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Notowania 
CenyRolnicze.pl | 2 maja 2022 

 

 

 

PSZENICA KONS ŻYTO KONSUMPCYJNE JĘCZMIEŃ BROWARNY OWIES KONSUMPCYJNY 
Średnia cena zł/t: 1 642,83  Średnia cena zł/t: 1 257,65  Średnia cena zł/t: 1 385,00  Średnia cena zł/t: 1 069,29  

MIN - MAX: 1 550,00 - 1 770,00  MIN - MAX: 1 020,00 - 1 460,00  MIN - MAX: 1 100,00 - 1 780,00  MIN - MAX: 900,00 - 1 360,00  

    

    
PSZENICA PASZ. ŻYTO PASZOWE PSZENŻYTO JĘCZMIEŃ PASZOWY 
Średnia cena zł/t: 1 541,80  Średnia cena zł/t: 1 229,09  Średnia cena zł/t: 1 378,70  Średnia cena zł/t: 1 350,24  

MIN - MAX: 1 400,00 - 1 710,00  MIN - MAX: 1 050,00 - 1 440,00  MIN - MAX: 1 100,00 - 1 630,00  MIN - MAX: 1 000,00 - 1 580,00  

    

    
GROCH ŁUBIN ŻŁÓTY ŁUBIN WĄSKOLISTNY BOBIK 
Średnia cena zł/t: 1 553,57  Średnia cena zł/t: 1 653,33  Średnia cena zł/t: 1 546,43  Średnia cena zł/t: 1 520,00  

MIN - MAX: 1 350,00 - 1 920,00  MIN - MAX: 1 400,00 - 1 950,00  MIN - MAX: 1 300,00 - 1 950,00  MIN - MAX: 1 400,00 - 1 670,00  

    

    
RZEPAK KUKURYDZA MLEKO ŻYWIEC WIEPRZOWY 
Średnia cena zł/t: 4 575,00  Średnia cena zł/t: 1 361,67  Średnia cena zł/l: 2,02 Średnia cena zł/kg: 6,53 

MIN - MAX: 4 000,00 - 5 060,00  MIN - MAX: 1 200,00 - 1 480,00  MIN - MAX: 1,94 – 2,14 MIN - MAX: 5,70 – 7,30 

    
    

MATF Pszenica  
400,75 €/t 

MATF Kukurydza  
349,25 €/t 
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Bruksela grozi Węgrom. Chodzi o ograniczenie eksportu zboża 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 26.04.2022 |  

Komisja Europejska zwróciła się do Węgier o zniesienie ograniczeń w eksporcie zboża 

nałożonych w związku z wojną na Ukrainie. - Swobodne funkcjonowanie rynku 

wewnętrznego ma ogromne znaczenie dla złagodzenia wstrząsów spowodowanych 

rosyjską inwazją – czytamy w piśmie, które komisarz ds. rolnictwa UE Janusz 

Wojciechowski i jego kolega Thiery Breton, odpowiedzialny za rynek wewnętrzny, 

skierowali do węgierskiego ministra rolnictwa Istvána Nagy’ego. Czytaj dalej… 

 

 

H. Kowalczyk: Krajowa Grupa Spożywcza może w przyszłości stworzyć sieć handlową. 

Rolnik nie będzie już bezradny wobec wielkich koncernów 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 26.04.2022 |  

Coraz bliżej powołania Krajowej Grupy Spożywczej. Po przyjętej w ubiegłym tygodniu 

uchwale Rady Ministrów trwają prace nad statutem nowego podmiotu i jego rejestracją 

w Krajowym Rejestrze Sądowym. Minister rolnictwa Henryk Kowalczyk zapowiada, że 

finalizacja procesu nastąpi na przełomie maja i czerwca. 

