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Notowania 
CenyRolnicze.pl | 24 kwietnia 2022 

 

 

 

PSZENICA KONS ŻYTO KONSUMPCYJNE JĘCZMIEŃ BROWARNY OWIES KONSUMPCYJNY 
Średnia cena zł/t: 1 640,37  Średnia cena zł/t: 1 259,21  Średnia cena zł/t: 1 378,57  Średnia cena zł/t: 1 035,00  

MIN - MAX: 1 550,00 - 1 760,00  MIN - MAX: 1 020,00 - 1 500,00  MIN - MAX: 1 100,00 - 1 740,00  MIN - MAX: 900,00 - 1 130,00  

    

    
PSZENICA PASZ. ŻYTO PASZOWE PSZENŻYTO JĘCZMIEŃ PASZOWY 
Średnia cena zł/t: 1 539,14  Średnia cena zł/t: 1 225,20  Średnia cena zł/t: 1 368,93  Średnia cena zł/t: 1 330,00  

MIN - MAX: 1 400,00 - 1 700,00  MIN - MAX: 1 050,00 - 1 420,00  MIN - MAX: 1 100,00 - 1 540,00  MIN - MAX: 1 000,00 - 1 500,00  

    

    
GROCH ŁUBIN ŻŁÓTY ŁUBIN WĄSKOLISTNY BOBIK 
Średnia cena zł/t: 1 560,00  Średnia cena zł/t: 1 603,33  Średnia cena zł/t: 1 538,13  Średnia cena zł/t: 1 544,00  

MIN - MAX: 1 350,00 - 1 920,00  MIN - MAX: 1 400,00 - 1 800,00  MIN - MAX: 1 300,00 - 1 800,00  MIN - MAX: 1 400,00 - 1 670,00  

    

    
RZEPAK KUKURYDZA MLEKO ŻYWIEC WIEPRZOWY 
Średnia cena zł/t: 4 538,33  Średnia cena zł/t: 1 356,94  Średnia cena zł/l: 2,02 Średnia cena zł/kg: 6,46 

MIN - MAX: 4 000,00 - 4 960,00  MIN - MAX: 1 200,00 - 1 460,00  MIN - MAX: 1,94 – 2,14 MIN - MAX: 5,70 – 7,00 

    
    

MATF Pszenica  
407,00 €/t 

MATF Kukurydza  
330,75 €/t 
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Bruksela w końcu dała zgodę na dopłaty do nawozów. Program opiewa na blisko 4 mld zł 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 19.04.2022 |  

Komisja Europejska zatwierdziła polski program o wartości 836 mln euro (3,9 mld 

złotych) przeznaczony na wsparcie sektora rolnictwa w kontekście inwazji Rosji na 

Ukrainę. - Bardzo dobra wiadomość dla polskich rolników! Polska jako pierwsza złożyła 

wniosek w ramach tzw. "pomocy wojennej" i jako pierwszy i dotychczas jedyny kraj UE 

uzyskała dziś zgodę KE na rekordowo duży program dopłat do nawozów o wartości 

prawie 4 mld zł – napisał w mediach społecznościowych unijny komisarz ds. rolnictwa, 

Janusz Wojciechowski. Czytaj dalej… 

 

Zielony Ład? Nie możemy popełnić zbiorowego samobójstwa 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 19.04.2022 |  

Jeżeli my nie będziemy mogli korzystać ze środków ochrony roślin to inni też nie 

powinni mieć takiej możliwości. Powinno nastąpić konsekwentne wdrożenie tzw. 

lustrzanych klauzul. 

7 kwietnia odbyło się posiedzenie grupy roboczej „Owoce i warzywa” Copa-Cogeca. 

Podczas spotkania Polskę reprezentował Witold Boguta ekspert Federacji Branżowych 

Związków Producentów Rolnych, prezes Krajowego Związku Grup Producentów 

Owoców i Warzyw. Czytaj dalej… 

 

Ograniczony handel zbożem. Ile płacą porty za kontrakty na ziarno ze zbiorów 2022? 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 19.04.2022 |  

- Na rynku handel ziarnem w dalszym ciągu pozostawia sporo do życzenia. Trwające 

prace polowe oraz okres świąteczny powodują, iż ofert sprzedaży ziarna ze strony 

rolników jest mało, a oferowane przez nich partie ziarna nie są duże. Ponadto, spore 

umocnienie cen pszenicy na MATIFie w ostatnich dniach także usztywniło 

sprzedających w nadziei na dalszy wzrost cen – ocenia aktualną sytuację rynkową Izba 

Zbożowo-Paszowa. Czytaj dalej… 

 

 

Wojna w Ukrainie pogłębiła problemy Tunezji. W kraju brakuje chleba 
Agropolska.pl | Autor : Ewa Nehring PAP, (ZL) | 19.04.2022 | Fot. Krzysztof Zacharuk 

Tunezyjczycy są wśród narodów, które najbardziej odczują skutki wojny w Ukrainie - 

donosi w piątek Washington Post. Według gazety wojna pogłębiła problemy Tunezji; w 

kraju brakuje chleba, gwałtownie rosną ceny pieczywa, paliwa i nawozów sztucznych. 

Tunezja boryka się z drożyzną. "Tylko w marcu koszty żywności wzrosły o 13 proc." - 

napisano. To najwyższy poziom od czasu, gdy ONZ zaczął w 1990 r. te dane śledzić. 

"Koszyk towarów obejmujący zboża, mięso i produkty mleczne kosztuje obecnie o 34 

proc. więcej niż rok temu" - przypomniała gazeta. Czytaj dalej… 
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Kolejna karuzela kręcona na oleju rzepakowym. Straty państwa idą w miliony 
Agropolska.pl | Autor : (DK) | 19.04.2022 | Fot. KAS 

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) poinformowała o rozbiciu grupy przestępczej, 

która zajmowała się oszustwami podatkowymi w ramach pozorowanego handlu olejem 

rzepakowym. Zatrzymano 6 osób. 

Prowadzone przez Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy w Warszawie śledztwo 

nadzorowane jest przez Prokuraturę Regionalną w Warszawie. Dotyczy mechanizmu 

oszustwa opartego na tzw. karuzeli podatkowej. Czytaj dalej… 

 

Szkody suszowe. Albo szacowanie, albo obowiązkowa rachunkowość 
Agropolska.pl | Autor : (DK) | 17.04.2022 | Fot. Dariusz Kucma 

Czy możliwe jest określenie rzeczywistych strat gospodarstw np. w wyniku suszy? Tylko 

po wprowadzeniu obowiązku prowadzenia rachunkowości rolnej i rocznych 

sprawozdań finansowych - odpowiada resort rolnictwa. 

O pilne podjęcie prac nad zmianami w funkcjonowaniu tzw. aplikacji suszowej wystąpiła 

jakiś czas temu do rządzących Krajowa Rada Izb Rolniczych. To konsekwencja 

postulatów wysuwanych przez wojewódzkie samorządy rolnicze na czele z 

wielkopolskim. Czytaj dalej… 

 

UE: oczekuje się bardzo dobrych zbiorów zbóż i roślin oleistych 
3trzy3.pl | Autor : Redakcja | 19.04.2022 |  

W sprawozdaniu Komisji Europejskiej dotyczącym krótkoterminowych perspektyw 

przedstawiono najnowsze trendy i perspektywy dla wielu sektorów rolno-spożywczych, 

w tym dla nasion oleistych i zbóż. 

Agresja militarna Rosji przeciwko Ukrainie znacząco zakłóciła sytuację na światowych 

rynkach rolnych. Spowodowało to większą niepewność co do przyszłej dostępności zbóż 

i nasion oleistych oraz zwiększyło niestabilność i tak już napiętych rynków. Czytaj dalej… 

 

Ministerstwo rolnictwa potwierdza, że budowa suchego portu przy granicy z Ukrainą 

podlega analizie 
Farmer.pl | Autor : Małgorzata Tyszka | 19.04.2022 | Fot. Shutterstock 

Niedawno pojawiła się informacja, że Polska na granicy z Ukrainą, planuje zbudować 

tzw. suchy port do przeładunku surowców rolnych. Miałoby to pomóc pogrążonej w 

wojnie Ukrainie wyeksportować nadwyżki płodów rolnych, bo nadal porty morskie nie 

działają i transport jest bardzo ograniczony. 

Pomysł budowy suchego portu przy granicy z Ukrainą podlega analizie. Czytaj dalej… 
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Emerytura rolnicza bez zaprzestania działalności rolniczej 
Farmer.pl | Autor : PAP | 19.04.2022 | Fot. Shutterstock 

Rolnicy na emeryturze nie będą musieli zaprzestawać prowadzenia działalności 

rolniczej, aby otrzymywać świadczenie w pełnej wysokości - zakłada projekt nowelizacji 

ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Projektem tym zajmie się w środę rząd. 

Projekt został przygotowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Obecnie, jeżeli emeryt prowadzi działalność rolniczą, to wypłata jego emerytury ulega 

częściowemu zawieszeniu. Jak podkreślają autorzy projektu, jest on "realizacją 

postulatów rolników i organizacji rolniczych". Czytaj dalej… 

Ceny skupu zbóż, kukurydzy, oleistych i strączkowych: pszenica drożeje o ponad 20 zł/t 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Paweł Hetnał | 20.04.2022 | 

Pierwsze poświąteczne notowanie cen skupu zbóż przynosi podwyżki. Najokazalszy jest 

wzrost przeciętnej stawki za pszenicę konsumpcyjną (+21,95 zł/t). Po kilkanaście złotych 

za tonę poszły w górę średnie ceny za ziarno jakościowe żyta i jęczmienia. Nadal drożeje 

rzepak, którego wycena wzrosła od minionego piątku o blisko 60 zł/t.  

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

20.04.2022 r. z firm zlokalizowanych na terenie całej Polski przez redakcję portalu 

CenyRolnicze.pl przedstawiają się następująco:  Czytaj dalej… 

 

Premia pielęgnacyjna i zalesieniowa. Można otrzymać do 1628 zł/ha 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 20.04.2022 |  

Do 16 maja 2022 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski 

o przyznanie premii pielęgnacyjnej i zalesieniowej w ramach finansowanego z PROW 

2014-2020 poddziałania „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych”. 

