzata Tyszka | 21-01-2021 | fot. Pixabay 

To już kolejny tydzień, kiedy odnotowywane są wzrosty cen zbóż i rzepaku. Jak 

dowiadujemy się w skupach, rolnicy pytają o cenę, mają towar, ale często wstrzymują 

się ze sprzedażą, czekając na jeszcze wyższe ceny. 

Nadal dzieje się dużo na rynkach zbóż. Cena pszenicy, jak informowaliśmy na portalu 

farmer.pl przekroczyła magiczną liczbę tysiąca złotych za tonę, a rzepaku dwa tysiące. 

Jednak w skupach do których dzwoniliśmy, nie odnotowaliśmy takich poziomów, bo 

najwięcej za tonę pszenicy konsumpcyjnej płacono 970 zł netto, ale już za rzepak – 2 

tys. zł. Czytaj dalej… 

Gminy popegeerowskie mogą wnioskować o inwestycje 
Farmer.pl | Autor: Marzena Pokora-Kalinowska | 21-01-2021 |  

Trwa nabór wniosków o wsparcie inwestycyjne dla gmin popegeerowskich. Posłowie 

Jarosław Zieliński, Andrzej Gawron i Jarosław Gonciarz – PiS wystosowali dziś pytanie 

„w sprawie rządowego programu wsparcia dla gmin, na terenie których w okresie PRL 

funkcjonowały państwowe gospodarstwa rolne - do Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji”. 

Jak mówił poseł Jarosław Zieliński, majątek ten został przejęty „przez nomenklaturę”. 

Poseł pytał o pomoc dla tzw. gmin popegeerowskich. Czytaj dalej… 

 

Stawki dopłat do materiału siewnego 
Farmer.pl | Autor: MRiRW/AKoz | 20-01-2021 | fot. farmer.pl 

Od 15 stycznia br. obowiązują zaktualizowane stawki dopłat do powierzchni gruntów 

ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub 

kwalifikowany za 2020 r. Umożliwia to rozpoczęcie realizacji dopłat przez Agencję 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

Jak informuje MRiRW, decyzje o przyznaniu dopłaty będą wydawane w terminie 60 dni 

od dnia wejścia w życie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów na ten temat. W 

następstwie przyznania dopłaty w formie decyzji administracyjnej, środki finansowe 

będą przekazywane na rachunki bankowe rolników. Czytaj dalej… 

Ceny skupu podstawowych produktów rolnych w sąsiednich krajach 
Farmer.pl | Autor: JK | 21-01-2021 | 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 2 tygodniu 2021 r. 

Brandenburgia 

Pszenica jakościowa 196-216 (206) Czytaj dalej… 
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ZAŁĄCZNIK 
 

Śnieg chroni oziminy – gdzie mróz był największy? 
Farmer.pl | Autor: Anna Kobus | 18.01.2021 | Fot. A. Kobus 

Lokalnie temperatura tej nocy spadła nawet do -25 st. C. Na szczęście oziminy prawie w 

całym kraju są pokryte warstwą śniegu. To rodzi nadzieję, że mróz w większym stopniu 

nie uszkodzi ozimin. Ale to będzie mogli dopiero wstępnie ocenić jak przyjdzie odwilż. 

To pierwszy poważniejszy incydent zimowy. Spadki temperatur są znaczne, stąd 

pojawiła się obawa czy mróz nie uszkodzi ozimin. 

Gdzie spadki temperatur były największe? 

 

 

 

Źródło: stacjapogody.waw.p 
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Najniższe temperatury. Źródło: stacjapogody.waw.pl 

Nie da się tego teraz ocenić, jaki wpływ ma ten mróz na rośliny. Pocieszające jest to, że prawie w całym kraju jest 

śnieg, który tworzy warstwę izolacyjną dla ozimin. 

Jednak należy mieć świadomość, że znaczenie ma także jakość i grubość pokrywy śnieżnej, oraz to czy śnieg spadł na 

zmarzniętą glebę czy nie. Nadzieją napawa fakt, że w czasie tych mrozów nie ma bardzo silnych wiatrów, które 

powodowałyby zamiecie śnieżne, doprowadzające do przemieszczania się śniegu a co za tym idzie do powstania w 

jednych miejscach zasp, by w innych pozbawić rośliny okrywy śnieżnej. Silne, mroźne wiatry działają destrukcyjnie na 

części zielone roślin, doprowadzając do zjawiska wysmalania. 

Z powodu mrozu śnieg jest sypki, „wysuszony” a więc dochodzi do wymiany gazowej. Nie tworzy zbitej struktury. 

Wskutek małego przewodnictwa cieplnego zapobiega przemarzaniu tkanek. Łagodzi też wahania temperatur w 

otoczeniu roślin. Tam gdzie śniegu jest bardzo dużo, mogą powstać warunki sprzyjające dla rozwoju pleśni śniegowej 

u zbóż oraz pałacznicy (zgnilizny) w rzepaku. Czy te choroby odegrają znaczenie gospodarcze dowiemy się jednak 

wczesną wiosną. 

Dobrą wiadomością jest także fakt, że mróz szybko odpuści i odwilż przyjdzie już wkrótce (mało dni z silnym 

stresem). Nie powinno zatem dojść do silnego przemrożenia gleby a więc i przemrożenia (uszkodzenia) systemu 

korzeniowego. Gleba do tej pory akumulowała sporo ciepła a pokryta śniegiem długo mogła opierać się gwałtownym 

zmianom temperatur. 

Po ustaniu mrozu nie są też prognozowane większe wahania temperatury, co również należy traktować jako zjawisko 

korzystne dla ozimin. Ważne są także warunki jakie towarzyszą topnieniu śniegu. Jeśli panują dodatnie temperatury 

na zmianę z mrozami, dojść może do powstania na pokrywie śnieżnej warstwy lodu, która odcina dopływ tlenu. 

W obecnej sytuacji rzepak może stracić część liści, które ulegną przemrożeniu. Oznacza to, że przy wyższych 

temperaturach nad plantacjami rzepaku unosić się będzie charakterystyczny kapuściany zapach. Kwestią 

najważniejszą będzie stan szyjki korzeniowej oraz korzenia. Uszkodzenia tych organów są najbardziej dotkliwe i 

stwarzają poważne problemy w ocenie stanu rzepaku na przedwiośniu. Jeśli ulegną przemrożeniu nie rokuje to 

dobrze na przyszłość. 

Odmiany z wyższą notą mrozoodporności powinny sobie poradzić, ale o tym czy tak będzie przekonamy się dopiero 

na przedwiośniu, ponieważ o przezimowaniu ozimin mówimy dopiero wtedy, gdy wegetacja ruszy na całego. 

