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Notowania 
CenyRolnicze.pl | 23 maja 2022 

 

 

 

PSZENICA KONS ŻYTO KONSUMPCYJNE JĘCZMIEŃ BROWARNY OWIES KONSUMPCYJNY 
Średnia cena zł/t: 1 683,17  Średnia cena zł/t: 1 278,82  Średnia cena zł/t: 1 437,50  Średnia cena zł/t: 1 123,57  

MIN - MAX: 1 550,00 - 1 800,00  MIN - MAX: 1 050,00 - 1 480,00  MIN - MAX: 1 300,00 - 1 780,00  MIN - MAX: 1 000,00 - 1 360,00  

    

    
PSZENICA PASZ. ŻYTO PASZOWE PSZENŻYTO JĘCZMIEŃ PASZOWY 
Średnia cena zł/t: 1 578,40  Średnia cena zł/t: 1 274,78  Średnia cena zł/t: 1 437,31  Średnia cena zł/t: 1 398,70  

MIN - MAX: 1 400,00 - 1 710,00  MIN - MAX: 1 050,00 - 1 430,00  MIN - MAX: 1 300,00 - 1 630,00  MIN - MAX: 1 280,00 - 1 520,00  

    

    
GROCH ŁUBIN ŻŁÓTY ŁUBIN WĄSKOLISTNY BOBIK 
Średnia cena zł/t: 1 578,33  Średnia cena zł/t: 1 700,00  Średnia cena zł/t: 1 585,00  Średnia cena zł/t: 1 566,00  

MIN - MAX: 1 350,00 - 2 000,00  MIN - MAX: 1 400,00 - 1 950,00  MIN - MAX: 1 300,00 - 1 950,00  MIN - MAX: 1 400,00 - 1 780,00  

    

    
RZEPAK KUKURYDZA MLEKO ŻYWIEC WIEPRZOWY 
Średnia cena zł/t: 4 443,50  Średnia cena zł/t: 1 420,59  Średnia cena zł/l: 2,19 Średnia cena zł/kg: 6,10 

MIN - MAX: 3 950,00 - 4 640,00  MIN - MAX: 1 200,00 - 1 480,00  MIN - MAX: 2,07 – 2,28 MIN - MAX: 5,50 – 6,70 

    
    

MATF Pszenica  
420,75 €/t 

MATF Kukurydza  
360,25 €/t 
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Bieżący sezon zakończymy ze znacznymi zapasami pszenicy powyżej 1 mln ton 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 16.05.2022 |  

- Rynkowa podaż ziarna w kraju w dalszym ciągu pozostaje uszczuplona. Rolnicy i firmy 

skupowe, które posiadają znaczne wolumeny ziarna pszenicy i kukurydzy na 

magazynach niechętnie sprzedają ziarno po oferowanych cenach przez przetwórców. 

Ponadto, ceny starego ziarna są generalnie zbliżone do cen oferowanych za nowe 

ziarno, co dodatkowo usztywnia rolników przed uwalnianiem zapasów – ocenia 

aktualną sytuację rynkową Izba Zbożowo-Paszowa. Czytaj dalej… 

 

 

UE utworzy pasy solidarności, aby pomóc Ukrainie w eksporcie produktów rolnych 
3trzy3.pl | Autor : Redakcja | 16.05.2022 |  

W ramach solidarności UE z Ukrainą Komisja przedstawiła szereg działań, które mają 

pomóc Ukrainie w eksporcie produktów rolnych. 

W wyniku inwazji Rosji na Ukrainę i blokady ukraińskich portów ukraińskie zboże i inne 

towary rolne nie mogą już dotrzeć do miejsca przeznaczenia. Komisja opracowała plan 

działania mający na celu utworzenie "pasów solidarności", aby zapewnić Ukrainie 

możliwość eksportu zboża, ale także importu potrzebnych towarów, takich jak pomoc 

humanitarna, pasza dla zwierząt i nawozy. Czytaj dalej… 

 

DRV: brak deszczu wymaga obniżenia prognozy zbiorów zbóż w Niemczech 
Farmer.pl | Autor : Jacek Kościański | 16.05.2022 | Fot. Shutterstock 

Jak mówi trzecia prognoza zbiorów DRV, brak opadów w niektórych częściach Niemiec 

może doprowadzić do strat w zbiorach zbóż. 

Według Guido Seedlera, eksperta ds. rynku zbóż w Niemieckim Stowarzyszeniu 

Raiffeisen (DRV), jeśli w najbliższych dniach we wschodnich Niemczech nie będzie 

obfitych opadów, prawdopodobne są zauważalne straty w plonach. Czytaj dalej… 

 

 

Ceny żywności nie przestaną rosnąć 
Farmer.pl | Autor : PAP | 16.05.2022 | Fot. Shutterstock 

Ceny żywności nie przestaną rosnąć - donosi w poniedziałek "Dziennik Gazeta Prawna". 

Drożejące towary i usługi świadczą o nierównowadze w gospodarce. Innym jej 

sygnałem jest deficyt w obrotach bieżących bilansu płatniczego - wskazuje dziennik. 

Gazeta przypomina, że inflacja w kwietniu okazała się minimalnie wyższa, niż wynikało 

ze wstępnych szacunków Głównego Urzędu Statystycznego. Finalnie osiągnęła 12,4 

proc. wobec 11 proc. miesiąc wcześniej. "Analitycy wiążą to przede wszystkim z 

szybszym wzrostem cen żywności. Ten czynnik odpowiadał za niemal jedną trzecią 

przyśpieszenia inflacji"- pisze dziennik. Czytaj dalej… 
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Korytarze solidarnościowe nie obniżą cen zbóż w Polsce 
Farmer.pl | Autor :  Agnieszka Kozłowska| 16.05.2022 | Fot. PAP / Leszek Szymański 

Czy planowana akcja utworzenia korytarzy eksportowych (solidarnościowych) dla 20 

mln ton zboża z Ukrainy nie odbije się niekorzystnie na cenach zbóż w kraju? – pytanie 

tej treści zadała podczas dzisiejszej konferencji prasowej Wicepremierowi Henrykowi 

Kowalczykowi Iwona Dyba, redaktor naczelna farmer.pl. Jaką odpowiedź otrzymała? 

Rolnicy obawiają się, że tzw. korytarze solidarnościowe dla zboża z Ukrainy, których 

utworzenie ma pomóc naszemu, ogarniętemu wojną sąsiadowi: 

- mogą bezpośrednio przyczynić się do obniżenia cen zbóż w kraju. Czytaj dalej… 

Wczoraj miał ruszyć nabór wniosków na pomoc suszową. Nie ruszył… 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 17.05.2022 |  

- Zapowiadany przez Rząd nabór wniosków o pomoc dla rolników poszkodowanych 

przez suszę w 2021 roku, miał ruszyć z dniem 16 maja br. Niestety projekt utknął na 

etapie jego procedowania – informuje Wielkopolska Izba Rolnicza. Zgodnie z zapisami 

projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa, nabór wniosków suszowych miał ruszyć z dniem 16 maja br., a 

zakończenie naboru miało nastąpić z końcem czerwca tego roku. Czytaj dalej… 

 

Czy Niemcy zazdroszczą nam dopłat do nawozów? Czy polski rolnik ma lepiej? 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 17.05.2022 |  

- W tej chwili rolnicy niemieccy już zazdroszczą polskim rolnikom. Nawet piszą skargi do 

Komisji Europejskiej, że oto polskim rolnikom powodzi się lepiej, rząd im dużo aktywniej 

pomaga. Oni czują się pokrzywdzeni. Doczekaliśmy już takich czasów - powiedział na 

wtorkowej konferencji prasowej minister rolnictwa, Henryk Kowalczyk.  Czy niemiecki 

rolnik zazdrości polskiemu, jak twierdzi minister Kowalczyk? Czy jest czego? Owszem, za 

Odrą rolnicy nie mają dopłat do nawozów, ale wystarczy porównać wysokość dopłat 

bezpośrednich jakie pobierają rolnicy w obu krajach, by mieć jasność w tej kwestii. 

Czytaj dalej… 

Ceny skupu zbóż, kukurydzy, oleistych i strączkowych: stawki wzrosły średnio po 

kilkanaście złotych 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Paweł Hetnał | 18.05.2022 |  

Dzisiejsze notowania cen skupu zbóż przyniosły solidne podwyżki. Stawki wzrosły po 

kilkanaście złotych za tonę, a w przypadku kukurydzy czy pszenicy wzrost przeciętnej 

wyceny był bliski 20 zł/t. Od minionego poniedziałku o ponad 70 zł/t podrożał rzepak.  

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

18.05.2022 r. z firm zlokalizowanych na terenie całej Polski przez redakcję portalu 

CenyRolnicze.pl przedstawiają się następująco:  Czytaj dalej… 
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Niektóre sklepy wprowadzają limity na zakup oleju 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 18.05.2022 |  

- Spełniają się przewidywania. Zablokowane dostawy oleju z Ukrainy, wywołują czystki 

na sklepowych półkach z tańszymi olejami, a to jeszcze nie koniec limitów i podwyżek. 