Nabór prowadzony jest za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. Premia 

pielęgnacyjna to płatność przyznawana corocznie przez 5 lat – licząc od dnia złożenia 

wniosku o przyznanie pierwszej premii pielęgnacyjnej do gruntów, na których 

dokonano zalesienia. Czytaj dalej… 

 

Projekt ws. pomocy rolnikom poszkodowanym m.in. przez suszę 
Agropolska.pl | Autor : PAP, (ZL) | 20.04.2022 | Fot. Krzysztof Zacharuk 

Projekt zmiany rozporządzenia umożliwiający udzielanie pomocy w formie dotacji 

rolnikom poszkodowanym w 2021 r. m.in przez suszę, trafił do międzyresortowych 

konsultacji - wynika z informacji podanej we wtorek na stronach Rządowego Centrum 

Legislacji. Opublikowany we wtorek projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie 

szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa, trafił do międzyresortowych konsultacji, które potrwają do 22 

kwietnia br. Czytaj dalej… 
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Rolnicy z Zachodniopomorskiego debatowali z Wojciechowskim o KPS, Zielonym Ładzie i 

wsparciu większych gospodarstw 
Farmer.pl | Autor :  Łukasz Chmielewski| 20.04.2022 | Fot. Shutterstock 

To już kolejne spotkanie komisarza Janusza Wojciechowskiego z rolnikami, którego 

celem jest poznanie opinii i potrzeb rolników związanych ze zmianami polityki rolnej UE 

na kolejne lata. 

Dzisiejsze spotkanie z komisarzem Wojciechowskim zostało zorganizowane przez 

Jakuba i Łukasza Buchajczyków, reprezentujących zachodniopomorskich rolników. 

Uczestnicy spotkania są właścicielami gospodarstw o powierzchni przekraczającej 50 ha 

i o problemach takich gospodarstw chcieli rozmawiać podczas spotkania. Czytaj dalej… 

 

Ile zarobisz za dzierżawę gruntu rolnego pod instalację wiatrową w 2022 r.? 
Farmer.pl | Autor : Radosław Zieniewicz | 20.04.2022 | Fot. Shutterstock 

Właściciel nieruchomości zyska średnio od 100-120 tys. zł za rok od dzierżawy gruntu 

pod instalację wiatrową. Rolnik także może zarobić ok. 14-16 tys. zł/rocznie nawet, gdy 

wiatrak nie jest położony bezpośrednio na jego gruncie rolnym. Jednak grunty muszą 

spełniać określone wymagania, aby sprawdziły się na inwestycje pod instalacje 

wiatrowe. 

Właściciel gruntów zyska średnio od 100-120 tys. zł za rok od dzierżawy pod większą 

instalację wiatrową. Czytaj dalej… 

 

Ceny nawozów nie podążają za cenami gazu. Dlaczego nie obserwujemy dużych obniżek? 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 21.04.2022 |  

Ceny nawozów pozostają bardzo wysokie, choć ceny gazu na rynkach światowych 

wyraźnie spadły. Wartość nawozów powinna podążać za cenami podstawowego 

surowca do ich produkcji - tak przynajmniej argumentował przemysł nawozowy, kiedy 

byliśmy świadkami burzliwych podwyżek. 

Teoretycznie ceny nawozów nieco spadają na rynkach terminowych - im bardziej 

odległe terminy, tym niższe ceny. Aktualna sytuacja rynkowa jest bardziej 

skomplikowana. Czytaj dalej… 

 

Od kiedy i gdzie można składać wnioski o dopłaty do nawozów? 
Farmer.pl | Autor : Agnieszka Kozłowska | 21.04.2022 | Fot. Shutterstock 

Komisja Europejska zgodziła się 19 marca br. na uruchomienie dopłat do nawozów dla 

polskich rolników. Jakie warunki trzeba będzie spełnić, aby dostać te pieniądze i od 

kiedy można składać wnioski? Wyjaśniamy. Jest zgoda na dopłaty do nawozów. 

Ustalone są już kwoty i zasady pomocy. Dofinansowaniu będą podlegać nawozy 

zakupione w okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022 r. Pieniądze ma wypłacać 

ARiMR. Dofinansowaniem może być objęte maksymalnie 50 ha. Wnioski o dopłaty do 

nawozów można składać w ARiMR już od 25 kwietnia br. Czytaj dalej… 
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ZAŁĄCZNIK 
 

Bruksela w końcu dała zgodę na dopłaty do nawozów. Program opiewa na blisko 4 mld zł 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 19.04.2022 |  

Komisja Europejska zatwierdziła polski program o wartości 836 mln euro (3,9 mld 

złotych) przeznaczony na wsparcie sektora rolnictwa w kontekście inwazji Rosji na 

Ukrainę. - Bardzo dobra wiadomość dla polskich rolników! Polska jako pierwsza złożyła 

wniosek w ramach tzw. "pomocy wojennej" i jako pierwszy i dotychczas jedyny kraj UE 

uzyskała dziś zgodę KE na rekordowo duży program dopłat do nawozów o wartości 

prawie 4 mld zł – napisał w mediach społecznościowych unijny komisarz ds. rolnictwa, 

Janusz Wojciechowski. 

Program został zatwierdzony na podstawie tymczasowych kryzysowych ram prawnych 

dotyczących pomocy państwa, przyjętych przez Komisję 23 marca 2022 r. na podstawie art. 107 ust. 3 lit. b) Traktatu 

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej („TFUE”), w których uznano, że w całej gospodarce UE występują poważne 

zaburzenia. 

Wiceprzewodnicząca wykonawcza Margrethe Vestager, która jest odpowiedzialna za politykę konkurencji, 

powiedziała: Ten program o wartości 836 mln euro umożliwi Polsce wspieranie rolników, którzy odczuli skutki 

wzrostu kosztów produkcji wynikającego z inwazji Rosji na Ukrainę oraz związanych z tym sankcji. Pozostajemy 

solidarni z Ukrainą i jej obywatelami. Jednocześnie kontynuujemy ścisłą współpracę z państwami członkowskimi, aby 

można było terminowo wprowadzić krajowe środki wsparcia w skoordynowany i skuteczny sposób, chroniąc przy 

tym równe warunki działania na jednolitym rynku. 

Polska zgłosiła Komisji program o wartości 836 mln euro przeznaczony na wsparcie sektora rolnictwa w kontekście 

inwazji Rosji na Ukrainę. W ramach tego programu pomoc będzie miała formę dotacji bezpośrednich. Środek będzie 

dostępny dla rolników prowadzących działalność w Polsce, którzy odczuli skutki wzrostu kosztów nawozów 

spowodowanego obecnym kryzysem geopolitycznym i związanymi z nim sankcjami. 

Aby zrekompensować część wzrostu kosztów nawozów, kwalifikujący się beneficjenci będą uprawnieni do 

otrzymania pomocy w wysokości do 53,5 euro (250 złotych) na hektar gruntów rolnych oraz do 107 euro (500 

złotych) na hektar użytków zielonych i pastwisk. Górnym pułapem pomocy będzie kwota odpowiadająca pomocy dla 

obszaru 50 hektarów. Komisja uznała, że program zgłoszony przez władze polskie jest zgodny z warunkami 

określonymi w tymczasowych kryzysowych ramach prawnych. W szczególności pomoc (i) nie przekroczy 35 tys. euro 

na beneficjenta; oraz (ii) zostanie przyznana najpóźniej do 31 grudnia 2022 r. 

Komisja uznała, że zgłoszony przez Polskę program jest konieczny, właściwy i proporcjonalny, biorąc pod uwagę 

konieczność zaradzenia poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego, zgodnie z art. 107 ust. 3 lit. 

b) TFUE i warunkami określonymi w tymczasowych kryzysowych ramach prawnych. W związku z tym Komisja 

zatwierdziła środek pomocy na podstawie unijnych zasad pomocy państwa. 

Źródło: Komisja Europejska 

Zamknij > 
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Zielony Ład? Nie możemy popełnić zbiorowego samobójstwa 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 19.04.2022 |  

Jeżeli my nie będziemy mogli korzystać ze środków ochrony roślin to inni też nie 

powinni mieć takiej możliwości. Powinno nastąpić konsekwentne wdrożenie tzw. 

lustrzanych klauzul. 

7 kwietnia odbyło się posiedzenie grupy roboczej „Owoce i warzywa” Copa-Cogeca. 

Podczas spotkania Polskę reprezentował Witold Boguta ekspert Federacji Branżowych 

Związków Producentów Rolnych, prezes Krajowego Związku Grup Producentów 

Owoców i Warzyw. 

Podczas posiedzenia eksperci z całej Unii Europejskiej zwracali uwagę, że rosnące 

koszty produkcji owoców i warzyw w zależności od kraju wynoszą od 20 do 40%. Niestety ten trend będzie się 

utrzymywał. Zdaniem ekspertów z Uniwersytetu w Wageningen Europejski Zielony Ład będzie miał znaczący wpływ 

na sektor owoców i warzyw. Badanie holenderskich naukowców potwierdza wcześniejsze wyniki badań 

przeprowadzone przez Departament Rolnictwa USA, Wspólne Centrum Badań Komisji Europejskiej oraz Uniwersytet 

w Kilonii, mówiące o tym że wdrożenie celów strategii „Od pola do stołu” i strategii „Bioróżnorodności” doprowadzi 

do zmniejszenia produkcji upraw w całej UE średnio o 10 do 20%, wzrostu kosztów produkcji, spadku eksportu oraz 

wzrostu importu. Jednocześnie wpływ celów obu strategii na uprawy trwałe (winogrona, jabłka, oliwki, owoce 

cytrusowe) będzie  większy niż na uprawy roczne (rośliny oleiste, rzepak, pszenica, kukurydza oraz buraki cukrowe). 