Zamknij > 
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Jaka stawka za dzierżawę? 
Farmer.pl | Autor: GUS/AKoz | 18.01.2021 | fot. pixabay 

Średnia krajowa cena skupu pszenicy w II półroczu 2020 r. wyniosła 74,21 zł za 1 dt - 

poinformował GUS. 

Główny Urząd Statystyczny poinformował dziś, że: 

1. Według wstępnych danych średnia krajowa cena skupu pszenicy w II półroczu 2020 r. 

wyniosła 74,21 zł za 1 dt. 

Cena ta służy do ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego za dzierżawione od Skarbu 

Państwa nieruchomości rolne. 

2. Wskaźnik cen skupu podstawowych produktów rolnych (ziarna pszenicy i żyta, żywca wołowego, wieprzowego i 

drobiowego oraz mleka krowiego) w II półroczu 2020 r. w stosunku do I półrocza 2020 r. wyniósł 96,2 (spadek cen o 

3,8 %). 

Podany wskaźnik służy waloryzacji czynszu dzierżawnego za dzierżawione od Skarbu Państwa nieruchomości rolne.  

Zamknij > 
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Chcą karać rolników za przepędzanie bydła 
Farmer.pl | Autor: Łukasz Chmielewski/ W-MIR |  18.01.2021 | fot. Ł.Ch. 

O przypadkach karania rolników za wykonywanie swojej pracy informuje Warmińsko-

Mazurska Izba Rolnicza, na przykładzie hodowców z województwa warmińsko – 

mazurskiego. 

Nękani hodowcy bydła zwrócili się do Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej o pomoc w 

sprawie utrudniania im wykonywania codziennych obowiązków w gospodarstwie. Izba 

Rolnicza zaapelowała do Sądu Rejonowego w Ełku o o zaniechanie karania rolników z 

powiatu ełckiego, którym zarzucane jest popełnienie wykroczeń z art. 97 Kodeksu 

wykroczeń. 

Rolnicy, o których mowa prowadzą gospodarstwo rolne, w którym prowadzona jest hodowla bydła. W okresie 

letnim, aby zapewnić zwierzętom wyższy dobrostan, wypędzane są one na pastwiska, które jednak oddalone są od 

zabudowań gospodarskich o ok. 400 m. Jedyną możliwością przemieszczenia bydła, jest skorzystanie z pasa wąskiej 

drogi publicznej. Przepęd bydła odbywa się z zachowaniem niezbędnych rygorów bezpieczeństwa – oznakowane 

osoby, znajdujące się po lewej stronie pędzonego stada, pilnują aby zwierzęta poruszały się po prawej stronie, w 

sposób nieutrudniający ruchu pojazdów mechanicznych. 

W-MIR zaznacza, że siedziba gospodarstwa, jak i pastwiska znajdują się na terenach wiejskich, które to z założenia 

służyć mają prowadzeniu działalności rolniczej. Jednak około 3-4 lata temu do domu jednorodzinnego sąsiadującego 

z gospodarstwem wprowadzili się ludzie, którym przeszkadza wieś i charakterystyczne dla gospodarstw rolnych 

zapachy i odgłosy, mimo że decydując się przed laty na budowę domu w tym miejscu wiedzieli o prowadzonej 

działalności rolniczej. Dziś przeszkadzają: muchy, krowy, zapachy, a nawet psy. 

Jak informują hodowcy, sąsiedzi płoszą pędzone bydło używając klaksonów i podjeżdżając blisko stada. Następnie 

nagrywają film ukazujący rozbiegające się krowy. W ocenie organu samorządu rolniczego, choć wsie częstokroć tracą 

swój pierwotny charakter, i większość ich mieszkańców nie jest już związana z rolnictwem, nie może to oznaczać 

przyzwolenia na utrudnianie działalności prowadzonej przez rolników. 

W-MIR stanęła w obronie rolników z powiatu ełckiego, których karanie, z uwagi na niewłaściwe w ocenie sąsiadów 

przepędzanie bydła, może w rezultacie doprowadzić do uniemożliwienia wykonywania prowadzonej działalności 

rolniczej i zakończenia działalności w ogóle, co będzie się wiązać się z utratą dochodów, a nawet bankructwem.  

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza informuje, że coraz częściej zdarzają się przypadki karania rolników z tytułu 

niedogodności, związanych z prowadzoną przez nich działalnością rolniczą. Dochodzi do absurdalnego karania 

rolników za zbyt głośne pianie koguta, czy też prowadzenie prac polowych w godzinach nocnych. 

Zamknij > 
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Sikora: Rolnicze organizacje nie tracą ani czasu, ani pieniędzy w Copa-Cogeca 
Farmer.pl | Autor: FBZPR/AKoz | 18.01.2021 | fot. shutterstock 

Ostatnio w przestrzeni publicznej pojawiły się informacje, które dotknęły członków 

Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych. Dlatego postanowili się do nich 

odnieść. - Rolnicze organizacje nie tracą ani czasu, ani pieniędzy w Copa-Cogeca - 

podkreśla w rozmowie z farmer.pl Marian Sikora, przewodniczący FBZPR. Rząd 

przygotował pod koniec 2020 r. 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 (m.in. Copa-Cogeca). Zakłada przedłużenie 

wsparcia w wysokości 4 mln zł rocznie. 

- W przestrzeni publicznej pojawiły się w tym samym czasie komentarze, że - między innymi - te 4 mln zł to jakaś 

niebywała kwota, że Polska ma - nie wiedzieć czemu - najbardziej liczną reprezentację związkową w strukturach 

ponadnarodowych, a to i tak nie gwarantuje sukcesów, nie tylko na forum unijnym, w tym w Copa-Cogeca, ale i 

krajowym, jeśli chodzi o sprawy polskiego rolnika. Ja jednak z całą stanowczością chciałbym podkreślić, że rolnicze 

organizacje nie tracą ani czasu, ani pieniędzy w Copa-Cogeca - podkreśla w rozmowie z farmer.pl Marian Sikora, 

przewodniczący FBZPR. 

 - Mimo epidemii koronawirusa, branżowe związki rolnicze cały czas aktywnie biorą udział w pracach unijnego lobby 

farmerskiego Copa-Cogeca. W zeszłym roku odbyło się prawie 100 spotkań z udziałem ekspertów Federacji 

Branżowych Związków Producentów Rolnych, a wielu z nich zajęło w organizacji funkcje kierownicze - dodał. 