Olej rzepakowy i słonecznikowy do kupienia, ale tylko z ograniczeniami – po 3 litry na 

klienta – informuje w mediach społecznościowych poseł Jarosław Sachajko i prezentuje 

półki w jednym ze sklepów w Zamościu z komunikatem o ograniczeniach w zakupach 

oleju. - Wojna na Ukrainie na pewno wpłynie na nasze stoły, lecz to konsumenci za to 

zapłacą. Czytaj dalej… 

 

Rażąca niesprawiedliwość. Kontrolowanym rolnikom wstrzymuje się zaliczki na dopłaty 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 18.05.2022 |  

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił 17 maja 2022 r. do ministra rolnictwa z 

wnioskiem o podjęcie tematu na forum Unii Europejskiej aby wypłata zaliczek z tytułu 

dopłat bezpośrednich i płatności PROW była niezależna od prowadzenia kontroli u 

wytypowanych rolników. 

Obowiązujące zasady wypłacania zaliczek tylko tym rolnikom, którzy nie podlegali w 

danym roku kontrolom budzi niezadowolenie i poczucie niesprawiedliwego traktowania 

przez organy władzy państwowej. Czytaj dalej… 

 

Duże zainteresowanie ubezpieczeniem upraw. Gdzieniegdzie pula dopłat na wyczerpaniu 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 18.05.2022 |  

Trwa sezon ubezpieczania upraw. W części towarzystw ubezpieczeniowych, w 

niektórych województwach, limit dopłat z budżetu państwa jest już niewielki lub 

wyczerpany. W tym roku zainteresowanie rolników jest duże. Wg ubezpieczycieli w 

marcu i kwietniu łącznie sprzedano o 45% więcej polis uprawowych niż od marca do 

czerwca w 2021 r. 

W tym roku sprzedaż polis uprawowych z dotacją z budżetu państwa (do 65% składki) 

rozpoczęła się z początkiem marca. Czytaj dalej… 

 

Ukraińskie zboże zaleje polskie porty, a ceny ziarna spadną? Rolnicy pełni obaw 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 18.05.2022 |  

- Szlaki komunikacyjne, które mogłyby stanowić alternatywę wobec zablokowanych 

portów mórz Azowskiego i Czarnego, prowadzą przez Polskę i jej porty morskie. Dlatego 

Polska rekomenduje Ukrainie korzystanie z polskich struktur portowych – czytamy w 

komunikacie ministerstwa rolnictwa. Mniej entuzjazmu w tym zakresie przejawiają 

rolnicy, obawiając się dużego napływu zboża wyprodukowanego poza unijnymi 

standardami, które mogłoby znacznie obniżyć ceny na rynku krajowym. Czytaj dalej… 
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Na giełdach pszenica ponad 2 tys. zł. A po ile w polskich skupach? 
Farmer.pl | Autor : Małgorzata Tyszka | 18.05.2022 | Fot. Shutterstock 

Początek tego tygodnia to olbrzymi skok cen pszenicy na światowych parkietach. To 

pokłosie decyzji Indii, które poinformowały w ubiegłym tygodniu o zakazie eksportu. 

Czy ceny na rynkach giełdowych przełożyły się na nasze krajowe? 

• Wysokie ceny pszenicy na giełdach światowych. 

• W Polsce, w maju, notuje się duże różnice w cenie pszenicy. 

• Sprawdzamy, co się dzieje w Chinach i Indiach, największych producentach pszenicy 

na świecie? Czytaj dalej… 

 

Minister Kowalczyk: W następnym sezonie ceny nawozów będą pewnie niewiele niższe 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 19.05.2022 |Fot. MRiRW 

- Wielokrotny wzrost cen gazu spowodował wzrost cen nawozów. Teraz te ceny co 

prawda ustabilizowały, niestety na poziomie dużo wyższym, niż normalnie, ale nie 

dziesięciokrotnie. Takiego wzrostu nie było nigdy, ale był moment, że na przykład 

czterokrotnie ceny wzrastały. Teraz jest to około 2,5-3 razy więcej niż w normalnym 

czasie sprzed roku – mówił dzisiaj minister Henryk Kowalczyk na antenie jednej z 

rozgłośni radiowych. Czytaj dalej… 

 

 

Wojna w Ukrainie: Eurodeputowani chcą odstępstw w WPR. Piszą list do 

Wojciechowskiego 
Farmer.pl | Autor : farmer.pl | 19.05.2022 | Fot. Shutterstock 

W liście skierowanym w środę, 18 maja, do komisarza ds. rolnictwa Janusza 

Wojciechowskiego, przewodniczący Komisji Rolnictwa Parlamentu Europejskiego 

Norbert Lins oraz czołowi politycy PE wzywają Komisję Europejską do oceny możliwości 

odstępstw od Wspólnej Polityki Rolnej w świetle wojny Rosji z Ukrainą. Temat 

bezpieczeństwa żywnościowego wobec toczącej się wojny w Ukrainie nie schodzi z ust 

czołowych przedstawicieli państw, Unii Europejskiej, a także FAO.  Parlament Europejski 

wezwał Komisję do przyjrzenia się możliwości wprowadzenia pewnych odstępstw we 

Wspólnej Polityce Rolnej. Czytaj dalej… 

Jaka jest średnia wysokość czynszu dzierżawnego? 
Farmer.pl | Autor :  Agnieszka Kozłowska| 20.05.2022 | Fot. Shutterstock 

Wychodzi na to, że tanieją dzierżawy gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu 

Państwa. Czyżby pękła bańka spekulacyjna? 

Jak informuje Waldemar Humięcki, dyrektor generalny KOWR, średnia wysokość 

czynszu dzierżawnego dla gruntów wydzierżawionych przez Ośrodek w I kwartale 2022 

r. wyniosła 12,9 dt/ha. 

Czytaj dalej… 
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ZAŁĄCZNIK 
Bieżący sezon zakończymy ze znacznymi zapasami pszenicy powyżej 1 mln ton 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 16.05.2022 |  

- Rynkowa podaż ziarna w kraju w dalszym ciągu pozostaje uszczuplona. Rolnicy i firmy 

skupowe, które posiadają znaczne wolumeny ziarna pszenicy i kukurydzy na 

magazynach niechętnie sprzedają ziarno po oferowanych cenach przez przetwórców. 

Ponadto, ceny starego ziarna są generalnie zbliżone do cen oferowanych za nowe 

ziarno, co dodatkowo usztywnia rolników przed uwalnianiem zapasów – ocenia 

aktualną sytuację rynkową Izba Zbożowo-Paszowa. 

Analizując stronę popytową, większość młynów i wytwórni pasz jest dosyć pasywna w 

kwestii zakupów i utrzymuje ceny skupu zbóż na stabilnym poziomie, starając się 

uzupełniać zapasy ziarna na bieżąco, przede wszystkim na rynkach lokalnych. Spośród wszystkich zbóż na rynku w 

dalszym ciągu notuje się wyraźnie uszczuploną podaż pszenżyta, owsa a także jęczmienia. Oceniamy, iż dużo ziarna 

(pszenicy, kukurydzy) ciągle znajduje się w posiadaniu rolników. Wiele wskazuje na to, iż bieżący sezon 2021/22 

zakończymy ze znacznymi zapasami pszenicy powyżej 1 mln ton. 

Do kraju w dalszym ciągu dociera ukraińska kukurydza. Ostatnie ograniczenia strony ukraińskie w przemieszczaniu 

ziarna przez LHS i utrzymujące się problemy logistyczne na granicy zniechęcają część firm handlowych do importu 

tego zboża. W połowie tygodnia, cena kukurydzy w terminalu w woj. świętokrzyskim wynosiła 310-315 $/t, po 

przeładunku na samochód, z odbiorem w czerwcu. 

W połowie tygodnia, ceny ziarna ze zbiorów 2021 roku na rynku krajowym oferowane przez przetwórców i firmy 

handlowe z dostawą kształtowały się następująco: 

- pszenica konsumpcyjna - 1670-1750 PLN/t, 

- pszenica paszowa – 1600-1700 PLN/t, 

- żyto konsumpcyjne - 1300-1450 PLN/t, 

- żyto paszowe - 1250-1350 PLN/t, 

- pszenżyto - 1500-1550 PLN/t, 

- jęczmień paszowy - 1500-1550 PLN/t, 

- owies paszowy - 1000-1200 PLN/t, 

- kukurydza - 1420-1480 PLN/t, 

- rzepak - 4600-4800 PLN/t. 