Uczestnicy spotkania wyrazili wątpliwości czy zagraniczni producenci będą w stanie spełnić rygorystyczne wymogi 

Europejskiego Zielonego Ładu. Ich zdaniem w obecnej sytuacji strategia „Od pola do stołu” powinna zostać 

zaniechana. – W opinii ekspertów z całej Unii Europejskiej nie możemy popełnić zbiorowego samobójstwa. Jeżeli my 

nie będziemy mogli korzystać ze środków ochrony roślin to inni też nie mogą. Powinno nastąpić konsekwentne 

wdrożenie tzw. lustrzanych klauzul – skomentował Witold Boguta z KZGPOiW. 

Plastik i wojna na Ukrainie  

Kolejnym problem jest polityka Unii Europejskiej zmierzająca do rezygnacji z używania plastiku. Niektóre kraje 

członkowskie postanowiły nawet pójść dalej niż unijne dyrektyw w tym zakresie. – We Francji wprowadzono przepisy 

zakazujące stosowania plastiku w przypadku pakowania owoców i warzyw do 1,5 kg. Nie można też stosować 

naklejek. Francuskie organizacje skarżą się, że rząd chce być pro-ekologiczny a kozłem ofiarnym jest branża. Trzeba 

bowiem teraz szukać alternatywnych, droższych rozwiązań. Niepokoją się także Hiszpanie ponieważ ich rząd chce się 

wzorować na rozwiązaniach francuskich – mówi Witold Boguta z KZGPOiW. 

Budzi to niepokój eksporterów, którzy sprzedają owoce i warzywa do Francji. W przypadku Polski taki eksport 

następuję głównie w większych niż 1,5 kg kartonach, ale w przypadku konfekcjonowanych produktów sprzedaż 

będzie problemem.  

Kolejnym poruszonym na posiedzenie grupy roboczej „Owoce i warzywa” Copa-Cogeca tematem była sytuacja 

związana z agresją Rosji na Ukrainę. Niestety konflikt zakłócił już mocno sytuację bieżącą zwłaszcza na rynku jabłek. – 

My mamy problemy w handlu z Kazachstanem czy Mongolią bo transporty nie mogą jechać przez Ukrainę, a z kolei 

transport przez Białoruś czy Rosję jest też problematyczny. Z kolei Mołdawia miała ok. 100 tys. ton jabłek do 

sprzedania na rynek rosyjski i białoruski, a teraz będzie chciała sprzedać ten towar do krajów Unii Europejskiej. 

Sytuacja jest taka, że wojna zwiększyła presję podażową, a to oznacza spadki cen dla producentów. Co dalej to jedna 

wielka niewiadoma – podsumował Witold Boguta. 

Źródło: FBZPR 
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Ograniczony handel zbożem. Ile płacą porty za kontrakty na ziarno ze zbiorów 2022? 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 19.04.2022 |  

- Na rynku handel ziarnem w dalszym ciągu pozostawia sporo do życzenia. Trwające 

prace polowe oraz okres świąteczny powodują, iż ofert sprzedaży ziarna ze strony 

rolników jest mało, a oferowane przez nich partie ziarna nie są duże. Ponadto, spore 

umocnienie cen pszenicy na MATIFie w ostatnich dniach także usztywniło 

sprzedających w nadziei na dalszy wzrost cen – ocenia aktualną sytuację rynkową Izba 

Zbożowo-Paszowa. 

Wydaje się, iż wzrostu obrotów ziarnem wynikającego z większych chęci sprzedaży i 

zakupów ziarna należy się spodziewać dopiero po długim weekendzie majowym, po 

zakończeniu wiosennych prac polowych związanych z siewami upraw jarych. 

Do kraju cały czas dociera ukraińska kukurydza drogą kolejową, która trafia do wytwórców pasz, a także do portów 

na eksport i na rynek niemiecki. Ceny tego zboża jednak wzrosły i obecnie na granicy kształtują się w przedziale 1300-

1320 PLN/t, na samochodzie. Tym samym konkurencyjność tego zboża w porównaniu do krajowej kukurydzy spadła. 

Po stronie popytowej pojawia się więcej zapytań o surowiec i nieco większe zapotrzebowanie na zboża ze strony 

przetwórców, w tym przede wszystkim ze strony części wytwórni pasz poszukujących towaru na maj i czerwiec br. 

Bardziej aktywna na rynku jest także tzw. druga ręka. Część firm pośredniczących ma bowiem porobione pozycje, 

które muszą pokryć. 

Bardzo wysokie ceny rzepaku na MATIFie cały czas stanowią wsparcie cen rzepaku na rynku krajowym. Ponadto, 

rynkowa podaż rzepaku w kraju pozostaje mocno uszczuplona. Obecnie, ceny oferowane za rzepak zawierają się w 

przedziale 4500-4800 PLN/t z dostawą w kwietniu-czerwcu br., w zależności od lokalizacji zakładu. 

W połowie tygodnia, ceny ziarna na rynku krajowym oferowane przez przetwórców i firmy handlowe z dostawą 

kształtowały się następująco: 

- pszenica konsumpcyjna - 1650-1750 PLN/t, 

- pszenica paszowa – 1600-1680 PLN/t, 

- żyto konsumpcyjne - 1200-1350 PLN/t, 

- żyto paszowe - 1150-1300 PLN/t, 

- pszenżyto - 1400-1500 PLN/t, 

- jęczmień paszowy - 1400-1500 PLN/t, 

- owies paszowy - 950-1020 PLN/t, 

- kukurydza - 1350-1450 PLN/t, 

- rzepak - 4500-4800 PLN/t. 

Jakie ceny w portach? 

W eksporcie realizowanym drogą morską w dalszym ciągu wiodącym zbożem jest kukurydza, której załadunki trwają 

w portach Gdańsk i Gdynia. Z kolei, eksport pszenicy z kraju cały czas pozostawia sporo do życzenia. W II połowie 

miesiąca spodziewany jest załadunek 50 tys. ton pszenicy na panamaxa. W kwietniu br., eksport pszenicy drogą 

morską raczej nie przekroczy 170 tys. ton i tym samym będzie daleki od rekordów. 

Ceny pszenicy oferowane przez eksporterów z dostawą do portów wzrosły, w ślad za sporą zwyżką cen na MATIFie i 

osłabieniem złotego do głównych walut i kształtowały się następująco (wg stanu na 12 kwietnia br.): 

- pszenica konsumpcyjna (12.5/76/250) – 1800 PLN/t (dostawa G/G, V), 
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- kukurydza – 1450 PLN/t (dostawa G/G, V). 

Z kolei, ceny zbóż ze zbiorów 2022 roku oferowane przez eksporterów z dostawą do portów także wyraźnie wzrosły i 

kształtowały się następująco: 

- pszenica konsumpcyjna (12.5/76/250) – 1630 PLN/t (dostawa G/G, VIII-IX), 

- żyto (72/120) – 1360 PLN/t (dostawa G/G, VIII/IX), 

- pszenżyto – 1370 PLN/t (dostawa G/G, VIII/IX), 

- jęczmień – 1430 PLN/t (dostawa G/G/, VIII-IX), 

- kukurydza – 1400-1410 PLN/t (dostawa G/G, X/XI). 

Analiza opracowana przez Sparks Polska i Izbę Zbożowo-Paszową. 

Zamknij > 
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Wojna w Ukrainie pogłębiła problemy Tunezji. W kraju brakuje chleba 
Agropolska.pl | Autor : Ewa Nehring PAP, (ZL) | 19.04.2022 | Fot. Krzysztof Zacharuk 

Tunezyjczycy są wśród narodów, które najbardziej odczują skutki wojny w Ukrainie - 

donosi w piątek Washington Post. Według gazety wojna pogłębiła problemy Tunezji; w 

kraju brakuje chleba, gwałtownie rosną ceny pieczywa, paliwa i nawozów sztucznych. 

Tunezja boryka się z drożyzną. "Tylko w marcu koszty żywności wzrosły o 13 proc." - 

napisano. To najwyższy poziom od czasu, gdy ONZ zaczął w 1990 r. te dane śledzić. 

"Koszyk towarów obejmujący zboża, mięso i produkty mleczne kosztuje obecnie o 34 

proc. więcej niż rok temu" - przypomniała gazeta. 

Z powodu inwazji Rosji na Ukrainę światowi przywódcy i organizacje międzynarodowe 

ostrzegają przed możliwymi niedoborami żywności i głodem, w szczególności w rejonie Afryki i Bliskiego Wschodu. W 

środę wspominała o tym m.in. szefowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego Kristalina Georgiewa. 

Ukraina i Rosja są głównymi dostawcami zbóż i nawozów dla dziesiątków krajów Afryki i Bliskiego Wschodu, a ich 

udział w światowym eksporcie pszenicy wynosi ok. 29 procent. "W Afryce Subsaharyjskiej, Somalia i Benin polegają 

na Rosji i Ukrainie w zakresie całego importu pszenicy. Liban, Egipt i Libia są prawie tak samo uzależnione" - 

wymienia Washington Post. 

"Tunezja jest jednym z najbardziej narażonych krajów. W ciągu ostatnich 5 lat importowała z Ukrainy i Rosji rocznie 

56 proc. ogółu pszenicy" - przekazała gazeta, powołując się na dane dostarczone przez analityka ONZ, Josepha 

Glaubera. 

Według Washington Post wywołane wojną zakłócenia w światowym handlu rolnym nałożyły się na utrzymujące się 

od długiego czasu problemy finansowe Tunezji. W konsekwencji obserwuje się pogłębienie dziury w budżecie 

państwa. "Grozi to bankructwem państwa i zagraża stabilności politycznej kraju" - podkreślono. Dodano, że z 

przyczyn gospodarczych może dojść do rewolucji. "Wszystkie warunki wstępne zostały spełnione (...) i nie sądzę, aby 

ludzie mogli długo wytrzymać w tej sytuacji" - powiedział Washington Post Youssef Cherif, dyrektor Columbia Global 

Center w Tunisie (filia Columbia University). 