Jak tłumaczy FBZPR, Polska jako jeden z największych producentów rolniczych w Unii Europejskiej musi mieć swoją 

reprezentację w europejskich organizacjach rolniczych. Daje to, z jednej strony możliwość artykułowania naszych 

poglądów i stanowisk na forum unijnym, z drugiej pozwala na wymianę doświadczeń z organizacjami ze wszystkich 

państw będących członkami UE. Od 2006 r. jest to możliwe dzięki pomocy finansowej państwa, która opłaca dla 

rolników m.in. składki członkowskie, koszty tłumaczeń, przelotów czy utrzymania biura w siedzibie Copa-Cogeca w 

Brukseli. 

- Nasi eksperci pracują w Copa-Cogeca społecznie i nie pobierają z tego tytułu wynagrodzeń. Jest to praca pro publico 

bono, będąca wyrazem naszej troski o przyszłość polskiego rolnictwa – podkreśla Marian Sikora. 

Praca merytoryczna w Copa-Cogeca odbywa się w grupach roboczych do których delegowani są krajowi eksperci. To 

na ich forum wypracowywane są stanowiska w najważniejszych sprawach rolnictwa europejskiego. Jak wynika z 

przygotowywanego co roku sprawozdania z działalności FBZPR, a przesłanego właśnie redakcji farmer.pl, w 2020 r. 

przedstawiciele Federacji wzięli udział w prawie 100 takich spotkaniach w 24 branżowych grupach roboczych Copa-

Cogeca. Ale to także możliwość pracy wraz z ekspertami Komisji Europejskiej w branżowych Forach Dialogu 

Społecznego oraz Obserwatorium Rynku Wołowiny, Obserwatorium Rynku Mleka i Obserwatorium Rynku Owoców i 

Warzyw. 

– Obecność w Copa-Cogeca daje autentyczną możliwość wpływania na decyzje Brukseli oraz informacje z pierwszej 

ręki co Komisja Europejska zamierza robić. Jest to bardzo ważne zwłaszcza teraz kiedy ważą się losy Wspólnej Polityki 

Rolnej. To dzięki Copa-Cogeca mieliśmy w ostatnim czasie możliwość spotkania się m.in. z komisarzem Fransem 

Timmermansem oraz komisarz Mairead McGuinness, aby dyskutować o strategii „Od pola do Stołu” oraz strategii 

„Bioróżnorodności”. Wydawało się, że komisarze po raz pierwszy usłyszeli jak ogromne wątpliwości i obawy mają 

europejscy rolnicy wobec planów zazieleniania unijnej polityki rolnej. Mamy nadzieję, że ten dialog będzie 

kontynuowany – tłumaczy Jerzy Wierzbicki z Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego. 

Zaangażowanie Polski w pracach Copa-Cogeca wydaje się być doceniane w Brukseli. Od 2017 r. do 2020 r. funkcję 

wiceprzewodniczącego Copa pełnił Marian Sikora z FBZPR. - Dało to ogromną szanse na przekazywanie problemów 

polskiego rolnictwa unijnym komisarzom oraz pracownikom DG AGRI. Szczególnie ważna była nasza obecność na 

spotkaniu z Januszem Wojciechowskim komisarzem ds. rolnictwa i późniejszej dyskusji na temat reformy Wspólnej 

Polityki Rolnej – mówi Marian Sikora, przewodniczący FBZPR. 



  Strona | 13   

 

Obecnie pierwszą wiceprzewodniczącą Cogeca jest desygnowana przez FBZPR Agnieszka Maliszewska z Polskiej Izby 

Mleka. - Stanowisko wiceprzewodniczącej Cogeca to ogromna szansa dla całej polskiej spółdzielczości. Objęcie tej 

zaszczytnej funkcji jest dowodem docenienia ze strony Europy. Dzięki temu w większym stopniu słyszalny jest głos 

Polski na arenie międzynarodowej. To był też pierwszy rok mojej pracy w Prezydencji COGECA, bardzo intensywnej w 

związku z Covid-19, ale ten rok pokazał jak ogromna rolę w sektorze spółdzielczości europejskiej odgrywa ta 

organizacja i jak wielki ma wpływ na kształtowanie unijnej polityki rolnej, szczególnie spółdzielczości– przekonuje 

Agnieszka Maliszewska. 

Eksperci Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych obsadzili również stanowiska przewodniczącego 

Grupy Roboczej Promocja (Jerzy Wierzbicki) oraz fotele wiceprzewodniczących Grupy Roboczej Mleko i Produkty 

Mleczne (Dorota Śmigielska), Grupy Roboczej Wołowina i Cielęcina (Jerzy Wierzbicki), Grupy Roboczej Drób i Jaja 

(Anna Zubków), Grupy Roboczej Zdrowie i Dobrostan Zwierząt (Adam Drosio), Grupy Roboczej Ziemniaki (Zbigniew 

Górski), Grupy Roboczej Tytoń (Ryszard Piątek). 

Aktywność ekspertów FBZPR w Copa-Cogeca to także pomoc dla Ministerstwa Rolnictwa, na którego barkach 

spoczywa główny ciężar negocjacji z Komisją Europejska. - Współpraca naszych organizacji z Ministerstwem 

Rolnictwa wzmacnia polski głos na forum UE. Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której mogłoby zabraknąć 

reprezentantów polskich organizacji rolniczych na szczeblu unijnym – podsumowuje Witold Boguta z Krajowego 

Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw. 

Zamknij > 

 

  



  Strona | 14   

 

Licytacje sądowe nieruchomości przez Internet? 
Farmer.pl | Autor: Marzena Pokora-Kalinowska | 18.01.2021 | fot. Karl Egger z Pixabay 

Przedstawiony przez rząd Sejmowi projekt ustawy o zmianie ustawy „Kodeks 

postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw” ma służyć harmonizacji 

rozwiązań dotyczących e-licytacji z ruchomości i z nieruchomości. 

Przetarg jako najistotniejszy element sprzedaży nieruchomości byłby przeprowadzany 

w systemie teleinformatycznym. Obecnie brak jest regulacji umożliwiających 

przeprowadzenie przetargu w takim trybie  - podano. 

Projektowane rozwiązania zakładają, że przetarg w drodze elektronicznej odbywałby się 

wyłącznie na wniosek wierzyciela (wystarczy wniosek jednego, jeśli jest ich więcej). W 

razie braku wskazania takiej formy odbycia przetargu odbywałby się on w trybie dotychczasowym. Wniosek o 

przeprowadzenie przetargu w drodze elektronicznej mógłby zostać złożony zarówno w pierwszym, jak i drugim 

terminie licytacji. 