Z kolei, ceny oferowane za ziarno ze zbiorów 2022 roku z dostawą w żniwa oferowane przez firmy handlowe z 

dostawą obecnie przedstawiały się następująco: 

- pszenica konsumpcyjna (12.5/76/280) - 1680-1740 PLN/t, 

- żyto konsumpcyjne (72/120) - 1300-1350 PLN/t, 

- pszenżyto (68) - 1430-1490 PLN/t, 

- jęczmień (62) - 1400-1440 PLN/t, 

- kukurydza - 1380-1440 PLN/t (dostawa X-XI), 
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- rzepak - 3850-3900 PLN/t (dostawa VII-VIII). 

Po ile zboże w portach? 

W kwietniu br., eksport zbóż ogółem drogą morską z kraju wyniósł około 390 tys. ton wobec jedynie 316 tys. ton 

wywiezionych w marcu br. oraz 463 tys. ton wyeksportowanych w kwietniu 2021 roku. Z tej wielkości, w kwietniu br. 

eksport pszenicy wyniósł ponad 166 tys. ton, a kukurydzy – 190 tys. ton. Z kolei, w kwietniu 2022 eksport rzepaku 

drogą morską nie wystąpił, ale import rzepaku wyniósł 22 tys. ton. W portach Gdańsk i Gdynia cały czas notuje się 

załadunki kukurydzy na statki. Z kolei tempo eksportu pszenicy w maju br. pozostanie powolne i raczej nie przekroczy 

wolumenu eksportu w kwietniu br. Wiele wskazuje na to, iż łączny eksport pszenicy z kraju w bieżącym sezonie 

2021/22 ukształtuje się poniżej 3 mln ton wobec 4,1 mln ton wywiezionych w sezonie poprzednim. 

W porównaniu do cen tydzień wcześniej, ceny zbóż z dostawą do portów ponownie wzrosły i w końcu tygodnia 

kształtowały się następująco (wg stanu na 13 maja br.): 

- pszenica konsumpcyjna (12.5/76/250) – 1850 PLN/t (dostawa G/G, V-VI), 

-  kukurydza – 1560-1565 PLN/t (dostawa G/G, V). 

Z kolei, ceny zbóż ze zbiorów 2022 roku oferowane przez eksporterów z dostawą do portów kształtują się 

następująco (wg stanu na 13 maja br.): 

- pszenica konsumpcyjna (12.5/76/250) – 1855-1900 PLN/t (dostawa G/G, VIII-IX), 

- żyto (72/120) – 1600-1605 PLN/t (dostawa G/G, VIII/IX), 

- pszenżyto (68) – 1600-1615 PLN/t (dostawa G/G, VIII/IX), 

- kukurydza – 1600-1610 PLN/t (dostawa G/G, X/XI). 

Analiza opracowana przez Sparks Polska i Izbę Zbożowo-Paszową 

Zamknij > 
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UE utworzy pasy solidarności, aby pomóc Ukrainie w eksporcie produktów rolnych 
3trzy3.pl | Autor : Redakcja | 16.05.2022 |  

W ramach solidarności UE z Ukrainą Komisja przedstawiła szereg działań, które mają 

pomóc Ukrainie w eksporcie produktów rolnych. 

W wyniku inwazji Rosji na Ukrainę i blokady ukraińskich portów ukraińskie zboże i inne 

towary rolne nie mogą już dotrzeć do miejsca przeznaczenia. Komisja opracowała plan 

działania mający na celu utworzenie "pasów solidarności", aby zapewnić Ukrainie 

możliwość eksportu zboża, ale także importu potrzebnych towarów, takich jak pomoc 

humanitarna, pasza dla zwierząt i nawozy. 

Tysiące wagonów i ciężarówek czeka na odprawę po stronie ukraińskiej. Jednym z 

wyzwań są różne szerokości torów: Ukraińskie wagony nie pasują do większości sieci kolejowej UE, dlatego większość 

towarów musi być przeładowywana na ciężarówki lub wagony, które pasują do standardowej szerokości torów w UE. 

Proces ten jest czasochłonny, a obiektów przeładunkowych wzdłuż granic jest niewiele. 

W celu usunięcia tych przeszkód i uruchomienia pasów solidarności Komisja, wraz z państwami członkowskimi i 

zainteresowanymi stronami, podejmie w najbliższym czasie następujące działania priorytetowe: 

• Dodatkowy tabor towarowy, statki i ciężarówki 

• Przepustowość sieci transportowych i terminali przeładunkowych: priorytetowe traktowanie ukraińskich 

rolniczych przesyłek eksportowych i pilne przeniesienie mobilnych ładowarek zbożowych do odpowiednich 

terminali granicznych w celu przyspieszenia przeładunku. Umowa o transporcie drogowym z Ukrainą również 

przyczyni się do usunięcia wąskich gardeł. Aby zachęcić przewoźników z UE do zezwalania na wjazd ich 

pojazdów na Ukrainę, Komisja zbada również możliwości uzyskania dodatkowych gwarancji finansowych. 

• Operacje celne i inne inspekcje: Komisja wzywa władze krajowe do stosowania maksymalnej elastyczności i 

zapewnienia odpowiedniej obsady kadrowej. 

• Przechowywanie towarów na terytorium UE: Komisja oceni dostępne możliwości magazynowe w UE i będzie 

koordynować działania z państwami członkowskimi, aby pomóc w zapewnieniu większych możliwości 

tymczasowego magazynowania ukraińskiego eksportu. 

W perspektywie średnio- i długoterminowej Komisja będzie również pracować nad zwiększeniem przepustowości 

infrastruktury w nowych korytarzach eksportowych oraz nad stworzeniem nowych połączeń infrastrukturalnych w 

ramach odbudowy Ukrainy. 

12 maja, 2022/ Komisja Europejska/Unia Europejska. 

https://ec.europa.eu 

Zamknij > 
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DRV: brak deszczu wymaga obniżenia prognozy zbiorów zbóż w Niemczech 
Farmer.pl | Autor : Jacek Kościański | 16.05.2022 | Fot. Shutterstock 

Jak mówi trzecia prognoza zbiorów DRV, brak opadów w niektórych częściach Niemiec 

może doprowadzić do strat w zbiorach zbóż. 

Według Guido Seedlera, eksperta ds. rynku zbóż w Niemieckim Stowarzyszeniu 

Raiffeisen (DRV), jeśli w najbliższych dniach we wschodnich Niemczech nie będzie 

obfitych opadów, prawdopodobne są zauważalne straty w plonach. 

 W niektórych częściach wschodnich Niemiec od pięciu tygodni nie było wartych 

wzmianki deszczy. Zasoby wody w wierzchniej warstwie gleby są prawie wyczerpane. 

Wody również powoli zaczyna brakować w północnych i zachodnich Niemczech. Na 

południu zaopatrzenie w wodę jest nadal zadowalające lub ogólnie dobre. W tym kontekście DRV nieznacznie 

obniżyła swoją prognozę zbiorów. Stowarzyszenie zakłada obecnie zbiory zbóż na poziomie 42,9 mln ton i rzepaku na 

3,8 mln ton. To wciąż średni wynik. 

Aktualne szacunki zbiorów podstawowych gatunków zbóż w Niemczech według DRV w 2022 r.: 

Pszenica ozima 22,027 mln ton. 

Pszenica jara 192,1 tys. ton 

Żyto 3,126 mln ton 

Jęczmień ozimy 8,656 mln ton 

Jęczmień jary 1,753 mln ton 

Kukurydza 4,324 mln ton 

Owies 696,6 mln ton 

Pszenżyto 1,968 mln ton 

Globalny bilans dostaw jest ujemny 

DRV krytycznie patrzy na światowy rozwój: pierwsze globalne prognozy dotyczące nowych zbiorów zbóż przewidują 

deficyt około 30 mln ton. Ilość ta odpowiada wartości z suszy w 2018 r. 

Przyczyną słabego wyniku są przede wszystkim spodziewane sytuacja na Ukrainie. Deficyt może się poszerzyć, 

ponieważ w bilansach podaży nadal znajduje się znaczna ilość eksportowego zboża z Ukrainy. Według eksperta, ze 

względu na trwającą wojnę jest bardziej niż wątpliwe, czy ilości te rzeczywiście dotrą na rynek światowy. Codziennie 

niszczona jest coraz więcej infrastruktura transportowa, a ataki na ważny port w Odessie nasilają się… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 
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Ceny żywności nie przestaną rosnąć 
Farmer.pl | Autor : PAP | 16.05.2022 | Fot. Shutterstock 

Ceny żywności nie przestaną rosnąć - donosi w poniedziałek "Dziennik Gazeta Prawna". 

Drożejące towary i usługi świadczą o nierównowadze w gospodarce. Innym jej 

sygnałem jest deficyt w obrotach bieżących bilansu płatniczego - wskazuje dziennik. 

Gazeta przypomina, że inflacja w kwietniu okazała się minimalnie wyższa, niż wynikało 

ze wstępnych szacunków Głównego Urzędu Statystycznego. Finalnie osiągnęła 12,4 

proc. wobec 11 proc. miesiąc wcześniej. "Analitycy wiążą to przede wszystkim z 

szybszym wzrostem cen żywności. Ten czynnik odpowiadał za niemal jedną trzecią 

przyśpieszenia inflacji"- pisze dziennik. 