Chociaż tunezyjski rząd utrzymuje, że ma wystarczające zapasy pszenicy, by kraj przetrwał do zbiorów w czerwcu, to 

ostatni statek z Ukrainy zacumował trzy dni przed wybuchem wojny. Ponadto rolnicy zgłaszają rosnące problemy z 

dostępnością do nawozów, a zboża wzrasta mniej. "Piekarnie już teraz mają problemy z zapewnieniem 

wystarczających dostaw" - poinformowała gazeta. Chleba brakuje w środku dnia. "Tunezyjczycy zazwyczaj jedzą 

chleb do każdego posiłku i codziennie chodzą do piekarni. Nie są przyzwyczajeni do czekania w kolejkach liczących 

nawet 100 osób" - wyjaśnili autorzy. 

Podobnie jak w wielu innych krajach na Bliskim Wschodzie, również w Tunezji funkcjonuje system dopłat do 

żywności. "Wyższe koszty mogą zwiększyć rachunki Tunezji z tytułu dotacji o ponad 1,5 miliarda dolarów i zwiększyć 

jej zapotrzebowanie na pomoc finansową z zewnątrz" - zauważyła gazeta. Washington Post zwrócił uwagę, że obecny 

rząd pamięta o wydarzeniach z 1983 r. Wówczas, po samym tylko ogłoszeniu planu podwyżki cen pieczywa wybuchły 

dziesięciodniowe zamieszki w całym kraju, w których zginęło ponad 100 osób, a władze zostały zmuszone do zmiany 

kursu. 

Tymczasem przed wybuchem wojny w Ukrainie Tunezja nadal wychodziła z "najgorszego kryzysu gospodarczego od 

czasu uzyskania niepodległości od Francji w 1956 roku". Pandemia zmniejszyła produkcję w 2020 roku o ponad 8 

proc. Ale problemy Tunezji zaczęły się wcześniej - od czasów Arabskiej Wiosny w 2011 r. tunezyjska gospodarka 

rozwijała się w tempie ok. 1 proc. rocznie. 

Sytuację w kraju pogarszają m.in. rosnące ceny paliwa. "Ceny ropy naftowej, które przekraczają 100 dolarów za 

baryłkę, znacznie przewyższają 75 dolarów, które na ten rok założyli autorzy budżetu Tunezji" - napisała gazeta. 

"Ekonomiści twierdzą, że wyższe koszty mogą zwiększyć rachunki Tunezji z tytułu dotacji (na żywność - PAP) o ponad 

1,5 miliarda dolarów i zwiększyć jej zapotrzebowanie na pomoc finansową z zewnątrz" - napisał Washington Post. 



 
  

Powrót do spisu treści                                                                                  13 

Tunezja obecnie nie jest w stanie pozyskać środków na światowych rynkach finansowych. "Agencja Fitch Ratings 

obniżyła ostatnio rating Tunezji do poziomu CCC, co oznacza, że niespłacenie przez ten kraj długu po raz pierwszy jest 

realną możliwością" - wskazała gazeta. "Rząd negocjuje z Międzynarodowym Funduszem Walutowym pomoc 

finansową, która ma wynieść kilka miliardów dolarów" - dodano. Jednak pomoc może zostać przekazana w zamian za 

gruntowne reformy gospodarcze, "w tym głębokie cięcia dotacji, dzięki którym chleb i paliwo są tanie, a w kraju 

panuje spokój". 

Zamknij > 
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Kolejna karuzela kręcona na oleju rzepakowym. Straty państwa idą w miliony 
Agropolska.pl | Autor : (DK) | 19.04.2022 | Fot. KAS 

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) poinformowała o rozbiciu grupy przestępczej, 

która zajmowała się oszustwami podatkowymi w ramach pozorowanego handlu olejem 

rzepakowym. Zatrzymano 6 osób. 

Prowadzone przez Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy w Warszawie śledztwo 

nadzorowane jest przez Prokuraturę Regionalną w Warszawie. Dotyczy mechanizmu 

oszustwa opartego na tzw. karuzeli podatkowej. 

"Podmioty wystawiały fikcyjne faktury VAT, dokumentujące rzekomy obrót olejem 

rzepakowym. Spółki wykazywały je w deklaracjach podatkowych i w ten sposób zaniżały 

wartość należnego podatku. Straty Skarbu Państwa szacuje się na 175 mln zł" – podaje KAS. 

Przedstawiciele mazowieckiej służby celno-skarbowej przeszukali miejsca zamieszkania podejrzanych oraz siedziby 

firm na terenie województw: śląskiego, wielkopolskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. 

"Zatrzymano 6 mężczyzn w wieku od 29 do 43 lat. W Prokuraturze Regionalnej w Warszawie zostały im 

przedstawione zarzuty" – przekazała KAS. 

Zamknij > 
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Szkody suszowe. Albo szacowanie, albo obowiązkowa rachunkowość 
Agropolska.pl | Autor : (DK) | 17.04.2022 | Fot. Dariusz Kucma 

Czy możliwe jest określenie rzeczywistych strat gospodarstw np. w wyniku suszy? Tylko 

po wprowadzeniu obowiązku prowadzenia rachunkowości rolnej i rocznych 

sprawozdań finansowych - odpowiada resort rolnictwa. 

O pilne podjęcie prac nad zmianami w funkcjonowaniu tzw. aplikacji suszowej wystąpiła 

jakiś czas temu do rządzących Krajowa Rada Izb Rolniczych. To konsekwencja 

postulatów wysuwanych przez wojewódzkie samorządy rolnicze na czele z 

wielkopolskim. 

"Działająca od dwóch lat aplikacja jest w dalszym ciągu obarczona wieloma błędami, 

które wpływają na rzetelność szacowanej wielkości strat, prowadząc do notorycznego zaniżania wyliczonych w 

stosunku do faktycznych" - wskazywała Wielkopolska Izba Rolnicza. 

Resort rolnictwa, gdzie ostatecznie trafił wniosek KRIR, odpowiedział, że System Monitoringu Suszy Rolniczej podlega 

ciągłej rozbudowie i doskonaleniu. 

"W latach poprzednich IUNG-PIB rozwinął sieć własnych stacji meteorologicznych i pomiarów wilgotności gleby oraz 

włączył w tę sieć regionalne stacje meteorologiczne. W roku 2020 r. wdrożono do systemu teledetekcję radarową 

sieci POLRAD (naziemne urządzenia teledetekcyjne), z której dane wykorzystywane są w konstrukcji map 

klimatycznego bilansu wodnego. Produkt tego systemu obejmuje również weryfikację i uzupełnienia danych na 

podstawie informacji dostarczanych przez satelity oraz naziemne stacje meteorologiczne. Uzyskanie takich informacji 

generowanych przez meteorologiczne radary naziemne pozwala na znaczne uszczegółowienie pola opadów dla 

całego kraju, albowiem są one dostępne w rozdzielczości 1 km x 1 km" - informuje MRiRW. 

Jak dodaje, w 2021 roku wzrosła liczba zaplanowanych zadań składających się na System Monitoringu Suszy 

Rolniczej. Znacząco rozszerzono według resortu prace z zakresu wdrażania teledetekcji satelitarnej w systemie.  

"Narzędzie wykorzystywane jest do teledetekcyjnej weryfikacji występowania suszy w regionach, w których raporty 

rolników wykazują rozbieżność z prowadzonym monitoringiem. Rozbudowa i udoskonalenie systemu miało na celu 

jak najlepsze odzwierciedlenie stanu faktycznego na polach" - przekonuje ministerstwo. 

Według zapewnień działający System Monitoringu Suszy Rolniczej, uwzględniający teledetekcję radarową, pozwala 

już na bardzo duże uszczegółowienie ilości opadów, a tym samym dostarczenie wiarygodnych danych z dokładnością 

do 1 km. Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa-Państwowy Instytut Badawczy przekazuje ponadto, na 

wniosek wojewody, dodatkowe informacje potwierdzające wystąpienie zagrożenia suszą na obszarze wskazanym 

przez izby rolnicze. 

W ocenie resortu, zmiana systemu oceniania strat i odejście od szacunków wymagałyby zmian w sferze "biurokracji" 

w gospodarstwach. 

"Określenie rzeczywistych strat w poszczególnych gospodarstwach rolnych, spowodowanych wystąpieniem suszy, 

byłyby możliwe wyłącznie po wprowadzeniu obowiązku prowadzenia rachunkowości rolnej i przedstawieniu przez 

producentów rolnych rocznych sprawozdań finansowych z gospodarstwa rolnego. Do tego czasu pozostaje ustalanie 

strat w gospodarstwach rolnych na podstawie szacunków" - wskazuje MRiRW. 
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UE: oczekuje się bardzo dobrych zbiorów zbóż i roślin oleistych 
3trzy3.pl | Autor : Redakcja | 19.04.2022 |  

W sprawozdaniu Komisji Europejskiej dotyczącym krótkoterminowych perspektyw 

przedstawiono najnowsze trendy i perspektywy dla wielu sektorów rolno-spożywczych, 

w tym dla nasion oleistych i zbóż. 

Agresja militarna Rosji przeciwko Ukrainie znacząco zakłóciła sytuację na światowych 

rynkach rolnych. Spowodowało to większą niepewność co do przyszłej dostępności zbóż 

i nasion oleistych oraz zwiększyło niestabilność i tak już napiętych rynków. UE jest w 

dużej mierze samowystarczalna pod względem żywnościowym, posiada ogromną 

nadwyżkę w handlu produktami rolno-spożywczymi, a jednolity rynek UE może po raz 

kolejny udowodnić swoją zdolność do absorpcji wstrząsów. Niemniej jednak istnieją pewne obawy co do 

przystępności cenowej ze względu na wysokie ceny rynkowe i tendencje inflacyjne. 