„W projektowanej, cyfrowej wersji przetargu, dokument zawierający opis i oszacowanie nieruchomości znajdzie się 

w obsługującym przetarg systemie elektronicznym, będąc dostępnym dla szerokiego grona nabywców 

zainteresowanych e-licytacją” – zaznaczono zastrzegając, że obecnie przepis pozwala zainteresowanym licytacyjnym 

nabyciem nieruchomości zapoznać się z całością akt postępowania egzekucyjnego i nadal pełny dostęp do akt 

postępowania egzekucyjnego będą miały jego strony (wewnętrzna jawność postępowania), natomiast nabywcy 

licytacyjnie poznają treść dokumentu o zasadniczym znaczeniu – opis i oszacowanie nieruchomości, który wraz z 

jawną treścią ksiąg wieczystych pozwoli na ocenę istotnych właściwości prawnych i faktycznych zbywanej 

nieruchomości. 

Przetarg elektroniczny ma trwać tydzień, wzorem funkcjonujących aukcji elektronicznych. 

W przypadku sprzedaży nieruchomości w trybie licytacji publicznej spadek spraw od 2015 roku do końca 2019 roku 

wyniósł prawie 2,1 tys. spraw - podano w ocenie skutków regulacji. 

W UE licytacje sądowe przez Internet prowadzą: Austria (we współpracy z Niemcami), Chorwacja, Estonia, Finlandia, 

Hiszpania, Łotwa (jedynie w postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym nieruchomości), Niemcy (we współpracy z 

Austrią), Niderlandy (jedynie w postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym nieruchomości), Portugalia, Węgry, 

Włochy. 

Jak zapewniono, poszerzenie funkcjonalności systemu teleinformatycznego umożliwiającego przeprowadzenie 

sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej znajduje się w gestii samorządu komorniczego, a wydatki 

związane z bieżącymi modyfikacjami systemu będą pokrywane przez samorząd komorniczy i nie będą generowały 

dodatkowych skutków finansowych dla sektora finansów publicznych. 
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USA: Ceny gruntów ornych wzrosły najwięcej od 6 lat 
Farmer.pl | Autor: JK | 18.01.2021 | Fot.pixabay.com 

W trzecim kwartale 2020 roku ceny ziemi uprawnej w środkowym pasie uprawy 

kukurydzy w USA wzrosły średnio o 2 procent rok do roku. To największy wzrost cen 

ziemi od 6 lat. 

Mimo to oczekuje się większej liczby bankructw gospodarstw. Powody to wygaśnięcie 

dotacji państwowych - bez czego wielu rolników nie osiąga dochodu. W ostatnich latach 

nieruchomości rolnicze stanowiły zazwyczaj około czterech piątych całkowitej wartości 

aktywów gospodarstw rolnych w USA. 

Wartości gruntów ornych ustabilizowały się od 2014 r. po długim trendzie aprecjacji od 

lat 80. Istnieją jednak duże różnice regionalne zarówno pod względem wartości gruntów ornych, jak i trendów 

wzrostu. W 2020 r. średnie ceny gruntów ornych przekroczyły 4000 dolarów za akr. 

Kwartalne badanie bankierów rolnych przeprowadzone przez Federal Reserve Bank of Chicago pokazuje, że ceny 

gruntów ornych w centralnym pasie kukurydzy wzrosły o 2 procent rok do roku w trzecim kwartale 2020 roku. 

Oceniono rozwój cen w stanach Iowa, Illinois, Wisconsin, Indiana i Michigan. 

Wzrost cen był spowodowany bardzo niskimi stopami procentowymi, dodatkowymi płatnościami rządowymi i 

pewnym wzrostem cen produktów rolnych. Stany Indiana i Wisconsin przodowały ze skokiem cen ziemi ornej 

odpowiednio o 6 i 3 procent w stosunku do poprzedniego roku. 2 proc. wzrost wartości gruntów rolnych w Illinois i 1 

proc. w Iowa był skromniejszy. Jednak w porównaniu z drugim kwartałem 2020 roku ceny gruntów ornych pozostały 

w dużej mierze niezmienione, a wartości w Illinois spadły nawet o 2 procent. 

Zdecydowana większość respondentów spodziewa się, że ceny gruntów rolnych pozostały stabilne w czwartym 

kwartale 2020 r 

W innych stanach rolniczych, które nie zostały zbadane przez Bank of Chicago, ceny gruntów ornych rosły rok do 

roku w trzecim kwartale 2020 roku. Średni wzrost w Oklahomie i zachodnim Missouri wyniósł ponad 5 procent, a w 

Kansas nieco poniżej 5 procent. Jedynym wyjątkiem była Nebraska, gdzie ceny ziemi rolnej spadły bardzo znacząco o 

4 proc. 
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Rosja podwyższa stawki celne na pszenicę 
Cenyrolnicze.pl | Autor: Redakcja | 18.01.2021 

Próby rządu rosyjskiego mające na celu powstrzymanie wzrostu krajowych cen pszenicy 

wywołały gwałtowny wzrost cen światowych, który zniwelował wprowadzone 

pierwotnie cła eksportowe na poziomie 25 euro za tonę pszenicy (od 15 lutego). Stąd w 

piątek ogłoszone zostały kolejne kroki w postaci podwojenia stawki na pszenicę (do 50 

eur/t) od połowy marca i nałożenia ceł także na kukurydzę i jęczmień. 

Stawki celne obowiązujące od połowy marca: 

- pszenica: 50 eur/t; 

- kukurydza:25 eur/t; 

- jęczmień: 10 eur/t. 

Wszystko to w ramach kontyngentu 17,5 mln ton zbóż w okresie od połowy lutego do końca czerwca. Co ważne 

władze sygnalizują, że zamierzają utrzymać cła (powyżej 0%) po 30-czerwca 2021, kiedy to zaczyna się nowy sezon. 

Rosja, od zawsze będąca jednym z największych eksporterów pszenicy na świecie, w ostatnich miesiącach 

odnotowała wyczerpanie zapasów państwowych zbóż, ponieważ popyt na produkty zbożowe gwałtownie wzrósł. 

Agencja informacyjna Interfax podała niedawno, że w zapasach rosyjskiego rządu jest około 200 000 ton zboża. 

Wysoka cena pszenicy na świecie ogranicza aktywność kupujących, dlatego nie wiadomo, czy w drugiej połowie 

sezonu dostawcy tego zboża będą mogli nadal podnosić ceny. 

Źródło: Andrzej Bąk – eWGT 
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W Europie zaczyna brakować cukru 
Farmer.pl Autor: JK | 19-01-2021, 12:08 | fot. pixabay 

 

 Zbiory buraków cukrowych w 2020 r. w Europie, zwłaszcza we Francji i Polsce, były złe. 