Jak dodaje, wiele wskazuje, że na tym nie koniec. "DGP" wyjaśnia, że "obliczany przez Fundację CASE na podstawie 

danych pochodzących z internetu indeks cen żywności w tygodniu zakończonym 9 maja był o 3 proc. wyższy niż 

miesiąc wcześniej". "To największy wzrost od początku 2016 r., czyli od momentu, w którym rozpoczęto obliczanie 

wskaźnika" - podkreśla gazeta. 

Wysokie ceny to efekt wojny w Ukrainie 

"Analitycy wiążą wysoką dynamikę cen żywności z agresją Rosji przeciw Ukrainie. Oba kraje są m.in. znaczącymi 

producentami zbóż w skali globalnej, a drożejące ziarno przekłada się na ceny w innych segmentach produkcji rolnej" 

- wskazuje dziennik… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 
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Korytarze solidarnościowe nie obniżą cen zbóż w Polsce 
Farmer.pl | Autor :  Agnieszka Kozłowska| 16.05.2022 | Fot. PAP / Leszek Szymański 

Czy planowana akcja utworzenia korytarzy eksportowych (solidarnościowych) dla 20 

mln ton zboża z Ukrainy nie odbije się niekorzystnie na cenach zbóż w kraju? – pytanie 

tej treści zadała podczas dzisiejszej konferencji prasowej Wicepremierowi Henrykowi 

Kowalczykowi Iwona Dyba, redaktor naczelna farmer.pl. Jaką odpowiedź otrzymała? 

Rolnicy obawiają się, że tzw. korytarze solidarnościowe dla zboża z Ukrainy, których 

utworzenie ma pomóc naszemu, ogarniętemu wojną sąsiadowi: 

- mogą bezpośrednio przyczynić się do obniżenia cen zbóż w kraju. 

O tę właśnie kwestię zapytała na dzisiejszej konferencji prasowej Wicepremiera Henryka Kowalczyka Iwona Dyba, 

redaktor naczelna farmer.pl. 

Zdaniem ministra Kowalczyka, utworzenie korytarzy eksportowych (solidarnościowych) na terenie Polski dla 20 mln 

ton zboża z Ukrainy nie spowoduje żadnych wahań w notowaniach cenowych polskiego ziarna. 

- Celem pomocy dla Ukrainy nie jest zwiększenie wolumenu eksportu zboża bezpośrednio do Polski tylko jego tranzyt 

poprzez korytarze solidarnościowe. Zarówno kraje Afryki Północnej, jak i kraje Bliskiego Wschodu importowały zboże 

za pośrednictwem Morza Czarnego i one nadal oczekują na to zboże. I tu rolą Polski i całej UE jest pomoc w tranzycie 

tego zboża. Więc to nie powinno mieć istotnego wpływu na krajowe ceny – stwierdził Henryk Kowalczyk. 

Jego zdaniem, jeśli jako kraj takiego tranzytu nie umożliwimy, to właśnie wtedy będziemy mieli większe kłopoty. – To 

może grozić gwałtownym wzrostem cen na rynkach światowych, bo wtedy będzie niedobór zboża. Także nasze 

wysiłki powinny przyczynić się stabilizacji cen zbóż – dodał. 

- Zwiększenie przewozów kolejowych i drogowych z Ukrainy przez Polskę ma ogromne znaczenie i w tej chwili 

nabiera szczególnej wagi - przyznał też  Kowalczyk podczas dzisiejszej konferencji zorganizowanej po spotkaniu z 

sekretarzem rolnictwa USA Tomem Vilsackiem, ministrem polityki rolnej i żywności Ukrainy Mykołą Solskim oraz 

komisarzem ds. rolnictwa UE Januszem Wojciechowskim (politycy dyskutowali m.in. o możliwości zwiększenia 

wywozu ukraińskiego zboża w związku z blokadą czarnomorskich portów). 

Podkreślił, że inwazja Rosji na Ukrainę doprowadziła do zdestabilizowania rynków rolnych nie tylko aktualnie, ale 

wojna może negatywnie wpłynąć także na wysokość przyszłych zbiorów, a tym samym na pogłębienie się 

nieciekawej sytuacji podażowo-popytowej na świecie. - W warunkach wojny problemem jest bowiem eksport 

produktów rolnych - wskazał Kowalczyk. 

Zadeklarował, że wszystkie porty przeładunkowe w Polsce - w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu - są gotowe 

do transportu ukraińskiego zboża. Przyznał, że największym wyzwaniem jest przetransportowanie tego zboża przez 

granicę polsko-ukraińską, co wynika z różnicy rozstawu torowiska. Jak kontynuował, stąd decyzje po polskiej stronie, 

aby udrożnić takie przejścia graniczne. - Są na nich też obecne przez całą dobę służby fitosanitarne i weterynaryjne, 

aby przewóz towarów rolno-spożywczych z Ukrainy był możliwie sprawny - dodał Kowalczyk. 

Minister liczy też w tym zakresie na potencjał Spółek Skarbu Państwa, ale przede wszystkim na potencjał prywatnych 

przedsiębiorców, tych którzy byli do tej pory też tradycyjnymi importerami zbóż z Ukrainy. 

Wicepremier zaznaczył także, że w ramach współpracy przy tworzeniu korytarzy solidarnościowych przewidziano 

m.in. utworzenie wspólnej spółki ukraińsko-polskiej, która zajęłaby się eksportem ukraińskiego zboża i jego 

transportem. 

USA przeznaczy 282 mln dol. na pomoc Ukrainie 

Tom Vilsack, sekretarz rolnictwa USA przyznał na konferencji prasowej, że Stany Zjednoczone potępiają 

wykorzystywanie głodu jako broni wojennej oraz kradzież zbóż, do której masowo dochodzi na Ukrainie. - Będziemy 
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czynić wszystko, żeby uniemożliwiać Rosji czerpanie korzyści z tej kradzieży - zapowiedział. Zaznaczył, że inwazja na 

Ukrainę jest atakiem nie tylko na jeden kraj, ale jest atakiem na demokrację. 

Poinformował, że departament rolnictwa Stanów Zjednoczonych utworzył fundusz w wysokości 282 mln dol., który 

będzie przeznaczony na wsparcie dla Ukrainy, w zależności od potrzeb (m.in. na rzecz zakupu zbóż i uzupełnienie luki, 

która powstała na światowym rynku). 

- Jest wiele krajów na świecie, które były uzależnione od zakupu zbóż z Ukrainy. Niestety, ze względy na zakłócenia 

spowodowane wojną, ich potrzeby mogą nie być spełnione. Dlatego należy uruchomić zasoby, które mają na celu 

zapełnienie tej luki - powiedział Tom Vilsack. 

Poinformował też, że USA rozważa uruchomienie kolejnego pakiet pomocy dla Ukrainy, który ma zapewnić m.in. 

pomoc humanitarną oraz pokryć koszty pobytu uchodźców. 

Polityk powiedział też, że inne kraje również muszą dołożyć wszelkich wysiłków, by zwiększyć produkcję żywności. 

Dodał, że trzeba robić wszystko, aby zniechęcić pozostałe kraje do nakładania zakazów eksportu, aby chronić własne 

rynki. - Musimy jako wspólnota światowa współpracować, by uczynić rynek jak najbardziej przejrzystym, jeśli chodzi 

o ceny - wskazał Vilsack. -To zapobiegnie spekulacji - dodał. 

Rosja nie może być beneficjentem agresji na Ukrainę 

- Podzielam pogląd, że zboże kradzione z Ukrainy przez Rosję nie może być sprzedawane. Trzeba zrobić wszystko, 

żeby Rosja nie była beneficjentem agresji na Ukrainę i żeby ta część eksportu, którą Ukraina utraci - bo jakąś część 

utraci - nie było zastępowana przez Rosję - dodał Janusz Wojciechowski, Komisarz UE ds. Rolnictwa… 

Link do pełnego artykułu 
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Wczoraj miał ruszyć nabór wniosków na pomoc suszową. Nie ruszył… 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 17.05.2022 |  

- Zapowiadany przez Rząd nabór wniosków o pomoc dla rolników poszkodowanych 

przez suszę w 2021 roku, miał ruszyć z dniem 16 maja br. Niestety projekt utknął na 

etapie jego procedowania – informuje Wielkopolska Izba Rolnicza. 

Zgodnie z zapisami projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych 

zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, nabór wniosków suszowych 

miał ruszyć z dniem 16 maja br., a zakończenie naboru miało nastąpić z końcem 

czerwca tego roku. 

- W związku z wieloma zapytaniami rolników, kiedy ruszy nabór tych wniosków oraz wcześniejszymi zapowiedziami 

Wicepremiera i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka, wystąpiliśmy do resortu rolnictwa z 

zapytaniem – kiedy faktycznie zostanie uruchomiony nabór wniosków o pomoc suszą oraz kiedy te środki trafią na 

konta poszkodowanych rolników – czytamy w komunikacie WIR. 