Proponowane środki mające na celu zwiększenie produkcji roślin uprawnych w UE pozwolą rolnikom na zwiększenie 

powierzchni zasiewów kukurydzy, słonecznika i roślin wysokobiałkowych. W rezultacie zbiory w UE w 2022 r. mogą 

być bardzo dobre w przypadku zbóż i nasion oleistych, o ile utrzymają się normalne warunki pogodowe. Przewiduje 

się, że w 2022 r. produkcja zbóż w UE osiągnie 297,7 mln ton. Wraz z mniejszym popytem na pasze spowodowanym 

niższą produkcją wieprzowiny oraz mniejszym wykorzystaniem zbóż do produkcji biopaliw, może to pomóc w 

złagodzeniu wpływu, jaki na rynki światowe może mieć spodziewany brak eksportu zbóż z Ukrainy. 

Oczekuje się, że w tym roku gospodarczym (do końca czerwca) eksport zbóż wzrośnie o 14%, głównie dzięki 

dodatkowym 5,6 mln ton pszenicy miękkiej w porównaniu z poprzednim sezonem. Po letnich zbiorach w 2022 r. 

eksport netto zbóż z UE może wzrosnąć o prawie 40% do 41,4 mln ton od lipca 2022 r. do czerwca 2023 r. (rok 

gospodarczy 2022/23). 

Ceny nasion oleistych gwałtownie wzrosły od początku inwazji Rosji na Ukrainę, a ceny rzepaku i słonecznika 

osiągnęły poziom 1 000 euro za tonę. Produkcja nasion oleistych nie jest jednak problemem, ponieważ szacuje się, że 

w tym roku gospodarczym wzrośnie o 6,5% do 30,2 mln ton, a w nadchodzącym roku gospodarczym ma wzrosnąć do 

32,2 mln ton. W tym ostatnim roku produkcja nasion słonecznika ma wynieść 11,2 mln ton. 

Źródło : Komisja Europejska/Unia Europejska. 

https://ec.europa.eu/ 

Zamknij > 
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Ministerstwo rolnictwa potwierdza, że budowa suchego portu przy granicy z Ukrainą 

podlega analizie 
Farmer.pl | Autor : Małgorzata Tyszka | 19.04.2022 | Fot. Shutterstock 

Niedawno pojawiła się informacja, że Polska na granicy z Ukrainą, planuje zbudować 

tzw. suchy port do przeładunku surowców rolnych. Miałoby to pomóc pogrążonej w 

wojnie Ukrainie wyeksportować nadwyżki płodów rolnych, bo nadal porty morskie nie 

działają i transport jest bardzo ograniczony. 

• Pomysł budowy suchego portu przy granicy z Ukrainą podlega analizie. 

• Jak wysoki jest eksport pszenicy i kukurydzy z Ukrainy? 

Powołując się na serwis latifundist.com na początku zeszłego tygodnia informowaliśmy, 

że nasz kraj ma w planach budowę tzw. suchego portu, w celu zwiększenia zdolności do 

przewozu ukraińskich produktów rolnych. Transport morski nie istnieje, a ten kolejowy z powodów logistycznych nie 

jest w pełni wykorzystywany. W ten sposób Polska chce pomóc naszemu sąsiadowi, który eksportował pszenicę do 

krajów Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu. Brak tego ziarna może doprowadzić do kryzysu żywnościowego w tych 

krajach. 

Tylko czy decyzja taka jest korzystna z punktu widzenia naszego rolnictwa? Na portalu farmer.pl zbierzemy 

komentarze eksperckie odnośnie tego projektu i opublikujemy wkrótce. 

Czy powstanie suchy port w Polsce, blisko granicy z Ukrainą? 

Zapytaliśmy o potwierdzenie tych informacji nasz resort rolnictwa. - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

informuje, że strona polska szuka możliwości rozwoju wymiany handlowej produktami rolno-spożywczymi z Ukrainą 

w warunkach, prowadzonych przez Rosję na terytorium Ukrainy, działań wojennych – odpowiedziała nam 

Małgorzata Książyk, dyrektor Departamentu Komunikacji i Promocji w ministerstwie rolnictwa. 

Jak dodała, jednym z możliwych rozwiązań pozwalających na zwiększenie przepływu towarów mógłby być tzw. suchy 

port. – Obecnie możliwości realizacji takiego rozwiązania są przedmiotem analiz – zaznaczyła Książyk. 

Więcej szczegółów nie udało nam się jeszcze ustalić. 

Jak wysoki eksport surowców rolnych z Ukrainy? 

Zapytaliśmy też przedstawicieli resortu, ile płodów rolnych konkretnie w ostatnim czasie, od rozpoczęcia wojny, czyli 

24 lutego 2022 r., trafiło do Polski z Ukrainy. Bo temat ten jest bardzo szeroko komentowany również przez rolników, 

którzy owszem chcą pomagać, ale obawiają się o swoją przyszłość i napływ taniego surowca do kraju…… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 
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Emerytura rolnicza bez zaprzestania działalności rolniczej 
Farmer.pl | Autor : PAP | 19.04.2022 | Fot. Shutterstock 

Rolnicy na emeryturze nie będą musieli zaprzestawać prowadzenia działalności 

rolniczej, aby otrzymywać świadczenie w pełnej wysokości - zakłada projekt nowelizacji 

ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Projektem tym zajmie się w środę rząd. 

Projekt został przygotowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Obecnie, jeżeli emeryt prowadzi działalność rolniczą, to wypłata jego emerytury ulega 

częściowemu zawieszeniu. Jak podkreślają autorzy projektu, jest on "realizacją 

postulatów rolników i organizacji rolniczych". 

Proponowana zmiana zakłada, że emeryt nie zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej, będzie zobowiązany do 

dalszego opłacania składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. 

Projektowana nowelizacja reguluje kwestie związane ze zbiegiem tytułów ubezpieczenia z rolniczego (KRUS) i 

powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych (ZUS). Dzięki zmianom w tym zakresie rolnicy będą mogli unikać 

niekorzystnych przerw w podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników, które mogą być przeszkodą w ubieganiu 

się o pomoc ze środków wspólnej polityki rolnej, bądź uniemożliwiać dalsze podleganie ubezpieczeniu społecznemu 

rolników w przypadku podjęcia dodatkowo pozarolniczej działalności gospodarczej - napisano w uzasadnieniu. 

Nowe przepisy dopuszczają dalsze ubezpieczenie w KRUS, w przypadku podjęcia działalności pozarolniczej, jeżeli 

rolnik lub domownik był wcześniej ubezpieczony w Kasie przez co najmniej 3 lata i m.in. złoży w KRUS oświadczenie o 

kontynuowaniu tego ubezpieczenia w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej działalności 

gospodarczej i jednocześnie nadal będzie prowadził działalność rolniczą. 

Dalej ubezpieczeniu w KRUS będą podlegały osoby, które pobierały świadczenie integracyjne lub stypendium w 

okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, na które zostali skierowani przez 

powiatowy urząd pracy. Jak również osoby otrzymujące stypendium w okresie odbywania szkolenia czy w okresie 

odbywania studiów podyplomowych, czy pełnienia czynnej służby wojskowej… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 
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Ceny skupu zbóż, kukurydzy, oleistych i strączkowych: pszenica drożeje o ponad 20 zł/t 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Paweł Hetnał | 20.04.2022 | 

Pierwsze poświąteczne notowanie cen skupu zbóż przynosi podwyżki. Najokazalszy jest 

wzrost przeciętnej stawki za pszenicę konsumpcyjną (+21,95 zł/t). Po kilkanaście złotych 

za tonę poszły w górę średnie ceny za ziarno jakościowe żyta i jęczmienia. Nadal drożeje 

rzepak, którego wycena wzrosła od minionego piątku o blisko 60 zł/t.  

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

20.04.2022 r. z firm zlokalizowanych na terenie całej Polski przez redakcję portalu 

CenyRolnicze.pl przedstawiają się następująco:   

 

Ceny podane w PLN, w nawiasie podano ceny średnie w konkretnym dniu. 

Podane ceny netto zarówno loco magazyn skupującego, jak też loco magazyn sprzedającego min. 24 t. 

Zamknij > 
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Premia pielęgnacyjna i zalesieniowa. Można otrzymać do 1628 zł/ha 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 20.04.2022 |  

Do 16 maja 2022 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski 

o przyznanie premii pielęgnacyjnej i zalesieniowej w ramach finansowanego z PROW 

2014-2020 poddziałania „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych”. 

Nabór prowadzony jest za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. 

Premia pielęgnacyjna to płatność przyznawana corocznie przez 5 lat – licząc od dnia 

złożenia wniosku o przyznanie pierwszej premii pielęgnacyjnej do gruntów, na których 

dokonano zalesienia. Jej wysokość waha się od 794 zł/ha do 1 628 zł/ha i zależy m. in. 

od ukształtowania terenu, jego podatności na erozję czy zastosowanej formy ochrony 

upraw leśnych przed zwierzyną. Jeśli na zalesionym terenie wykorzystano repelenty (środki odstraszające), można 

dodatkowo otrzymać kwotę 424 zł/ha. 

Z kolei premia zalesieniowa przyznawana jest przez 12 lat, począwszy od dnia złożenia wniosku o przyznanie 

pierwszej premii zalesieniowej do gruntów, na których posadzono las, a które wcześniej wykorzystywano do 

prowadzenia działalności rolniczej. Wysokość premii zalesieniowej wynosi 1 215 zł/ha. 

Beneficjentami obu premii mogą być wyłącznie rolnicy, którzy w latach 2015-2021: 

- złożyli wniosek o przyznanie wsparcia na zalesienie; 

- otrzymali postanowienie o spełnieniu warunków do uzyskania pomocy; 

- wykonali zalesienie; 

- złożyli oświadczenie o wykonaniu zalesienia zgodnie z wymogami planu zalesienia wraz z potwierdzeniem złożonym 

przez nadleśniczego. 

Do otrzymania premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej nie są uprawnione jednostki samorządu terytorialnego i 

jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz województw. 