Oczekuje się, że produkcja cukru, w tym izoglukozy, wynosząca w Unii Europejskiej i 

Wielkiej Brytanii zaledwie 16,3 mln ton będzie o prawie 10 procent niższa niż w 

poprzednim roku. Po wykluczeniu produkcji w Wielkiej Brytanii, w UE w sezonie 

2020/2021 zostanie wyprodukowane tylko 15,4 miliona ton ekwiwalentu cukru białego, 

czyli prawie 15 procent mniej niż w poprzednim sezonie. Jest to oparte na danych 

Komisji Europejskiej i obliczeniach producenta cukru Pfeifer & Langen. 

Pfeifer & Langen przewiduje, że do końca sierpnia br. przemysł cukrowniczy może nie 

być w stanie obsługiwać przemysłu spożywczego z poprzednich zbiorów buraków. Luka do nowych zbiorów zostanie 

wówczas prawdopodobnie wypełniona importem. Mają na to wpływ zamknięcia zakładów, a także niskie ceny cukru, 

przez co europejscy rolnicy w sezonie 2020/2021 zmniejszyli uprawę buraka o 2,3 proc. Największe ograniczenia w 

areale upraw odnotowano we Francji i Niemczech, co wynikało również z zamknięcia pięciu fabryk w tych dwóch 

głównych krajach producenckich. Tymczasem w Polsce uprawa została rozszerzona o 10 000 hektarów. 

We Francji, największym kraju produkującym cukier w Europie, były niemal katastrofalne zbiory. Ekstremalna inwazja 

wirusa nekrotycznego żółknięcia nerwów buraka i susza doprowadziły do najgorszych plonów od 20 lat, ich spadek 

jest szacowany na około 25 procent. 

W Polsce pogoda również miała wpływ na wyniki, a do kolejnych strat przyczynił się chwościk buraka. W Niemczech 

rośliny znacznie ucierpiały na skutek wirusa nekrotycznego żółknięcia nerwów buraka oraz suszy wiosną i latem. 

Mimo to zbiory okazały się lepsze niż początkowo oczekiwano. 
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Uprawa kukurydzy w USA ze względu na degradację gleby coraz kosztowniejsza 
Farmer.pl | Autor: Małgorzata Powałka | 19-01-2021 

Stany Zjednoczone to największy producent kukurydzy na świecie. W sezonie 2018-

2019 farmerzy wyprodukowali tam ponad 366 milionów ton metrycznych kukurydzy. 

Jednak pogorszenie stanu gleby w USA sprawia, że uprawa „Złota Ameryki” jest coraz 

kosztowniejsza. Degradacja gleby kosztuje tamtejszych hodowców pół miliarda dolarów 

rocznie. 

Na całym świecie obserwuje się coraz większe problemy z pogarszającym się stanem 

gleby. Ich żyzność obniża się ze względu na zasolenie, zakwaszenie, erozję wietrzną i 

wodną, czy utratę ważnych dla roślin składników, jak azot czy fosfor. Prowadzi to do 

problemów z produktywnością i urodzajnością gleby. Rolnicy kompensują te straty nawozami azotowymi i 

fosforowymi, które mają na celu m.in. zwiększenie plonów. Te problemy obserwowane są również na amerykańskich 

farmach. 

Jak wynika z najnowszych badań opublikowanych w Earth’s Future jedna trzecia nawozu stosowanego do uprawy 

kukurydzy w USA rekompensuje postępującą utratę żyzności gleby. Prowadzi to do ponad pół miliarda dolarów 

dodatkowych kosztów dla amerykańskich rolników każdego roku. 

 - Wiemy, że nawet w nowoczesnym rolnictwie amerykańskim dochodzi do degradacji ziemi, ale naprawdę trudno 

jest określić, jak bardzo i jaki ma ona wpływ. - powiedział Jason Neff, autor wspomnianego artykułu - Wyniki te 

dostarczają więcej informacji rolnikom, aby mogli oni podejmować decyzje, które są dla nich korzystne 

ekonomicznie, ale także wspierają bardziej zrównoważoną formę rolnictwa wysokoplennego. 

Aspekt środowiskowy 

Warto podkreślić, że Stany Zjednoczone są jednym z największych na świecie użytkowników nawozów, stosującym 

więcej azotu i fosforu na akr, niż rolnicy w Unii Europejskiej. Jednak tak duże użycie nawozów to nie tylko dodatkowe 

koszty dla rolników, ale również dalsze problemy środowiskowe. Duża część globalnej emisji gazów cieplarnianych 

spowodowanych przez rolnictwo - 24% globalnej emisji w 2010 r. i 10% emisji w USA w 2018 r. - pochodzi z produkcji 

nawozów. A zatem kroki podjęte przez rolników, w celu zmniejszenia zużycia nawozów przyczyniają się również do 

ograniczenia wzrostu emisji gazów cieplarnianych. 

- Nadmiar azotu i fosforu, który spływa z pól oraz do rzek i jezior, stwarza również niezdrowe warunki dla życia 

słodkowodnego i morskiego i jest odpowiedzialny za Strefę Martwą w Zatoce Meksykańskiej - duży obszar 

uszczuplony w tlen i pozbawiony życia morskiego, w tym wielu gatunków o znaczeniu handlowym. Kiedy weźmiemy 

pod uwagę nie tylko dolary wydawane przez rolników, ale także utratę składników odżywczych i wpływ na rzekę 

Mississippi, koszty idą od miliardów do ponad biliona dolarów rocznie - powiedział Neff. 

W sezonie 2018-19 amerykańscy farmerzy wyprodukowali ponad 366 milionów ton metrycznych kukurydzy, co 

przyniosło 14,5 miliarda dolarów przychodów. 

Zamknij > 
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„Młody rolnik” to także technik turystyki na obszarach wiejskich 
Farmer.pl | Autor: Marzena Pokora-Kalinowska | 15-01-2021| fot. Sharon Ang z Pixabay  

Wymagania niezbędne do otrzymania „Premii dla młodych rolników” z PROW spełni 

także osoba mająca zawód technika turystyki na obszarach wiejskich. 

Ministerstwo Rolnictwa przygotowało projekt rozporządzenia zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz 

zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach 

poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych 

rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. 