Źródło: WIR 

Zamknij > 
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Czy Niemcy zazdroszczą nam dopłat do nawozów? Czy polski rolnik ma lepiej? 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 17.05.2022 |  

- W tej chwili rolnicy niemieccy już zazdroszczą polskim rolnikom. Nawet piszą skargi do 

Komisji Europejskiej, że oto polskim rolnikom powodzi się lepiej, rząd im dużo aktywniej 

pomaga. Oni czują się pokrzywdzeni. Doczekaliśmy już takich czasów - powiedział na 

wtorkowej konferencji prasowej minister rolnictwa, Henryk Kowalczyk.  

Czy niemiecki rolnik zazdrości polskiemu, jak twierdzi minister Kowalczyk? Czy jest 

czego? Owszem, za Odrą rolnicy nie mają dopłat do nawozów, ale wystarczy porównać 

wysokość dopłat bezpośrednich jakie pobierają rolnicy w obu krajach, by mieć jasność 

w tej kwestii. Średnia stawka płatności bezpośrednich w Polsce w 2018 roku wyniosła 

240,10 EUR/ha. Niemieccy rolnicy dostawali w tym czasie 308 EUR/ha.  

Niemniej w Niemczech rzeczywiście pojawiła się dyskusja na temat dopłat do nawozów w kontekście polskim. 23 

kwietnia na portalu Agrarheute opublikowano artykuł pt. „Niesprawiedliwość? Polscy rolnicy otrzymują specjalną 

pomoc ze względu na wysokie ceny nawozów”. - Polska wystąpiła do Komisji Europejskiej o przyznanie swoim 

rolnikom 836 mln euro specjalnej pomocy ze względu na wysokie ceny nawozów. Komisja Europejska zatwierdziła. W 

Niemczech nie ma porównywalnych planów. Polscy rolnicy mogą odetchnąć z ulgą w obliczu wysokich cen nawozów. 

Najpóźniej do końca roku powinni otrzymać natychmiastową płatność w wysokości 500 zł (ok. 107 euro) za hektar 

gruntów ornych i 250 zł (ok. 53,50 euro) za hektar użytków zielonych. Płatność jest ograniczona do 50 hektarów na 

gospodarstwo. Jak poinformowała Komisja Europejska 20 kwietnia, zatwierdziła odpowiednią pomoc publiczną od 

polskiego rządu. Mimo niewielkich spadków w ostatnich dniach, ceny nawozów utrzymują się na horrendalnie 

wysokich cenach – czytamy w kwietniowej publikacji Agrarheute. 

Co do zasady Republika Federalna Niemiec – lub wszystkie inne kraje UE – również mogłyby udzielić specjalnej 

pomocy podobnej do polskiej, pod warunkiem wcześniejszego zwrócenia się o to do Komisji Europejskiej. W wyniku 

rosyjskiej inwazji na Ukrainę Komisja Europejska przewiduje trzy opcje w ramach specjalnej pomocy publicznej. 

Pierwsza opcja to dotacje na indywidualne gospodarstwa rolne w wysokości do 35 000 EUR w sektorach rolnictwa, 

rybołówstwa i akwakultury. Drugą opcją jest wsparcie płynnościowe w postaci pożyczek rządowych i tanich pożyczek. 

Trzecią opcją są dotacje rekompensujące wzrost cen energii. Firmy energochłonne mogą otrzymać dotację w 

wysokości do 30% dopuszczalnych kosztów (maksymalnie 2 mln euro). 

Niemcy nie wystąpiły jeszcze o specjalną pomoc rządową dla rolników, tak jak w Polsce. Jednak w marcu Komisja 

Europejska utworzyła tzw. „rezerwę kryzysową” we Wspólnej Polityce Rolnej (WPR). Rolnicy niemieccy mają również 

otrzymać pomoc płynnościową z tych funduszy. Jak dokładnie ta pomoc będzie realizowana? Nadal nie jest jasne. - 

Oczywiste jest, że ta pomoc będzie znacznie mniejsza niż 836 mln euro, które zostały obecnie zatwierdzone dla 

Polski. Niemiecki udział w rezerwie kryzysowej wynosi tylko około 60 mln euro. Można go zwiększyć nawet o 120 mln 

euro ze środków krajowych. Federalny Minister Rolnictwa Cem Özdemir wyraził już chęć, aby tak się stało. Özdemir 

podkreśla jednak, że decyzja o ewentualnej podwyżce należy do Bundestagu, a nie do niego - czytamy w publikacji 

Agrarheute. 
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Ceny skupu zbóż, kukurydzy, oleistych i strączkowych: stawki wzrosły średnio po 

kilkanaście złotych 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Paweł Hetnał | 18.05.2022 |  

Dzisiejsze notowania cen skupu zbóż przyniosły solidne podwyżki. Stawki wzrosły po 

kilkanaście złotych za tonę, a w przypadku kukurydzy czy pszenicy wzrost przeciętnej 

wyceny był bliski 20 zł/t. Od minionego poniedziałku o ponad 70 zł/t podrożał rzepak.  

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

18.05.2022 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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Niektóre sklepy wprowadzają limity na zakup oleju 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 18.05.2022 |  

- Spełniają się przewidywania. Zablokowane dostawy oleju z Ukrainy, wywołują czystki 

na sklepowych półkach z tańszymi olejami, a to jeszcze nie koniec limitów i podwyżek. 

Olej rzepakowy i słonecznikowy do kupienia, ale tylko z ograniczeniami – po 3 litry na 

klienta – informuje w mediach społecznościowych poseł Jarosław Sachajko i prezentuje 

półki w jednym ze sklepów w Zamościu z komunikatem o ograniczeniach w zakupach 

oleju. 

- Wojna na Ukrainie na pewno wpłynie na nasze stoły, lecz to konsumenci za to zapłacą. 

W największych europejskich miastach już brakuje oleju jadalnego, a to dopiero 

początek kryzysu. Niemcy, Francuzi i Hiszpanie już w marcu i kwietniu wykupili z supermarketów zapasy oleju, gdy 

ten zaczął być reglamentowany – pisze na Facebook’u wiceprzewodniczący sejmowej komisji rolnictwa, Jarosław 

Sachajko. 

- Ukraina odpowiada za 50% światowego handlu olejem słonecznikowym, gdy jest taki jego wielki ubytek, zastępuje 

się go rzepakowym, stąd ograniczenia będą dotyczyć również tego oleju. Zatem oszczędzajmy żywność i nie kupujmy 

na zapas, bo to nie jest metoda na robienie zapasów, olej jełczeje, lepiej się nim podzielmy z sąsiadem, rodziną, by 

jak najmniej żywności się marnowało. Myślę, że niedługo taki los spotka wszelkiej maści artykuły papierowe, łącznie z 

papierem toaletowym. Popatrzmy, ile wzrosła cena chociażby na co dzień używanego w moim biurze poselskim 

papieru do drukarek. Jeszcze w grudniu ubiegłego roku w promocji dostępny był za 12,99 zł, dziś już powyżej 30 zł za 

ryzę – zauważa poseł Kukiz’15. 

Zamknij > 
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Rażąca niesprawiedliwość. Kontrolowanym rolnikom wstrzymuje się zaliczki na dopłaty 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 18.05.2022 |  

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił 17 maja 2022 r. do ministra rolnictwa z 

wnioskiem o podjęcie tematu na forum Unii Europejskiej aby wypłata zaliczek z tytułu 

dopłat bezpośrednich i płatności PROW była niezależna od prowadzenia kontroli u 

wytypowanych rolników. 

Obowiązujące zasady wypłacania zaliczek tylko tym rolnikom, którzy nie podlegali w 

danym roku kontrolom budzi niezadowolenie i poczucie niesprawiedliwego traktowania 

przez organy władzy państwowej. 

Zdaniem samorządu rolniczego zaliczki powinny być wypłacane wszystkim rolnikom, a 

po zakończeniu kontroli i wydaniu decyzji należałoby wykonać końcowe rozliczenie. 

Źródło: KRIR 

Zamknij > 

 

  



 
  

Powrót do spisu treści                                                                                  20 

Duże zainteresowanie ubezpieczeniem upraw. Gdzieniegdzie pula dopłat na wyczerpaniu 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 18.05.2022 |  

Trwa sezon ubezpieczania upraw. W części towarzystw ubezpieczeniowych, w 

niektórych województwach, limit dopłat z budżetu państwa jest już niewielki lub 

wyczerpany. W tym roku zainteresowanie rolników jest duże. Wg ubezpieczycieli w 

marcu i kwietniu łącznie sprzedano o 45% więcej polis uprawowych niż od marca do 

czerwca w 2021 r. 