Wnioski należy złożyć do 16 maja 2022 r. Kto nie zdąży zrobić tego w tym terminie, będzie mógł to zrobić jeszcze do 

10 czerwca 2022 r., ale wówczas należne płatności zostaną pomniejszone o 1 proc. za każdy roboczy dzień 

opóźnienia. Natomiast zmiany do wniosków złożonych w terminie można składać bez żadnych sankcji do 31 maja 

2022 r. Rolnicy, którzy złożą je później, ale w nieprzekraczalnym terminie do 10 czerwca 2022 r., będą mieli 

pomniejszone płatności o 1 proc. za każdy roboczy dzień zwłoki. 

Dokumenty można przesyłać wyłącznie elektronicznie. Jednak w tegorocznej kampanii trzeba to zrobić za 

pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE), udostępnionej na portalu ARiMR, a nie jak wcześniej 

bezpośrednio przez aplikację eWniosekPlus - otwórz. Wszystkie dane dostępu – login i hasło – z których dotychczas 

korzystał rolnik ubiegający się o płatności w ramach tzw. dopłat, pozostają bez zmian. 

Źródło: ARiMR 

Zamknij > 
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Projekt ws. pomocy rolnikom poszkodowanym m.in. przez suszę 
Agropolska.pl | Autor : PAP, (ZL) | 20.04.2022 | Fot. Krzysztof Zacharuk 

Projekt zmiany rozporządzenia umożliwiający udzielanie pomocy w formie dotacji 

rolnikom poszkodowanym w 2021 r. m.in przez suszę, trafił do międzyresortowych 

konsultacji - wynika z informacji podanej we wtorek na stronach Rządowego Centrum 

Legislacji. 

Opublikowany we wtorek projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie 

szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa, trafił do międzyresortowych konsultacji, które potrwają do 22 

kwietnia br. 

Jak podano w uzasadnieniu do projektu, zmiana ma na celu umożliwienie udzielania pomocy w formie dotacji 

producentom rolnym, w których gospodarstwie wystąpiły szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem 

w 2021 roku m.in. suszy, gradu, deszczu nawalnego, powodzi czy przymrozków. Zmiana dotyczy również podmiotów, 

które zobowiążą się do trwałego zaprzestania działalności połowowej na rozpoczęcie prowadzenia działalności 

gospodarczej innej niż w sektorze rybołówstwa i akwakultury oraz w sektorze rolnym. 

"Mając na względzie sygnały napływające od producentów rolnych o potrzebie posiadania informacji o wielkości 

oszacowanych szkód powstałych w wyniku suszy na potrzeby inne niż ubieganie o kredyt na wznowienie produkcji 

(...) zaproponowano dodanie przepisów umożliwiających generowanie przez aplikację publiczną kalkulacji 

oszacowania szkód w przypadku gdy wynoszą one do 30 proc. średniej rocznej produkcji" - dodano w uzasadnieniu. 

Jak wskazano, kalkulacja oszacowania szkód będzie zawierała podobne elementy jak protokół oszacowania szkód, 

"jednak z uwagi na warunki udzielania preferencyjnych kredytów na wznowienie produkcji w związku z suszą nie 

będzie stanowiła dokumentu umożliwiającego ubieganie się o te kredyty". 

W uzasadnieniu przypomniano, że rok 2021 był kolejnym trudnym rokiem dla producentów rolnych nie tylko z uwagi 

na problemy ze zbytem produktów rolnych związane z epidemią COVID -19, afrykański pomór świń, ale również z 

uwagi na niekorzystne zjawiska atmosferyczne, które spowodowały znaczne szkody w uprawach rolnych. Zgodnie z 

danymi wojewodów szkody w związku z ubiegłorocznymi niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi z wyłączeniem 

suszy wystąpiły na powierzchni 298 tys. 160,11 ha i wyniosły ok. 1 mld zł, a poszkodowanych zostało 29 tys. 808 

gospodarstw. 

Powołując się na dane z aplikacji publicznej podano, że wnioski o oszacowanie szkód złożyło 23 tys. 761 producentów 

rolnych, którzy zgłosili wystąpienie suszy na powierzchni ponad 1 mln ha. Natomiast szkody w plonie w wysokości 5 

proc. danej uprawy wystąpiły u 23 tys. 508 producentów rolnych na powierzchni 942,4 tys. ha. 

Zamknij > 
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Rolnicy z Zachodniopomorskiego debatowali z Wojciechowskim o KPS, Zielonym Ładzie i 

wsparciu większych gospodarstw 
Farmer.pl | Autor :  Łukasz Chmielewski| 20.04.2022 | Fot. Shutterstock 

To już kolejne spotkanie komisarza Janusza Wojciechowskiego z rolnikami, którego 

celem jest poznanie opinii i potrzeb rolników związanych ze zmianami polityki rolnej UE 

na kolejne lata. 

Dzisiejsze spotkanie z komisarzem Wojciechowskim zostało zorganizowane przez 

Jakuba i Łukasza Buchajczyków, reprezentujących zachodniopomorskich rolników. 

Uczestnicy spotkania są właścicielami gospodarstw o powierzchni przekraczającej 50 ha 

i o problemach takich gospodarstw chcieli rozmawiać podczas spotkania. 

- Jesteśmy w ważnym momencie dla przyszłości rolnictwa w Polsce i w Europie. W 

ubiegłym roku został przyjęty pakiet trzech głównych rozporządzeń, które określają kształt reformy Wspólnej Polityki 

Rolnej. Jesteśmy teraz na etapie planów strategicznych, to jest moment, kiedy jeszcze możemy je poprawić – mówił 

na wstępie komisarz Wojciechowski. 

Jak zauważył Wojciechowski, w środowisku rolniczym sporo emocji budzi Zielony Ład i powstało wokół niego wiele 

nieporozumień. Jak podkreślał, jest to program dobrowolny, nie wynikają z niego wprost żadne prawa, ani 

obowiązki, a każdy kraj wybiera z WPR to co jest najlepsze dla jego rolników i to wprowadza. – Tyle będzie Zielonego 

Ładu w rolnictwie, ile będzie wpisane w Planie Strategicznym – dodał Komisarz Wojciechowski. 

Podczas spotkania Wojciechowski potwierdził dobrą wiadomość dla polskich rolników o zatwierdzeniu przez KE i 

uruchomieniu programu dopłat do zakupu nawozów. Podkreślał jednocześnie, że Polska jako pierwsza wystąpiła o tę 

pomoc i nie wszystkie kraje były z tego powodu zadowolone, szczególnie te, których na takie wsparcie nie stać. 

Wyjaśniał jednocześnie dlaczego te procedury tak długo trwały. 

Jak informował Wojciechowski, przewidziane jest również wsparcie dla zakładów produkujących nawozy, co może w 

efekcie przełożyć się na spadek cen nawozów. 

Wojciechowski: UE nie chce ograniczać produkcji 

- Nie wiem skąd się bierze teza, że reforma WPR prowadzi do zmniejszenia produkcji. Był tylko jeden element, który 

wprost mówił o ograniczeniu produkcji, to były obszary wyłączone spod produkcji, obszary proekologiczne, których 

jest 4 mln ha w całej Unii, ale to zostało już uchylone. W trwającym kryzysie są przepisy prawne pozwalające 

rolnikom obsiewać wszystko. Poza tym nie ma żadnego elementu nakładającego na rolników obowiązek zmniejszania 

produkcji – podkreślał Wojciechowski. 

Innego zdania był uczestniczący w spotkaniu Rafał Wandachowicz, który wskazywał na istniejące już przepisy i 

planowane w przyszłości do wprowadzenia regulacje, które w zdecydowany sposób wpływają na wielkość 

uzyskiwanych plonów. Wśród przykładów wymieniał m.in. ustanowienie limitu 170 kg azotu na hektar, podczas gdy 

niektóre uprawy, aby osiągnąć maksymalny potencjał plonowania, wymagają wyższych dawek azotu. Rolnik zwracał 

też uwagę na nieelastyczne terminy wiosennego nawożenia azotem, który przy pewnych uprawach i niektórych 

rejonach Polski powinien być podawany znacznie wcześniej. W jego opinii na zniżkę plonów ma też wpływ wycofanie 

niektórych zapraw i substancji czynnych w środkach ochrony roślin. 

Problem wycofywania środków ochrony roślin zauważył również Stanisław Barna. Zdaniem rolnika dostępnych 

preparatów do ochrony upraw jest coraz mniej, a te które pozostają na rynku wykazują się mniejszą skutecznością, 

przez co konieczna jest zwiększona częstotliwość ich stosowania, co z kolei podnosi koszty produkcji. Rozmówca 

podkreślał, że takie działania mają się nijak do zjawiska importu surowców nieobjętych takimi ograniczeniami. 

Gospodarstwa > 50 ha również oczekują wsparcia 

Uczestniczący w spotkaniu rolnicy, reprezentujący gospodarstwa o powierzchni powyżej 50 ha, podkreślali, że 

przekraczając ten próg są często dyskryminowani i pomijani podczas korzystania z subwencji. 
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- Jesteśmy dyskryminowani jako gospodarstwa 50 ha+, patrzmy na nawozy, patrzmy na pomoc suszową itp. Jeżeli w 

ustawie jest zapisane, że gospodarstwa rodzinne są do 300 ha, to trzymajmy się tego. Jako większe gospodarstwa 

mamy więcej problemów w porównaniu do mniejszych gospodarstw, bo my utrzymujemy się tylko z rolnictwa. 

Mamy problemy z pracownikami, a z naszych gospodarstw utrzymuje się po kilka rodzin – podkreślał Stanisław 

Barna. 

Komisarz Wojciechowski, w kontekście pomocy dla większych gospodarstw, mówił o planowanej zmianie polegającej 

na włączeniu gospodarstw o powierzchni do 300 ha do płatności redystrybucyjnej, do pierwszych 30 ha. Podkreślał 

jednocześnie potrzebę wyhamowania likwidacji mniejszych gospodarstw, podając przykład gospodarstw 

hodowlanych, których w ciągu 10 lat ubyło 340 tys. 