Konieczność dostosowania przepisów krajowych do przepisów UE w zakresie 

wydłużenia okresu realizacji PROW 2014-2020 o 2 lata (w efekcie czego wniosek o płatność drugiej raty pomocy 

składa się nie później niż do dnia 31 sierpnia 2025 r.), potrzeba połączenia limitu środków dla województwa 

mazowieckiego oraz dla pozostałych województw w celu lepszego wykorzystania środków finansowych na ostatnim 

etapie wdrażania Programu, a także brak uwzględnienia możliwości składania biznesplanu na informatycznym 

nośniku danych, jakim jest pamięć USB – to już znane powody wprowadzania zmian w dotychczasowych zasadach 

przyznawania wsparcia z PROW. 

Tym razem mamy do czynienia jeszcze z potrzebą zmiany kodów kwalifikacji rolniczych oraz wprowadzeniem 

nowego zawodu rolniczego - technik turystyki na obszarach wiejskich. 

Jak uzasadniono, ta zmiana związana jest z wprowadzeniem zawodu technika turystki na obszarach wiejskich 

rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia 

w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów 

szkolnictwa branżowego (Dz.U. z 2019 r. poz. 991). Wprowadzenie nowego zawodu do załącznika nr 1 „Szczegółowy 

wykaz kierunków studiów, zawodów oraz tytułów kwalifikacyjnych, a także rodzaje dokumentów potwierdzających 

posiadanie kwalifikacji zawodowych” do rozporządzenia umożliwi tym wnioskodawcom oraz beneficjentom, którzy 

uzyskali bądź uzyskają ten zawód, spełnienie warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych. 
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Zawrotne tempo eksportu polskiej pszenicy do krajów trzecich 
CenyRolnicze.pl | Andrzej Bąk - eWGT/KE | 20 styczeń 2021 

W tygodniu kończącym się 17 stycznia 2021 roku polski eksport pszenicy poza UE 

wyniósł 117,30 tys. ton i stanowił 64% całego unijnego eksportu tego zboża. 

Od początku obecnego sezonu (1 lipca 2020) wysłaliśmy poza granice UE: 1,60 mln ton 

pszenicy (55,2 tys. ton średnio tygodniowo). Stanowi to ponad 11,4% unijnego eksportu 

pszenicy miękkiej i daje nam piąte miejsce w rankingu unijnych eksporterów tego 

zboża. Eksport wszystkich zbóż z Polski jest niewiele większy i sięga 1,67 mln ton, a to 

oznacza, że pszenica stanowi 96% naszego eksportu ziarna poza UE. 

Dotychczasowy wynik eksportu naszej pszenicy (poza UE) jest o blisko połowę (41%) 

większy od tego z analogicznego okresu poprzedniego sezonu, kiedy to w ciągu pierwszych 29 tygodni wywieźliśmy 

poza UE 1,14 mln ton pszenicy. 

Polska spadła w końcówce ubiegłego roku na 5-miejsce w rankingu unijnych eksporterów pszenicy miękkiej. 

Wyprzedzają nas już tylko symbolicznie Niemcy (1,61 mln ton). 

Mimo fatalnych zbiorów, w unijnym eksporcie pszenicy miękkiej liderem jest Francja (28,1% udział), która 

zdecydowanie wyprzedza Litwę (16,1%) oraz Łotwę (13,1%). Za nimi plasują się teraz Niemcy (11,5%), Polska (11,4%) 

i Rumunia (9,9% udział). 

Tempo unijnego eksportu zbóż pozostaje w tyle za poprzednim rekordowym sezonem.  

W tygodniu kończącym się 17 stycznia 2021 roku kraje UE wyeksportowały 181,63 tys. ton pszenicy miękkiej. 

Zapewne wynik ten zostanie skorygowany w górę wzorem tygodni poprzednich ze względu na opóźnienia w 

raportowaniu. Dla porównania w tygodniu kończącym się 10-go stycznia 2021 wyeksportowano poza UE 267,93 tys. 

ton tego zboża, podczas gdy pierwotny raport wskazywał na 146,49 tys. ton. 

Od 1 lipca 2020 - do 17 stycznia 2021 (29 tygodni sezonu 2020/21) wywieziono poza UE 13,99 mln ton pszenicy 

miękkiej. Jest to wynik o 16% gorszy niż w analogicznym czasie przed rokiem, ale zbliżony do średniej pięcioletniej. 

Według USDA unijny eksport pszenicy w całym sezonie 2020/21 powinien zamknąć się wynikiem 26,5 mln ton. Do 

końca czerwca (pozostały 23 tygodnie), należy zatem wysyłać poza UE średnio 543,5 tys. pszenicy tygodniowo. 

Na uwagę zasługuje popyt na unijną pszenicę ze strony Chin, które zajmują drugie miejsce wśród importerów tego 

zboża (są minimalnie przed Arabią Saudyjską) z wynikiem 1,56 mln ton. 

W okresie od początku lipca do 17-go stycznia 2021 kraje UE wyeksportowały 21,19 mln ton wszystkich zbóż, w 

porównaniu do 26,18 mln ton w tym samym okresie sezonu 2019/20. Oznacza to spadek o 19% - licząc rok do roku. 

Największe spowolnienie eksportu (r/r) dotyczy kukurydzy (-55%), a w przypadku pszenicy sięga jeszcze 18% (razem 

miękka i durum). 

Pięciu największych odbiorców unijnej pszenicy miękkiej i ich udział (%): 

- Algieria: 2,99 mln ton (21%); 

- Chiny: 1,56 mln ton (11%); 

- Arabia Saudyjska: 1,39 mln ton (10%); 

- Nigeria: 1,11 mln ton (8%); 

- Maroko: 0,86 mln ton (6%).  
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Leśnictwo i łowiectwo w nowym projekcie ustawy o działach 
Agropolska.pl | Autor tekstu: pap, (em) | redakcja@agropolska.pl | 20-01-2021 | Fot._Krzysztof Zacharuk 

Leśnictwo i łowiectwo ma być jednak nowym działem administracji rządowej. Geologia, 

centrum administracyjne rządu oraz leśnictwo i łowiectwo, jako nowe wyodrębnione 

działy administracji rządowej zakłada projekt ustawy, który został opublikowany na 

stronach Kancelarii Sejmu. 

Projekt ustawy został przyjęty przez rząd. W sprawie jego treści odbyły się w ubiegłym 

tygodniu konsultacje Andrzeja Dudy z premierem Mateuszem Morawieckim po tym, jak 

prezydent zawetował pierwotną ustawę. Prezydent  

Nowy projekt zakłada wyodrębnienie nowych działów administracji rządowej: geologia, 

leśnictwo i łowiectwo oraz centrum administracyjnego rządu. 

W stosunku do zawetowanej ustawy projekt nie zakłada przeniesienia podsekretarzy stanu w Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów i ministerstwach do korpusu Służby Cywilnej. 