W tym roku sprzedaż polis uprawowych z dotacją z budżetu państwa (do 65% składki) 

rozpoczęła się z początkiem marca. Na dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i 

zwierząt gospodarskich na 2022 r. w budżecie państwa zaplanowane zostały środki w 

wysokości ponad 1,5 mld zł. Są one dzielone na pule przeznaczone dla towarzystw ubezpieczeniowych (TU), które 

mają podpisane umowy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi na dofinansowanie składek.  

Ubezpieczyciele przyznane im kwoty dzielą na dwie transze – dopłaty do sezonu wiosennego i jesiennego. Niektóre 

towarzystwa stosują także regionalizację – pulę dopłat, którą zdecydowały się wykorzystać wiosną, dzielą na 

poszczególne województwa. Chodzi o to, żeby w regionach, gdzie rolnicy ubezpieczają się szybciej i chętniej, nie 

wykorzystano zbyt dużo środków, których zabrakłoby w innych województwach. 

Zazwyczaj środki najszybciej wyczerpują się w województwach typowo rolniczych np. dolnośląskim, wielkopolskim 

czy kujawsko-pomorskim. Właśnie w tym ostatnim jedno z towarzystw ubezpieczeniowych zgłaszało wyczerpanie się 

puli dopłat. 

W tym roku duże zainteresowanie, szczególnie na wschodzie kraju 

Ubezpieczenia upraw i zwierząt są istotne dla poczucia bezpieczeństwa rolniczego i ekonomicznego gospodarstw 

rolnych, szczególnie przy nasileniu katastrofalnych klęsk żywiołowych. Chociaż do 15 czerwca 2021 r. ochroną zostało 

objęte ok. 2,1 mln ha, czyli tylko ok. 20% gruntów pod zasiewami, to promowanie takiej formy ochrony powoli 

przynosi rezultaty. Minister rolnictwa szacuje optymistycznie, że za 2–3 lata wszyscy rolnicy będą ubezpieczeni w 

całym areale. 

- W tym roku zainteresowanie polisami wśród rolników jest duże. W marcu i kwietniu łącznie sprzedaliśmy o 45% 

więcej polis z dopłatami niż od marca do czerwca w 2021 r., czyli przez cały sezon uprawowy. Największe 

zainteresowanie wykazują rolniczy z województwa lubelskiego. To w pewnym sensie nowe zjawisko, bo do tej pory 

tzw. ściana wschodnia nie przodowała w ubezpieczanym areale. W CUK wynika to także z dużej liczby 

ubezpieczanych sadów. Sprzedajemy polisy uprawowe w niemal 500 placówkach w całym kraju, najbliżej rolników są 

też doradcy klienta działający w terenie. Oprócz tego rolnicy mogą też ubezpieczyć sprzęt telefonicznie lub przez 

Internet – dodaje Paulina Makowska z CUK Ubezpieczenia. 

W ramach dofinansowanych polis obowiązkowych można ubezpieczyć uprawy: zbóż, rzepaku, rzepiku, drzew i 

krzewów owocowych, ziemniaków, kukurydzy, buraków cukrowych, truskawek, tytoniu, warzyw gruntowych, roślin 

strączkowych, chmielu. Rolnik może się ubezpieczyć również przed: gradem, przymrozkami wiosennymi, deszczem 

nawalnym, lawiną, obsunięciem się ziemi, huraganem, piorunem, suszą, powodzią, czy pożarem. 

Wysiewy kukurydzy i ubezpieczanie sprzętu 

Trwa również wypełnianie przez rolników wniosków o dopłaty. Żeby spełnić obowiązek ubezpieczenia, ubezpieczone 

powinno objąć co najmniej 50% zasiewów podanych we wnioskach.  

W maju rolnicy poza ubezpieczeniem upraw zaczynają myśleć także o zabezpieczeniu sprzętu. W przypadku maszyn 

rolniczych poza standardowym okresem 12-miesięcznym dostępne są także 3- miesięczne polisy agro/autocasco na 

czas żniw. 

- Przy ubezpieczeniu kombajnów rolnikom zależy na tym, żeby polisa zawierała ryzyko pożaru i przedostania się do 

wnętrza maszyny, np. kamienia czy innych elementów nieprzewidzianych w konstrukcji. Pytają również o 
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ubezpieczenie opon i szyb, czasem także o ochronę instalacji elektrycznej od pogryzienia przez gryzonie – mówi 

Paulina Makowska z CUK Ubezpieczenia. 

Zamknij > 

 

  



 
  

Powrót do spisu treści                                                                                  22 

Ukraińskie zboże zaleje polskie porty, a ceny ziarna spadną? Rolnicy pełni obaw 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 18.05.2022 |  

- Szlaki komunikacyjne, które mogłyby stanowić alternatywę wobec zablokowanych 

portów mórz Azowskiego i Czarnego, prowadzą przez Polskę i jej porty morskie. Dlatego 

Polska rekomenduje Ukrainie korzystanie z polskich struktur portowych – czytamy w 

komunikacie ministerstwa rolnictwa. Mniej entuzjazmu w tym zakresie przejawiają 

rolnicy, obawiając się dużego napływu zboża wyprodukowanego poza unijnymi 

standardami, które mogłoby znacznie obniżyć ceny na rynku krajowym. 

Wczoraj odbyły się czterostronne rozmowy, w których uczestniczyli: wicepremier, 

minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk, minister polityki rolnej i żywności 

Ukrainy Mykoła Solskyi, sekretarz rolnictwa USA Tom Vilsack oraz komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski. 

Po rozmowach odbyła się wspólna konferencja prasowa szefów delegacji. Szef polskiego resortu rolnictwa potępił 

napaść Rosji na Ukrainę i zwrócił uwagę, że wywołała ona skutki globalne, zakłócając sytuację na rynkach rolnych. – 

Dlatego też główna część naszych rozmów skupiła się na szukaniu sposobów udrażniania szlaków transportowych 

produktów rolnych z Ukrainy – poinformował gospodarz spotkania. 

- Szlaki komunikacyjne, które mogłyby stanowić alternatywę wobec zablokowanych portów mórz Azowskiego i 

Czarnego, prowadzą przez Polskę i jej porty morskie. Dlatego Polska rekomenduje Ukrainie korzystanie z polskich 

struktur portowych, które stanowią ważne ogniwa wielu międzynarodowych łańcuchów logistycznych i które mają 

bardzo dobrą siatkę połączeń żeglugowych obsługiwanych przez wiodących na świecie armatorów. Polskie porty 

morskie o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej (Gdańsk, Gdynia, Szczecin i Świnoujście) są w pełni 

przygotowane do obsługi ładunków ukraińskich. Mają one charakter uniwersalny i dają możliwość obsługi 

praktycznie wszystkich typów ładunków. Jednocześnie polskie porty morskie są zainteresowane współpracą z 

ukraińskimi partnerami zarówno w zakresie eksportu zboża, jak i importu paliw, a również handlu dowolnymi innymi 

produktami. Pozostajemy otwarci na współpracę i będziemy wszechstronnie wspierać stronę ukraińską w tej trudnej 

sytuacji – czytamy w komunikacie prasowym ministerstwa rolnictwa.  

Sekretarz rolnictwa USA Tom Vilsack wyraził pełne poparcie dla wicepremiera Kowalczyka w sprawie potępienia 

agresji Rosji na Ukrainę. Jednocześnie wysoko ocenił Polaków, którzy otworzyli swoje domy dla uchodźców oraz 

Ukraińców, którzy bardzo dzielnie walczą z agresorem. Przedstawiciel administracji USA zwrócił uwagę na sytuację 

światową. – Jest wiele krajów na świecie, które uzależnione są od ukraińskich dostaw i musimy znaleźć skuteczne 

rozwiązania tego problemu – stwierdził sekretarz rolnictwa USA Tom Vilsack. Poinformował jednocześnie, że 

Departament Stanu rozważa kolejny pakiet pomocy dla Ukrainy i jednocześnie pomocy w pokryciu kosztów pobytu 

uchodźców. – Jako wspólnota międzynarodowa musimy przyczynić się do przeciwdziałania spekulacjom na rynkach 

rolnych – dodał sekretarz rolnictwa USA, informując jednocześnie, że jego kraj będzie uczestniczył w odbudowie 

Ukrainy po zakończeniu działań wojennych. 

Minister polityki rolnej i żywności Ukrainy Mykoła Solskyi podziękował za udzielaną przez Polskę, Stany Zjednoczone i 

Unię Europejską pomoc i wsparcie w tych trudnych czasach. – Najbardziej potrzebujemy możliwości eksportu 

rolnego, zboża i innych produktów – podkreślił ukraiński minister. Dodał jednocześnie, że Polska jest jednym z 

kluczowych partnerów w zakresie możliwości eksportowych, zwłaszcza w kierunku Unii Europejskiej. – Bardzo ważne 

jest wsparcie udzielane przez Polskę, Stany Zjednoczone i Unię Europejską, bo ta wojna już spowodowała problemy 

na całym świecie – stwierdził minister Mykoła Solskyi. 