Jak podkreśla, nowy holding spożywczy ma być z jednej strony dobrym partnerem dla 

rolników, który wzmocni ich ochronę przed nieuczciwymi praktykami ze strony dużych 

kontrahentów, a z drugiej strony – zapewni niższe ceny konsumentom. Czytaj dalej… 

 

Agrochem podał nowe ceny nawozów wieloskładnikowych. Jest jeszcze drożej 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 25.04.2022 |  

Spółka Agrochem Puławy (autoryzowany dystrybutor Grupy Azoty) podała ceny 

nawozów wieloskładnikowych. W porównaniu do ubiegłego tygodnia stawki poszły w 

górę od 30 do 100 zł/t.  

Cennik hurtowy nawozów wieloskładnikowych (obowiązuje od 22.04.2022 lub do 

wyczerpania zapasów). 

Czytaj dalej… 

 

Ceny pszenicy powyżej 400 EUR/t już nie szokują. Bardzo drogi jęczmień 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 25.04.2022 |  

Wojna na Ukrainie i trudne warunki pogodowe w USA pchają ceny zbóż do nowych 

rekordów. Ceny pszenicy osiągnęły w ubiegłym tygodniu nowe maksima w Europie i 

handlu światowym, zarówno w przypadku poprzedniego zbioru, jak i kolejnego. 

Intensyfikacja walk na wschodzie Ukrainy dodatkowo podsyciła obawy głównych 

importerów zboża o rynkowy deficyt ziarna. Pszenica nadal notowana jest na poziomie 

przekraczającym 400 euro/t. W piątek kontrakt na pszenicę na rynku terminowym w 

Paryżu zamknął się kwotą 407 euro. Czytaj dalej… 
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Polskie sankcje również na firmy z rynku nawozowego. Które konkretnie? 
Farmer.pl | Autor : Małgorzata Tyszka | 26.04.2022 | Fot. Pixabay 

Podano polską listę sankcji, na której znalazły się firmy, ale też i osoby powiązane z 

Rosją. Te z rynku rolnego też są na niej. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i 

Administracji ogłosiło pierwszą polską listę sankcyjną. – Celem sankcji gospodarczych 

jest uderzenie w rosyjską gospodarkę tak, aby Rosja nie mogła prowadzić wojny w 

Ukrainie. Polska lista sankcyjna jest uzupełnieniem listy unijnej. Odnosi się do 

podmiotów i oligarchów prowadzących realne interesy na terenie Polski – powiedział 

we wtorek na konferencji minister Mariusz Kamiński. Czytaj dalej… 

 

Wojciechowski: Ekoschematy powinny być opłacalne dla rolników 
Farmer.pl | Autor :  Iwona Dyba| 26.04.2022 | Fot. PTWP 

Janusz Wojciechowski komisarz ds. rolnictwa UE mówi o KPS, wojnie w Ukrainie ale i 

konieczności zatrzymania likwidacji gospodarstw hodowlanych. fot. PTWPJanusz 

Wojciechowski komisarz ds. rolnictwa UE mówi o KPS, wojnie w Ukrainie ale i 

konieczności zatrzymania likwidacji gospodarstw hodowlanych. fot.  

Janusz Wojciechowski komisarz ds. rolnictwa UE poznał opinie polskich rolników w 

dwóch kluczowych kwestiach, na których w jego opinii powinna być oparta koncepcja 

Krajowego Planu Strategicznego. Czytaj dalej… 

 

Dyskryminacyjne warunki przyznawania dotacji w ramach PROW - wyjaśnienia MRiRW 
Farmer.pl | Autor :  Agnieszka Kozłowska| 26.04.2022 | Fot. Shutterstock 

Jak już o tym pisaliśmy do RPO wpływają skargi rolników dotyczące nierównego 

traktowania w związku z realizacją pomocy finansowej udzielanej w ramach PROW. 