Jak twierdzi Wojciechowski proces likwidacji wynika m.in. z braku korelacji między rolnictwem, a przetwórstwem. 

Duże zakłady przetwórcze poszukują po prostu dużych dostawców. Dlatego na przyszłość przewidziane są środki na 

odbudowę lokalnego przetwórstwa. 

Możliwe uproszczenia w ekoschematach i dodatkowe korzyści 

W dyskusji z rolnikami komisarz Wojciechowski stwierdził, że zaproponowanie kilkunastu ekoschematów, gdzie 

niektóre są skierowane do bardzo wąskiego grona beneficjentów, nie jest dobrym rozwiązaniem. 

- Wydaje mi się, że wszystko powinno się skupić wokół dwóch podstawowych rozwiązań. Dla hodowców jest to 

„dobrostan zwierząt” finansowanych na różnych poziomach, zależy ile go jest, tym większe dofinansowanie. 

Natomiast dla rolników zbożowych „rolnictwo węglowe” z różnymi jego praktykami, typu przyorywanie słomy, 

poplony itp. - zaznaczył Wojciechowski. 

Jak wskazywał komisarz, „rolnictwo węglowe” w przyszłości będzie stanowić program do handlu emisjami. 

Opracowywane są przepisy prawne, które pozwolą rolnikom płacić dodatkowo za te praktyki, poza WPR. 

Potrzebne dopłaty do produkcji, a nie produkcja dopłat 

Zdaniem Łukasza Buhajczyka trzeba wspierać te działania, które będą faktycznie odpowiadać za produkcję żywności, 

a nie produkcję dopłat. Rolnik przytoczył tu słynne dopłaty do orzechów, które stały się przyczyną wielu patologii w 

dopłacaniu do fikcyjnej produkcji. 

- Wiem, że spora część tego rolnictwa ekologicznego jest w gruncie rzeczy fikcją, z którą trzeba skończyć. 

Gospodarstwa ekologiczne, które są uprawnione do dopłat, to muszą być prawdziwe gospodarstwa z prawdziwą 

produkcją - podkreślał Wojciechowski… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

 

  

https://www.farmer.pl/finanse/dotacje-i-doplaty/rolnicy-z-zachodniopomorskiego-debatowali-z-wojciechowskim-o-kps-zielonym-ladzie-i-wsparciu-wiekszych-gospodarstw,118207.html
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Ile zarobisz za dzierżawę gruntu rolnego pod instalację wiatrową w 2022 r.? 
Farmer.pl | Autor : Radosław Zieniewicz | 20.04.2022 | Fot. Shutterstock 

Właściciel nieruchomości zyska średnio od 100-120 tys. zł za rok od dzierżawy gruntu 

pod instalację wiatrową. Rolnik także może zarobić ok. 14-16 tys. zł/rocznie nawet, gdy 

wiatrak nie jest położony bezpośrednio na jego gruncie rolnym. Jednak grunty muszą 

spełniać określone wymagania, aby sprawdziły się na inwestycje pod instalacje 

wiatrowe. 

• Właściciel gruntów zyska średnio od 100-120 tys. zł za rok od dzierżawy pod większą 

instalację wiatrową. 

• Największą przeszkodą w realizacji tego typu inwestycji OZE jest ustawa 

"odległościowa", w której ustawodawca wprowadził zasadę 10H. 

• Inwestorzy dzierżawiący grunty pod instalację wiatrową wykazują tu sporą elastyczność, aby znaleźć 

odpowiednie grunty rolne pod realizację większych instalacji wiatrowych. 

• Inwestorzy często chcą np. wydzierżawić grunty od kilku właścicieli, aby podzielić czynsz dzierżawny między 

nimi w zależności na co będzie przeznaczona nieruchomość. 

Pojawia się coraz więcej ofert związanych z dzierżawą gruntów pod instalacje wiatrowe o mocy powyżej 50 kW. 

Największą przeszkodą w realizacji tego typu inwestycji OZE jest ustawa "odległościowa", w której ustawodawca 

wprowadził zasadę 10H.  

Wiele inwestycji wiatrowych jest blokowanych przez tę zasadę. dlatego też dzierżawcy są skłonni zapłacić więcej za 

dzierżawę gruntów, na których można wybudować instalacje wiatrowe o mocy większej niż 50 kW. Ile można zarobić 

na dzierżawie gruntów pod wiatraki? Na pewno więcej z dzierżawy pod instalacje fotowoltaiczne. 

Ile rocznie zarobisz z dzierżawy gruntów pod turbiny wiatrowe? 

Właściciel nieruchomości, który będzie w posiadaniu odpowiednich gruntów, pozwalających na budowę większej 

instalacji wiatrowej lub kilku takich instalacji, może zarobić średnio ok. 35-60 tys. zł od 1 ha rocznie. 

Wszystko zależy od dewelopera, czy też przedsiębiorstwa chcącego wydzierżawić grunty. Dlaczego kwota rocznego 

czynszu jest tak zróżnicowana?  

Zazwyczaj cała instalacja wiatrowa wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową i techniczną zajmuje do 2,5 ha i taką 

powierzchnię chce wydzierżawić inwestor. Jeżeli może ona objąć  mniejszą powierzchnię np. 2 ha to i tak rolnik 

otrzymuje stałą kwotę roczną za dzierżawę gruntu pod instalację wiatrową (maszt, fundament, plac i droga) w 

kwocie ok. 100-120 tys. zł rocznie. 

Inwestorzy dzierżawiący grunty pod instalację wiatrową wykazują tu sporą elastyczność, aby znaleźć odpowiednie 

grunty rolne pod realizację większych instalacji wiatrowych. 

Inwestorzy często chcą np. wydzierżawić grunty od kilku rolników i podzielić czynsz między nimi w zależności na co 

będzie przeznaczona nieruchomość. 

I tak dzierżawa za sam fundament, plac oraz droga oraz siłownia ale bez całej długości śmigła wpisanej w okrąg może 

wynieść już mniej bo ok. 100 tys. zł.  

Jeżeli więc śmigło tylko "znajduje" się nad teren drugiego właściciela gruntów rolnych to może on nawet otrzymać z 

tego tytułu ok. 14-16 tys. zł rocznie.  

Dzierżawa samego fundamentu i placu wyniesie ok. 70-80 tys. zł - jeśli droga oraz część śmigła znajdują się na terenie 

innego właściciela ziemi. 

Właściciel gruntu za dzierżawę samego placu manewrowego może otrzymać  ok. 20 tys. zł rocznie. Taką samą sumę 

czynszu dzierżawnego otrzyma w przypadku udostępnienia drogi niezbędnej do realizacji inwestycji. 
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Warto pamiętać, że inwestor może zażądać dodatkowo od właścicieli gruntów, aby udostępnili dodatkowy plac na 

realizację inwestycji. Inwestorzy też często wymagają od właścicieli gruntów aby w odległości do ponad 500 m od 

instalacji wiatrowej nie prowadzić żadnej budowy. 

Jednak mogą oni np. prowadzić prace rolne na terenie znajdującym się obok wiatraka pod warunkiem że nie zagraża 

to uszkodzeniem instalacji albo zdrowiu prowadzącego działalność rolniczą. 

Jakie jeszcze wymagania muszą spełnić grunty rolne pod wiatraki? 

Podstawowe wymagania gruntów rolnych pod wiatraki 

W celu wydzierżawienia działki pod farmę wiatrową należy spełnić kilka ważnych warunków. Grunt rolny rolna musi 

spełnić kilka poniższych wymagań: 

• minimalna klasa gruntu do wydzierżawienia: IV, V, VI lub nieużytki; 

• działka nie może mniejsza niż 1-1,5- ha 

• grunty muszą się znajdować w odległości do 800 m od linii energetycznej średniego napięcia lub do 

głównego punktu zasilającego; 

• najlepszy teren działki bez zadrzewienia; 

• działka nie może znajdować się w bliskim sąsiedztwie terenów chronionych np. Natura 2000, parki 

krajobrazowe; 

• najlepiej aby działka nie była objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (MPZT); 

• działka nie może znajdować się na terenie zagrożonym powodzią; 

• tereny powinny być wolne od obciążeń w Księdze Wieczystej (należy wykazać czystą hipotekę); 

• do dzierżawy na okres 29 lat pod inwestycję farm wiatrowych. 

• najlepiej aby do działki był dojazd z utwardzoną drogą. 

W projektowanych farmach wiatrowych, przestrzeń pomiędzy wiatrakami i drogami dojazdowymi do nich, które 

usytuowane są w znacznych odległościach od siebie będzie najczęściej wykorzystywana rolniczo i w związku z tym 

grunty te nie wymagają zmiany przeznaczenia… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

 

  

https://www.farmer.pl/biznes/ile-zarobisz-za-dzierzawe-gruntu-rolnego-pod-instalacje-wiatrowa-w-2022-r,118182.html
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Ceny nawozów nie podążają za cenami gazu. Dlaczego nie obserwujemy dużych obniżek? 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 21.04.2022 |  

Ceny nawozów pozostają bardzo wysokie, choć ceny gazu na rynkach światowych 

wyraźnie spadły. Wartość nawozów powinna podążać za cenami podstawowego 

surowca do ich produkcji - tak przynajmniej argumentował przemysł nawozowy, kiedy 

byliśmy świadkami burzliwych podwyżek. 

Teoretycznie ceny nawozów nieco spadają na rynkach terminowych - im bardziej 

odległe terminy, tym niższe ceny. Aktualna sytuacja rynkowa jest bardziej 

skomplikowana. Ceny w niemieckich portach importowych są tylko nieznacznie niższe 

od historycznego maksimum. Na przykład w tym tygodniu saletrę wapniowo-amonową 

(KAS) wyceniono na 920 euro/t, czyli tylko o 40 euro mniej niż w przypadku szczytu cen notowanego w marcu. 

Natomiast ceny mocznika – w odróżnieniu od cen na rynku terminowym – utrzymują się na bardzo wysokim 

poziomie 1280 euro za tonę. Podobnie jest w przypadku najważniejszego nawozu fosforowego (DAP). W Niemczech 

ceny zbliżają się do 1000 euro za tonę. 