Unijny komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski zwrócił uwagę, że spotkanie jest kontynuacją dialogu, który cały 

czas trwa. – Musimy uniknąć ryzyka zagrożenia bezpieczeństwa żywnościowego w wymiarze globalnym – podkreślił 

komisarz. Dodał, że Unia Europejska ma zagwarantowane bezpieczeństwo żywnościowe, ale wiele państw na świecie 

jest zagrożonych. – Ostatni komunikat Komisji Europejskiej dotyczył ustaleń w zakresie utworzenia korytarzy 

solidarnościowych, udostępniania dla nich sprzętu, logistyki i maksymalnych uproszczeń na granicach przy 

przesyłaniu produktów – przypomniał komisarz Janusz Wojciechowski. 
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- Rozumiem, że Polscy rolnicy w tym sezonie będą mogli liczyć na tanie, niedozwolone środki ochrony roślin z 

Ukrainy, bo skoro nasze przetwórstwo zaleje zboże z normami produkcji sprzed 25 lat, to nie ma sensu gnębić 

krajowych rolników wyśrubowanymi normami – zauważa twitterowicz Marek Sakowski. - Proszę spróbować sprzedać 

kukurydzę w polskich paszarniach. Nie chcą kupować, bo mają towar z Ukrainy – zauważa inny z komentujących 

podpisane porozumienie. 

Jako Polski rolnik mam obawy związane z tym tranzytem. Czy minister może nas zapewnić o tym, że ceny zbóż w 

Polsce nie spadną? Kłody pod nogi rzucacie nam co rusz.  Wycofywanie są kolejne substancji czynne, a z teraz 

pszenicą z Ukrainy zalewacie nasze porty! (…) Skoro porty będą zakorkowane przez ukraińską pszenicę. to nasz 

eksport będzie zablokowany. Nie będzie eksportu polskiej pszenicy i to będzie dusiło nasz rynek. Proponuje tranzyt 

przekierować na Niemcy! – proponuje rolnik. 

Źródło: MRiRW/własne 

Zamknij > 

 

  



 
  

Powrót do spisu treści                                                                                  24 

Na giełdach pszenica ponad 2 tys. zł. A po ile w polskich skupach? 
Farmer.pl | Autor : Małgorzata Tyszka | 18.05.2022 | Fot. Shutterstock 

Początek tego tygodnia to olbrzymi skok cen pszenicy na światowych parkietach. To 

pokłosie decyzji Indii, które poinformowały w ubiegłym tygodniu o zakazie eksportu. 

Czy ceny na rynkach giełdowych przełożyły się na nasze krajowe? 

• Wysokie ceny pszenicy na giełdach światowych. 

• W Polsce, w maju, notuje się duże różnice w cenie pszenicy. 

• Sprawdzamy, co się dzieje w Chinach i Indiach, największych producentach pszenicy 

na świecie? 

• Susza odnotowywana jest we Francji. W Polsce mamy już do czynienia z suszą 

hydrologiczną. 

Notowania pszenicy z 16 maja na giełdzie Matif w Paryżu podrożały o 5,2 proc., a na CBoT w Chicago o 5,9 proc. Jak 

pisał na farmer.pl Tomasz Roszkowski, w tek pierwszej kosztowała ona kontrakcie z dostawą we wrześniu podrożała 

wczoraj na Matif o 5,2 proc. do 438,25 euro/t (2048 zł/t). W tej drugiej lokalizacji już 458,37 USD/t, czyli 2015 zł/t. 

Czy Indie wyeksportują pszenicę, czy nie? 

Zwyżka cena pszenicy spowodowana decyzją Indii, drugiego producenta pszenicy na świecie, który zwykle nie 

eksportował tego ziarna bo zwykle zużywał na własne potrzeby, ale w tym roku ze względu na sytuację geopolityczną 

miało się to zmienić. Jednak wszystko się pokrzyżowało przez pogodę. Fala upałów ograniczyła produkcję, 

powodując, że ceny krajowe osiągnęły rekordowy poziom, dlatego kraj ten ogłosił pod koniec ubiegłego tygodnia.  

Następnie ten przekaz zmienił się w tym tygodniu. Jak podała agencja Reuters 17 maja, Indie zezwolą na zagraniczne 

dostawy pszenicy oczekującej na odprawę celną, wprowadzając pewną swobodę dla sprzedaży zagranicznej. Indie 

pozwolą również na eksport pszenicy do Egiptu, poinformował rząd w oświadczeniu. 

- Podjęto decyzję, że wszędzie tam, gdzie przesyłki pszenicy zostaną przekazane do kontroli celnej i zarejestrowane w 

ich systemach (celnych)”, albo 13 maja 2022 r., albo wcześniej, będą mogły zostać wysłane – podał reuters.com. 

Nagły zakaz i zamieszanie związane z pszenicą uwięzioną w portach i tranzytem spowodowały chaos na rynkach zbóż 

w stanach takich jak Madhya Pradesh, który był liderem indyjskiego eksportu pszenicy, twierdzą handlowcy.  

- Handel przez Madhya Pradesh został zatrzymany - powiedział cytowany przez Reuters Gopaldas Agarwal, szef 

wiodącego stowarzyszenia handlowców w stanie. - Handlowcy nie kupują od rolników, ponieważ muszą najpierw 

uporządkować ładunki zatrzymane w portach – dodano. 

Z kolei omawiając sytuacje światową, warto też pochylić się nad Chinami, gdzie trwa lockdown (COVID) Ograniczenia 

związane z polityką zero tolerancji uniemożliwiają podróżowanie do głównych obszarów uprawy nie tylko pszenicy 

(największy producent na świecie), ale też i kukurydzy. Jak donosi agencja Reuters, uprawy kukurydzy w Chinach są 

jednymi z najbardziej obserwowanych, po złej pogodzie i napiętych dostawach, które spowodowały gwałtowny 

wzrost cen w zeszłym roku. 

Nie można też zapomnieć o najnowszym raporcie USDA, który również zagrał na wzrosty cen surowców rolnych. 

Jakie ceny zbóż w Polsce – maj 2022? 

Rozstrzał cenowy pszenicy konsumpcyjnej jest bardzo szeroki, bo od 1500 do 1890 zł. Mamy też informacje, że tona 

kukurydzy suchej z Ukrainy kosztuje 1150-1200 zł, a ta w naszych skupach ze starych zbiorów wyceniana jest na 

1400-1500 zł. Rzepak z nowych zbiorów na umowy z odbiorem w lipcu przekroczył już cenę 4 tys. zł/t. 

Rolnicy obawiają się tego, co będzie się działo po żniwach 2022 r., w kontekście wojny w Ukrainie i udrożnienia 

tranzytu surowców rolnych. Czy korytarze solidarnościowe będą to w stanie zrealizować? 
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- Przed rosyjską agresją na Ukrainę większość z 90% eksportowanych przez Ukrainę produktów rolnych trafiało na 

statki w zablokowanych obecnie przez Rosjan portach na Morzu Czarnym, generując około 20 % krajowych rocznych 

przychodów z wywozu. Około jedna trzecia wywozu jest przeznaczona odpowiednio do Europy, Chin i Afryki - mówi 

portalow farmer.pl Monika Piątkowska, prezes Izby Zbożowo-Paszowej. 

Po stronie ukraińskiej w silosach czekają ogromne ilości zboża gotowego do wywozu. - Eksport 20 mln ton zboża to 

bardzo ambitny plan – rola naszego kraju w tym planie jest ogromna. Mówimy to o wyzwaniu nie tylko ilościowym, 

ale także logistycznym – związanym z różnicą szerokości torów kolejowych i infrastrukturalnym tj. braku tzw. suchych 

portów przeładunkowych, za pośrednictwem których zboża mogłyby trafiać koleją do portów. Proces ten jest 

czasochłonny i nie ma zbyt wielu obiektów przeładunkowych wzdłuż granic - uważa prezes IZP. 

Jak dodaje, sytuacja ta zagraża więc ogólnoświatowemu bezpieczeństwu żywnościowemu i istnieje pilna potrzeba 

ustanowienia alternatywnych szlaków logistycznych z wykorzystaniem wszystkich odpowiednich rodzajów 

transportu. 

- W ramach działań solidarnościowych UE na rzecz Ukrainy, 12 maja Komisja Europejska przedstawiła plan działania 

mający na celu ustanowienie „korytarzy solidarnościowych", aby Ukraina mogła eksportować zboża, ale także 

importować potrzebne jej towary, począwszy od pomocy humanitarnej, po pasze dla zwierząt i nawozy - mówi 

Monika Piątkowska. 

Przypomina, że pomimo natychmiastowych wysiłków podejmowanych przez UE i jej państwa członkowskie w celu 

ułatwienia przekraczania granic między Ukrainą a UE tysiące wagonów i samochodów ciężarowych czekają na 

odprawę po stronie ukraińskiej. Średni czas oczekiwania dla wagonów wynosi 16 dni, a na niektórych granicach 

dochodzi nawet do 30 dni. 