Nie powstanie również Narodowe Centrum Sportu, które miało przejąć część obowiązków zlikwidowanego resortu 

sportu. 

Dział leśnictwo i łowiectwo ma objąć takie sprawy jak: zachowanie, ochrona i powiększanie zasobów leśnych, 

gospodarka leśna, nasiennictwo w zakresie leśnego materiału rozmnożeniowego, ochrona lasów i gruntów leśnych, 

łowiectwo. 

Zgodnie z ustawą minister właściwy do spraw leśnictwa i łowiectwa sprawowałby nadzór nad działalnością 

Państwowego Gospodarstwa Leśnego "Lasy Państwowe", Instytutem Badawczym Leśnictwa oraz działalnością Biura 

Nasiennictwa Leśnego w Warszawie. 
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Cena pszenicy oscyluje wokół 1000 zł/t 
Farmer.pl | Autor: Małgorzata Tyszka | 21-01-2021 | fot. Pixabay 

To już kolejny tydzień, kiedy odnotowywane są wzrosty cen zbóż i rzepaku. Jak 

dowiadujemy się w skupach, rolnicy pytają o cenę, mają towar, ale często wstrzymują 

się ze sprzedażą, czekając na jeszcze wyższe ceny. 

Nadal dzieje się dużo na rynkach zbóż. Cena pszenicy, jak informowaliśmy na portalu 

farmer.pl przekroczyła magiczną liczbę tysiąca złotych za tonę, a rzepaku dwa tysiące. 

Jednak w skupach do których dzwoniliśmy, nie odnotowaliśmy takich poziomów, bo 

najwięcej za tonę pszenicy konsumpcyjnej płacono 970 zł netto, ale już za rzepak – 2 

tys. zł. 

Na giełdach w ostatnim czasie również można było zauważyć zwyżki i rekordowe notowania. Sytuacja nieco zmieniła 

w ostatnich godzinach. Można zaobserwować delikatne spadki. Ale ceny surowców rolnych są nadal wysokie. 

Dlaczego mamy do czynienia w ostatnim czasie z tak wyraźnymi wzrostami? 

- Ceny zbóż rosną w odpowiedzi na kilka czynników. Po pierwsze USDA obniżyło szacunki zbiorów kukurydzy w 

krajach Ameryki Południowej (Argentyna, Brazylia), gdzie występują niedobory opadów oraz w USA, co wraz z 

przewidywanym wzrostem popytu przełożyłoby się na spadek poziomu zapasów – komentuje dla nas dr Wiesław 

Łopaciuk z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB w Warszawie. 

Jak dodaje, oprócz tego do wzrostu cen przyczyniło się wprowadzenie podatku eksportowego w Rosji oraz pogłoski o 

wprowadzeniu ograniczeń eksportu w Ukrainie. 

- Jednocześnie popyt importowy utrzymuje się na wysokim poziomie, a do tego dochodzi niepewność, co do sytuacji 

w światowym handlu i gospodarce z tytułu pandemii – podkreśla dr Łopaciuk. 

Z kolei, dopytując o ceny w Polskich skupach dowiadujemy się, że istnieją obawy o dostępność ziarna. Dlaczego? 

Zdaniem przedstawicieli firm, eksporterzy podpisali bardzo dużo kontraktów w styczniu na pszenicę. Stąd jest obawa 

o pokrycie zapotrzebowania lokalnych mieszalni i młynów w 2 kwartale 2021 r. 

Poniżej przedstawiamy orientacyjne zestawienie cen zbóż z 21 stycznia 2021 r. (biorąc pod uwagę powyższe) w 

poszczególnych punktach skupu w zł/t netto (na postawie wywiadu telefonicznego). Przypominamy, że są to ceny 

wyjściowe, oferowane za ziarno zwykle loco magazyn (nie wliczając w to kosztów transportu), są to ceny netto nie 

uzależnione od parametrów jakościowych ziarna, wielkości partii, terminu płatności, regionu itp., ale też nie są to 

ceny surowca dostarczanego do portów. 

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego Kapka 

- pszenica konsumpcyjna – 970, 

- żyto konsumpcyjne – 650. 

 

Gol Pasz Janowiec 

- pszenica paszowa – 865, 

- pszenżyto – 720, 

- jęczmień paszowy – 700. 

 

ZPZM Kruszwica 

- pszenica konsumpcyjna – 850, 

- żyto konsumpcyjne – 520, 
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- jęczmień konsumpcyjny – 600. 

 

Młyn-Pol 

- pszenica konsumpcyjna – 820, 

- pszenica paszowa – 770. 

 

Ziarn-Pol 

- pszenica konsumpcyjna – 900-950, 

- pszenica paszowa – 850, 

- jęczmień – 700, 

- owies – 600, 

- żyto konsumpcyjne – 610-620, 

- pszenżyto – 700, 

- rzepak – 2000, 

- kukurydza sucha – 800, 

- owies – 600, 

- groch – 900, 

- bobik – 940, 

- łubin – 960. 

 

Gołańcz Piast 

- pszenica paszowa – 850-860, 

- pszenżyto – 740-750, 

- jęczmień – 680-690, 

- rzepak – 1890-1900, 

- kukurydza sucha – 780-790. 

 

Elewator Jabłowo 

- pszenica konsumpcyjna - 965, 

- pszenica paszowa – 890, 

- pszenżyto – 765, 

- żyto paszowe – 650, 

- żyto konsumpcyjne – 665, 

- jęczmień paszowy – 700, 
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- rzepak – 1850, 

- kukurydza sucha – 835. 

 

AgroAs 

- pszenica konsumpcyjna – 885, 

- pszenica paszowa – 860, 

- pszenżyto – 705, 

- żyto konsumpcyjne – 550, 

- jęczmień konsumpcja – 680, 

- rzepak – 1870, 

- kukurydza sucha – 750. 

 

Street retail 

- rzepak – 1880. 

 

Lubuskie Zboża Krzysztof Gabrysz 

- pszenica konsumpcyjna – 900, 

- pszenica paszowa – 900, 

- pszenżyto – 700, 

- żyto konsumpcyjne – 600, 

- jęczmień paszowy – 700, 

- rzepak – 1800, 

- kukurydza sucha – 800. 

 

AGROCHEM Puławy oddział Człuchów 

- pszenica konsumpcyjna – 980, 

- pszenica paszowa – 920, 

- pszenżyto – 780, 

- żyto konsumpcyjne – 650, 

- jęczmień konsumpcja – 720, 

- rzepak – 1870, 

- kukurydza sucha – 860, 

- owies konsumpcyjny – 620. 
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WIPASZ S.A. 