Rolnicy muszą również płacić rekordowe ceny za nawozy potasowe wynoszące prawie ok. 500 euro za tonę. 

Umiarkowane spadki cen, zwłaszcza mocznika, odnotowano we Francji. Ceny skupu wynoszą teraz 1005 euro za 

tonę, czyli o 30 euro mniej niż dwa tygodnie temu. Nieznacznie spadają też ceny najważniejszego francuskiego 

nawozu azotowego – saletry amonowej 27%. Handlowcy obecnie pobierają 910 euro za tonę. Niezmiennie wysokie 

ceny notowane są dla najważniejszego nawozu fosforowego (DAP). W tym przypadku francuscy rolnicy nadal płacą 

rekordowe ceny 1170 euro za tonę.  

W Stanach Zjednoczonych ceny mocznika na rynku terminowym znacznie spadły w tym tygodniu do 780 USD za tonę 

w kwietniu i 750 USD w maju. - Jednocześnie handlowcy sprzedają mocznik po rekordowej cenie 1031 USD za tonę, 

co oznacza wzrost o 14% miesiąc do miesiąca - informuje Russ Quinn z usług branżowych DNT. - Ceny nawozów 

hurtowych wciąż rosną. Wszystkie nawozy znów podrożały w kwietniu – dodaje Quinn. Cena niezwykle ważnego w 

Ameryce płynnego nawozu „Amoniaku bezwodnego (NH3)” wzrosła do rekordowego poziomu 1534 USD za tonę. 

Cena DAP również wzrosła o 13% miesiąc do miesiąca, osiągając 1040 USD za tonę, co również jest rekordowym 

poziomem. Ceny potasu również gwałtownie poszły w górę w porównaniu do poprzedniego miesiąca o 6% do 875 

USD za tonę. 

A ceny gazu mocno w dół… 

Tymczasem ceny gazu ziemnego na najważniejszej europejskiej platformie handlowej Trading Natural Gas EU Dutch 

TTF wyniosły w środę (20 kwietnia) 92,80 euro za MWh, a tym samym były niższe niż w marcu - kiedy ceny osiągnęły 

najwyższy poziom opiewający na 225 euro za MWh. 

Jednak analitycy twierdzą również, że utrzymujący się słaby popyt międzynarodowy i ożywienie produkcji amoniaku 

w Europie powinny stopniowo obniżać ceny. Jednak najwięksi producenci i handlowcy również czekają na kolejny 

przetarg w Indiach, który ma się odbyć w połowie maja. 

Rynek nie wie jednak jeszcze, czy Indie zwrócą się również do Rosji, aby zaspokoić swoje potrzeby, co może 

doprowadzić do znacznego rozluźnienia światowego rynku nawozów. Na rynku światowym popyt w Ameryce 

Południowej również spadł do sezonowego minimum. Na rynkach międzynarodowych wielu kupujących czeka na 

większy spadek cen, aby pokryć dodatkowy popyt. 

Podaż nawozów ograniczana jest nowymi sankcjami Zachodu wobec Rosji. 6 kwietnia fińskie koleje wstrzymały 

wymianę towarów z Rosją. - To stawia fiński port Kotka poza zasięgiem rosyjskich producentów mocznika - mówi 

analityk Mike Nash. - Ponadto UE ustaliła kontyngenty na import nawozów z Rosji: 840 000 ton rocznie dla nawozów 

potasowych i 1,58 mln ton rocznie dla nawozów NPK. Kontyngenty te wchodzą w życie 10 lipca na okres jednego 

roku. Sankcje te zmniejszą rosyjski eksport nawozów azotowych z Morza Bałtyckiego - mówi Nash. 
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10 kwietnia rosyjski producent nawozów EuroChem wstrzymał produkcję w swojej spółce zależnej Lifosa na Litwie. 

Powód: problemy logistyczne i finansowe związane z sankcjami dla byłego głównego akcjonariusza EuroChem 

Andreya Melnichenko. W obliczu sankcji nałożonych przez UE, Rosja najwyraźniej rozważa przedłużenie kwot 

eksportowych na nawozy nie tylko do końca maja, ale nawet do końca 2022 roku. 

Źródło: Agrarheute 

Zamknij > 
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Od kiedy i gdzie można składać wnioski o dopłaty do nawozów? 
Farmer.pl | Autor : Agnieszka Kozłowska | 21.04.2022 | Fot. Shutterstock 

Komisja Europejska zgodziła się 19 marca br. na uruchomienie dopłat do nawozów dla 

polskich rolników. Jakie warunki trzeba będzie spełnić, aby dostać te pieniądze i od 

kiedy można składać wnioski? Wyjaśniamy. 

• Jest zgoda na dopłaty do nawozów. Ustalone są już kwoty i zasady pomocy. 

• Dofinansowaniu będą podlegać nawozy zakupione w okresie od 1 września 2021 r. 

do 15 maja 2022 r. Pieniądze ma wypłacać ARiMR. 

• Dofinansowaniem może być objęte maksymalnie 50 ha. 

• Wnioski o dopłaty do nawozów można składać w ARiMR już od 25 kwietnia br. 

19 kwietnia br., KE zatwierdziła polski program dopłat do cen nawozów sztucznych, w związku z gwałtownym 

wzrostem ich notowań na skutek wzrostu cen gazu (koszty gazu stanowią średnio ok. 70% kosztów produkcji 

nawozów), o wartości 836 mln euro (3,9 mld złotych).  

Pozytywna decyzja w tej sprawie została podjęta po tym, jak pod koniec marca KE przyjęła tzw. tymczasowe ramy 

kryzysowe, które określają zestaw decyzji w wielu dziedzinach będących w jej kompetencjach w związku z inwazją 

Rosji na Ukrainę. 

W konsekwencji polski rząd zmienił pierwotne uzasadnienie uruchomienia wsparcia dla rolników z tzw. covidowego, 

na te wynikające z konsekwencji wojny Rosji z Ukrainą i przygotowaniami do niej, a to z kolei pozwoliło na pozytywną 

decyzję komisarz d/s konkurencji. 

Zgoda KE na tę pomoc publiczną ma jednak ograniczenie wartościowe, bowiem nie może być ona wyższa niż 35 tys. 

euro na 1 gospodarstwo rolne, którego koszty funkcjonowania wzrosły w związku z wojną na Ukrainie. 

Jak podkreśla na tt Janusz Wojciechowski, komisarz UE ds. rolnictwa:  

Polska jako pierwsza złożyła wniosek w ramach tzw. "pomocy wojennej" i jako pierwszy i dotychczas jedyny kraj UE 

uzyskała dziś zgodę KE na rekordowo duży program dopłat do nawozów o wartości prawie 4 mld zł. 

Pomoc będzie przysługiwała do 50 ha.   

Jaka będzie stawka dopłat do nawozów? 

Zgodnie z decyzją rządu, stawka pomocy ma wynosić: 

• do 500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk oraz traw na gruntach ornych; 

• do 250 zł na 1 ha powierzchni łąk, pastwisk i traw na gruntach ornych, z wyłączeniem powierzchni, na które 

przyznano pomoc finansową w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, za realizację zobowiązań rolno-środowiskowo-

klimatycznych, w ramach których obowiązuje całkowity zakaz nawożenia. 

Dopłaty do nawozów będą wypłacane za zakup nawozów mineralnych, innych niż wapno nawozowe i wapno 

nawozowe zawierające magnez, w okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022 r. 

Jak policzyć dopłaty do nawozów? 

O tym, jakim algorytmem będą obliczane dopłaty do nawozów i jakie dane będą potrzebne do wyliczeń, pisaliśmy już 

pod koniec marca: 

Jak poinformowało nas MRiRW, zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2022 r. 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wysokość pomocy na zakup nawozów od 1 września 2021 r. do 15 maja 

2022 r. będzie ustalana jako iloczyn: 
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1) deklarowanej przez producenta rolnego we wniosku o płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego 

powierzchni upraw rolnych, jednak nie więcej niż 50 ha i stawki pomocy, 

2) liczby ton nawozów mineralnych, innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez, 

zakupionych okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022 r. i różnicy średniej ceny za tonę nawozów mineralnych, 

innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez zakupionych w okresie od 1 września 2021 r. 

do 15 maja 2022 r., i średniej ceny danego typu nawozu mineralnego: 

a) ogłoszonej przez ministra właściwego do spraw rolnictwa w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 

podmiotowej obsługującego go urzędu, albo 

b) wynikającej z faktur lub imiennych dokumentów księgowych o równoznacznej wartości dowodowej 

dokumentujących zakup w okresie od dnia 1 września 2020 r. do dnia 15 maja 2021 r. nawozów mineralnych innych 

niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez. 

Gdzie i od kiedy można składać wnioski na dopłaty do nawozów? 

Wniosek o dopłaty do nawozów należy złożyć w ARiMR na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję 

na jej stronie internetowej. 

Jak poinformował na dzisiejszej konferencji prasowej w Załężu Dużym Henryk Kowalczyk, wicepremier i minister 

rolnictwa i rozwoju wsi - wnioski o dopłaty do nawozów będzie można składać w ARiMR już od najbliższego 

poniedziałku, czyli od 25 kwietnia br. 

Co, jeśli rolnik nie zachował faktury ani paragonu za zakupiony nawóz? 

Ministerstwo rolnictwa przewidziało taką sytuację, że rolnik może nie mieć starych faktur, więc przyjęło 

alternatywne rozwiązanie. W Biuletynie Informacji Publicznej ukaże się oficjalna informacja o średnich cenach 

nawozów. I na tej podstawie rolnikom bez faktur będą wyliczane dopłaty. 

Na co zostanie przeznaczona rezerwa kryzysowa? 

Warto przypomnieć, że zgoda na dopłaty do nawozów, to nie jedyna pomyślna decyzja Komisji Europejskiej 

dotycząca europejskiego, w tym także polskiego rolnictwa… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 
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