RPO postanowił więc zainterweniować w tej sprawie do Ministra Rolnictwa. Mamy już 

wyjaśnienia resortu rolnictwa w tej sprawie. W związku z opublikowaniem 18 kwietnia 

br. na portalu farmer.pl artykułu pt. „Dyskryminacyjne warunki przyznawania dotacji w 

ramach PROW. Jest interwencja”: resort rolnictwa przesłał do redakcji kilka - 

związanych z tym tekstem, a tym samym z opisanym przez nas, interwencyjnym 

wystąpieniem Rzecznika Praw Obywatelskich  - wyjaśnień. Czytaj dalej… 

Ukraina: eksport produktów rolnych - kolej nie zastąpi portów 
Farmer.pl | Autor :  Jacek Kościański| 26.04.2022 | Fot. Shutterstock 

Chociaż Ukraina robi wszystko, co w jej mocy, aby zrekompensować utratę 

zablokowanych przez Rosję portów Morza Czarnego transportem kolejowym i 

drogowym, eksport rolny tego kraju prawdopodobnie osiągnie zaledwie ułamek 

poprzednich wielkości. 

Ponadto w okolicach Wielkanocy pojawiły się problemy na ukraińskich przejściach 

granicznych z Polską i Rumunią, ponieważ utworzyły się korki z powodu drastycznie 

zwiększonego wolumenu przewozów. Czytaj dalej… 
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Nowa wizja zarządzania nieruchomościami rolnymi 
Farmer.pl | Autor :  Jacek Strzelecki| 26.04.2022 | Fot. Pexels z Pixabay 

Minister rolnictwa przygotował głębokie zmiany prawne w zarządzaniu zasobami 

rolnymi, znajdującymi się gestii Skarbu Państwa. 

Minister rolnictwa i rozwoju wsi przygotował projekt ustawy o gospodarowaniu 

nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, który zmienia w sumie siedem ustaw. Jak 

wyjaśnił minister, to pozwoli na skuteczne realizowanie zadań związanych z 

gospodarowaniem Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz usprawni obrót 

nieruchomościami rolnymi na rynku prywatnym. Czytaj dalej… 

 

Po ile są nawozy? Ceny w innych krajach 
Farmer.pl | Autor :  Małgorzata Tyszka| 26.04.2022 | Fot. Shutterstock 

Nadal są drogie mimo że cena gazu, która jest przecież główną składową kosztów 

produkcji nawozów azotowych, spadła. 

Jak informowaliśmy na farmer.pl w holenderskim hubie TTF we wtorek notowania 

majowych kontraktów gazowych spadły do 94,5 euro za MWh. A przypominany, że 7 

marca 2022 r. ceny gazu ziemnego w UE były rekordowe i wynosiły wówczas 345 euro 

za MWh. W tym czasie podniosły się też ceny nawozów, co tłumaczono właśnie 

wysokimi cenami gazu. Czytaj dalej… 

 

Jak wypełniać wnioski w związku ze zmianami dotyczącymi ugorowania? 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 27.04.2022 |  

Rolnicy którzy mają zamiar skorzystać z derogacji i prowadzić produkcję rolną na 

ugorach, w trakcie wypełniania wniosków o przyznanie płatności na rok 2022 w 

aplikacji eWniosekPlus powinni dla takich obszarów wybrać roślinę „ugór z uprawą”. Co 

z rolnikami, którzy już złożyli wnioski? W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu Krajowej 

Rady Izb Rolniczych z 11 kwietnia 2022 r., zawierające pytania dotyczące rozwiązań 

technicznych przy wypełnianiu wniosków o płatności, w związku z wprowadzeniem 

odstępstwa od zakazu prowadzenia produkcji na ugorach w roku 2022. Czytaj dalej… 

 

Rolnik, który zatrzyma ziemię przy przejściu na emeryturę, nie będzie musiał dalej opłacać 

składki KRUS 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 27.04.2022 |  

Dzisiaj na posiedzeniu połączonych Sejmowych Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz 

Polityki Społecznej i Rodziny, odbyło się I czytanie rządowego projektu ustawy o 

zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Po poprawce zgłoszonej przez 

przewodniczącą NSZZ RI „Solidarność”, Teresę Hałas, komisje opowiedziały się za 

możliwością przejścia na emeryturę rolniczą i zachowaniem prawa do ziemi bez 

żadnych dodatkowych warunków. Czytaj dalej… 
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Ceny skupu zbóż, kukurydzy, oleistych i strączkowych: jęczmień paszowy liderem 

podwyżek 
Cenyrolnicze.pl | Autor :  Paweł Hetnał | 27.04.2022 |  

W przedostatnim kwietniowym notowaniu cen skupu zbóż nie widać większych ruchów. 