- pszenica paszowa - 850, 

- pszenżyto - 750, 

- jęczmień paszowy - 750. 

 

P.H.U.T. Siembida 

- pszenica - 850, 

- pszenżyto - 670, 

- owies - 500, 

- żyto - 500. 

 

Firma Szmidt 

- pszenica konsumpcyjna - 920-950, 

- pszenżyto - 730, 

- żyto konsumpcyjne - 630, 

- rzepak - 1900* (cena może ulec zmianie na mniejszą), 

- kukurydza mokra - 600, 

- kukurydza sucha - 850. 
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Gminy popegeerowskie mogą wnioskować o inwestycje 
Farmer.pl | Autor: Marzena Pokora-Kalinowska | 21-01-2021 |  

Trwa nabór wniosków o wsparcie inwestycyjne dla gmin popegeerowskich. Posłowie 

Jarosław Zieliński, Andrzej Gawron i Jarosław Gonciarz – PiS wystosowali dziś pytanie 

„w sprawie rządowego programu wsparcia dla gmin, na terenie których w okresie PRL 

funkcjonowały państwowe gospodarstwa rolne - do Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji”. 

Jak mówił poseł Jarosław Zieliński, majątek ten został przejęty „przez nomenklaturę”. 

Poseł pytał o pomoc dla tzw. gmin popegeerowskich. 

Sekretarz stanu w MSW Paweł Szefernaker wyjaśnił, że jest to pierwszy program 

skierowany do gmin z terenów popegeerowskich w historii programów inwestycyjnych dla samorządów. 250 mln zł 

trafi do gmin w pierwszym etapie – ma to pomóc rządowi w dokonaniu przeglądu inwestycji i potrzeb w tym 

zakresie. Od 4 stycznia do 12 lutego gminy mogą składać wnioski w tej sprawie. KOWR ma opiniować wnioski pod 

względem formalnym. Założeniem programu jest wsparcie inwestycji pierwszej potrzeby, jak: kanalizacja, 

oczyszczalnie ścieków, inwestycje gazowe, drogi wewnętrzne i centra pomagające w aktywizacji i integracji 

mieszkańców. 

Gminy nie mają obowiązku wkładu własnego do inwestycji. Wnioski zbiera wojewoda. Program ma pomóc gminom, 

które na początku transformacji zostały pokrzywdzone, a czas pandemii jeszcze sprzyja pogłębianiu nierówności – 

mówił wiceminister. 

Poseł Andrzej Gawron dopytywał o kwoty, o jakie można wnioskować i czy wniosek może obejmować część większej 

inwestycji niż 5 mln zł – do której to kwoty mogą być składane wnioski w tym programie. 

Wiceminister wyjaśnił, że wartość kosztorysowa inwestycji to 5 mln, powinny to być inwestycje pierwszej potrzeby, 

gminy mogą wnioskować o maksymalnie 3 inwestycje. 

Jak zapewnił, to pierwszy etap – wyraził przekonanie, że program będzie kontynuowany i rozszerzany. 

Cykl rozliczania jest dwuletni. Inwestycje pomogą też miejscowym małym przedsiębiorstwom, które będą realizować 

te inwestycje. 
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Stawki dopłat do materiału siewnego 
Farmer.pl | Autor: MRiRW/AKoz | 20-01-2021 | fot. farmer.pl 

Od 15 stycznia br. obowiązują zaktualizowane stawki dopłat do powierzchni gruntów 

ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub 

kwalifikowany za 2020 r. Umożliwia to rozpoczęcie realizacji dopłat przez Agencję 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

Jak informuje MRiRW, decyzje o przyznaniu dopłaty będą wydawane w terminie 60 dni 

od dnia wejścia w życie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów na ten temat. W 

następstwie przyznania dopłaty w formie decyzji administracyjnej, środki finansowe 

będą przekazywane na rachunki bankowe rolników. 

Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany udzielane są 

w ramach środków pochodzących z budżetu krajowego na podstawie przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 

1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym. 

Stawka dopłaty do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii 

elitarny lub kwalifikowany za rok 2020 wynosi: 

1) 67,98 zł – w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych sporządzonych z materiału 

siewnego gatunków lub odmian roślin zbożowych lub strączkowych wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów 

z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie wykazu gatunków roślin uprawnych, do których materiału siewnego kategorii 

elitarny lub kwalifikowany przysługuje dopłata z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii 

elitarny lub kwalifikowany (Dz. U. poz. 615); 

2) 108,77 zł – w przypadku roślin strączkowych; 

3) 339,90 zł – w przypadku ziemniaków. 
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Ceny skupu podstawowych produktów rolnych w sąsiednich krajach 
Farmer.pl | Autor: JK | 21-01-2021 | 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 2 tygodniu 2021 r. 

Brandenburgia 

Pszenica jakościowa 196-216 (206) 

Pszenica chlebowa 193-214 (204) 

Pszenica paszowa 189-200 (196) 

Żyto konsumpcyjne 130-157 (147) 

Żyto paszowe 120-155 (138) 

Jęczmień paszowy 160-184 (174) 

Pszenżyto 170-185 (175) 

Kukurydza 190-200 (193) 

Rzepak 415-427 (423) 

Saksonia 

Pszenica jakościowa 195-202 (198) 

Pszenica chlebowa 190-200 (196) 

Pszenica paszowa 189-197 (192) 

Żyto konsumpcyjne 143-155 (148) 

Żyto paszowe 145 

Jęczmień paszowy 155-170 (167) 

Pszenżyto 165-183 (173) 

Kukurydza 185 

Rzepak 414-415 (415) 

Meklemburgia - Pomorze Przednie 

Pszenica jakościowa 210-228 (215) 

Pszenica chlebowa 208-215 (213) 

Pszenica paszowa 200-210 (203) 

Żyto konsumpcyjne 130-162 (148) 

Żyto paszowe 120-155 (138) 

Jęczmień paszowy 175-185 (181) 

Pszenżyto 163-185 (178) 
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Kukurydza 200 

Rzepak 425-433 (429) 

bmel-staistik.de/preise 

 

Ukraina: Średnie ceny z 15 stycznia 2021 r. w hrywnach za tonę; 

Pszenica II klasa 7 976 

Pszenica III klasa 7 905 

Pszenica IV klasa 7 730 

Jęczmień III klasa 7 062 

Kukurydza 7 201 

Żyto 5 400 

1 hrywna = 0,1321 zł, NBP 2020-01-20 

Ze względu na brak jednolitego kursu walut ceny nie zostały przeliczone na złote. 

źródło: agro.me.gov.ua 
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