- Z informacji Komisji Europejskiej wynika, że fundamentem tej propozycji jest solidarność między krajami UE. Jej 

wyrazem ma być wspólne działanie w zakresie udostępnienia taboru kolejowego, środków transportu, a także 

wsparciem osobowym, co przyczynić ma się do przyspieszenia procedur i zwiększenia możliwości eksportowych. O 

powodzeniu tego planu decydowały będą jednak szczegóły tych rozwiązań i to w jaki sposób będą funkcjonowały w 

praktyce - dodaje. 

Czy UE jest w stanie przewieźć 20 mln t zbóż w Ukrainy? - Moim zdaniem nie. W najlepszych czasach drogą kolejową 

Ukraina była w stanie przesyłać 4mln ton ziarna miesięcznie. Czyli wychodzi 12 mln. Teraz to jest o wiele mniej 

(działania wojenne, uszkodzona infrastruktura, itd). Nawet jak UE poprawi infrastrukturę to pozostają problemy 

logistyczne w Ukrainie, które będzie o wiele trudniej rozwiązać - uważa dr Jakub Olipra z Credit Agricole Bank 

Polska… 

Link do pełnego artykułu 
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Minister Kowalczyk: W następnym sezonie ceny nawozów będą pewnie niewiele niższe 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 19.05.2022 |Fot. MRiRW 

- Wielokrotny wzrost cen gazu spowodował wzrost cen nawozów. Teraz te ceny co 

prawda ustabilizowały, niestety na poziomie dużo wyższym, niż normalnie, ale nie 

dziesięciokrotnie. Takiego wzrostu nie było nigdy, ale był moment, że na przykład 

czterokrotnie ceny wzrastały. Teraz jest to około 2,5-3 razy więcej niż w normalnym 

czasie sprzed roku – mówił dzisiaj minister Henryk Kowalczyk na antenie jednej z 

rozgłośni radiowych. 

Podczas dzisiejszej rozmowy z dziennikarzem stacji radiowej RMF FM, Henryk 

Kowalczyk był pytany m.in. o sytuację na rynku nawozów. - Na razie nam tych nawozów 

wystarcza, natomiast tak naprawdę to my mamy w tej chwili embargo i wojnę dopiero trzeci miesiąc, więc to nie jest 

już taki długi okres czasu z pozycji rolnictwa, gdzie tam liczy się sezon na rok. Natomiast ważne jest tutaj, że nawozy 

są niestety bardzo drogie i to zdrożały już przed wojną. Wielokrotny wzrost cen gazu spowodował wzrost cen 

nawozów. Teraz te ceny co prawda ustabilizowały, niestety na poziomie dużo wyższym, niż normalnie, ale nie 

dziesięciokrotnie. Takiego wzrostu nie było nigdy, ale był moment, że na przykład czterokrotnie ceny wzrastały. Teraz 

jest to około 2,5-3 razy więcej niż w normalnym czasie sprzed roku. Więc stąd pomoc m.in. dla rolników kupujących 

te nawozy w formie dopłat – mówił szef resortu rolnictwa. 

- Nie musimy się obawiać o to, że plony będą niższe? – padło pytanie ze strony dziennikarza. - W sezonie, który trwa, 

już ma się ku końcowi - bo sezon zakończy się żniwami i to już niedługo, bo to będzie za 2-3 miesiące - tych nawozów 

rolnicy myślę, że zastosują, no może nie 100 proc. tego co w normalnym czasie, ale niewiele poniżej, dlatego że część 

rolników miała kupione nawozy tuż po żniwach, bo niektórzy tak sprzedają zboże, kupują nawozy. Część kupuje po 

droższej cenie, bo z kolei sprzedała zboże po droższej cenie już teraz, a część kupiła dlatego, że są dopłaty i mam 

nadzieję, że również ta część jest istotna. Natomiast w następnym sezonie ceny będą pewnie niewiele niższe. Tylko 

na to, że skoro zboże jest droższe, to rolnicy skalkulują sobie, że jednak nawet przy wysokich cenach nawozów, ale 

jednocześnie wysokich cenach zbóż, warto stosować nawożenie, żeby plony nie spadły. Co jest ważne, bo w kryzysie 

ukraińskim spadek plonów byłby tutaj niebezpieczny, szczególnie dla globalnej gospodarki żywnościowej, bo to jest 

istotne, o czym mówiliśmy na kongresie FAO w Łodzi – wyjaśniał Henryk Kowalczyk. 
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Wojna w Ukrainie: Eurodeputowani chcą odstępstw w WPR. Piszą list do 

Wojciechowskiego 
Farmer.pl | Autor : farmer.pl | 19.05.2022 | Fot. Shutterstock 

W liście skierowanym w środę, 18 maja, do komisarza ds. rolnictwa Janusza 

Wojciechowskiego, przewodniczący Komisji Rolnictwa Parlamentu Europejskiego 

Norbert Lins oraz czołowi politycy PE wzywają Komisję Europejską do oceny możliwości 

odstępstw od Wspólnej Polityki Rolnej w świetle wojny Rosji z Ukrainą. 

• Temat bezpieczeństwa żywnościowego wobec toczącej się wojny w Ukrainie nie 

schodzi z ust czołowych przedstawicieli państw, Unii Europejskiej, a także FAO.  

• Parlament Europejski wezwał Komisję do przyjrzenia się możliwości wprowadzenia 

pewnych odstępstw we Wspólnej Polityce Rolnej. 

• Wspomniane odstępstwa w WPR miałyby usprawnić unijną produkcję i przeciwdziałać zachwianiu rynku 

żywności i klęsce głodu w Afryce i na Bliskim Wschodzie. 

Aby zachować bezpieczeństwo żywnościowe w obliczu wojny na Ukrainie, Komisja Europejska powinna 

przeanalizować możliwość wprowadzenia tymczasowych odstępstw od Wspólnej Polityki Rolnej - uważają 

przedstawiciele Parlamentu Europejskiego. W związku z tym 18 maja skierowali oni list do komisarza 

Wojciechowskiego, w którym proszą o pilne przeanalizowanie możliwości wprowadzenia wspomnianych zmian. Jak 

czytamy w liście, ów odstępstwa, przyjęte na czas określony, " przeciwdziałałaby globalnemu niedoborowi żywności i 

przyczyniłyby się do zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego". 

Parlament wzywa KE do odstępstw w WPR 

Eurodeputowani uważają, że Komisja powinna ocenić, jak można by wprowadzić odstępstwa oraz inne środki w tym 

zakresie zgodne z art. 148 rozporządzenia w sprawie tzw. planów strategicznych - sugeruje Norbert Lins. 

Artykuł 148 rozporządzenia w sprawie planów strategicznych stanowi, że "w celu rozwiązania szczególnych 

problemów Komisja przyjmuje akty wykonawcze, które są konieczne i uzasadnione w nagłych przypadkach". Te akty 

wykonawcze mogą stanowić odstępstwo od przepisów rozporządzenia w sprawie planów strategicznych "w takim 

zakresie i na taki okres, jaki jest ściśle niezbędny". 

Na zakończenie Lins podkreśla, że "Parlament Europejski, jako współprawodawca, musi brać udział we wszystkich 

dyskusjach toczących się w tym zakresie między Radą Europejską a Komisją Europejską"… 

Link do pełnego artykułu 
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Jaka jest średnia wysokość czynszu dzierżawnego? 
Farmer.pl | Autor :  Agnieszka Kozłowska| 20.05.2022 | Fot. Shutterstock 

Wychodzi na to, że tanieją dzierżawy gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu 

Państwa. Czyżby pękła bańka spekulacyjna? 

Jak informuje Waldemar Humięcki, dyrektor generalny KOWR, średnia wysokość 

czynszu dzierżawnego dla gruntów wydzierżawionych przez Ośrodek w I kwartale 2022 

r. wyniosła 12,9 dt/ha. 

- Analizując wyniki rok do roku, to w porównaniu do I kwartału 2021 r., w I kwartale 

2022 r. średnia wysokości czynszu dzierżawnego zmalała o 3,2 dt/ha, tj. 20%, przy 

wydzierżawieniu o ponad 1,1 tys. ha mniejszej powierzchni gruntów – 13% i zawarciu o 

37 większej liczby umów – 4% - podaje dyr. Humięcki. 

Miesiąc temu KOWR informował, że średnia wysokość czynszu dzierżawnego dla gruntów wydzierżawionych przez 

Ośrodek w 2021 r. wyniosła 13,3 dt pszenicy/ha. 

Średnia wysokość czynszu dzierżawnego dla gruntów wydzierżawionych przez KOWR w przedmiotowym okresie 

została wyliczona na podstawie zawartych 3 750 umów dzierżawy na łączną powierzchnię 35 756 ha gruntów… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

 

 

https://www.farmer.pl/prawo/nieruchomosci/jaka-jest-srednia-wysokosc-czynszu-dzierzawnego,119255.html