W porównaniu do poniedziałkowego zestawienia, średnie stawki na ogół rosły o kilka 

złotych za tonę. Były jednak wyjątki. Pszenica konsumpcyjna straciła w tym czasie na 

średniej wycenie -4,45 zł/t, a jęczmień paszowy wyróżnił się podwyżką o 13,27 zł/t. 

Nadal w silnym trendzie wzrostowym znajdują się notowania rzepaku (+38,33 zł/t), 

gdzie pojawiają się oferty ocierające się o stawkę 5000 zł/t.  Czytaj dalej… 

 

 

Rolnik nie zachował faktury ani paragonu za zakupiony nawóz, a ubiega się o dopłatę. Co 

w tej sytuacji? 
Farmer.pl | Autor :  Agnieszka Kozłowska| 27.04.2022 | Fot. Shutterstock 

Od 25 kwietnia br. ARiMR przyjmuje wnioski o dopłaty do nawozów. Rolnicy powinni 

dołączyć do nich dokumenty potwierdzające zakup tychże nawozów. Ale nie wszyscy je 

zachowali. Co w tej sytuacji? Wyjaśniamy. 

Jak wiadomo, aby móc ubiegać się o dopłaty do nawozów, rolnicy powinni dołączyć do 

składanych wniosków faktury lub paragony, czyli dokumenty potwierdzające zakup 

tychże nawozów. Ale nie wszyscy je zachowali. Co w tej sytuacji? Czytaj dalej… 

 

KE proponuje zawieszenie ceł na ukraiński eksport w UE 
Farmer.pl | Autor :  Farmer.pl | 27.04.2022 | Fot. Shutterstock 

Komisja Europejska zaproponowała dziś zawieszenie na rok ceł na towary 

eksportowane z Ukrainy do Unii Europejskiej. Sprawa dotyczy też produktów rolnych. 

Wniosek musi teraz zostać rozpatrzony i uzgodniony przez Parlament Europejski i Radę 

Unii Europejskiej. 

Jak podaje Komisja Europejska, propozycja oznaczałaby również zawieszenie na rok 

wszystkich unijnych środków antydumpingowych i ochronnych stosowanych wobec 

ukraińskiego eksportu stali. Czytaj dalej… 

 

Niemcy planują uruchomienie mostu zbożowego z Ukrainy 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 27.04.2022 |  

Rząd Niemiec wraz z spółką kolejową DB planuje zorganizować transport zboża z 

Ukrainy, poinformował Rail.Insider, powołując się na Handelsblatt. Skala 

przedsięwzięcia jest spora, bo mowa jest o 20 tys. przeładunków, a każdy pociąg może 

przewieźć do 52 kontenerów po kilka tysięcy ton. 

- Jako pracownik transportu kolejowego muszę zadbać o to, by przewieziono 20 mln 

ton zboża, aby zapobiec światowemu głodowi – powiedział Michel Toyrer, sekretarz 

stanu w Federalnym Ministerstwie Transportu. Czytaj dalej… 



 
  

Powrót do spisu treści                                                                                  8 

ZAŁĄCZNIK 
Bruksela grozi Węgrom. Chodzi o ograniczenie eksportu zboża 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 26.04.2022 |  

Komisja Europejska zwróciła się do Węgier o zniesienie ograniczeń w eksporcie zboża 

nałożonych w związku z wojną na Ukrainie. - Swobodne funkcjonowanie rynku 

wewnętrznego ma ogromne znaczenie dla złagodzenia wstrząsów spowodowanych 

rosyjską inwazją – czytamy w piśmie, które komisarz ds. rolnictwa UE Janusz 

Wojciechowski i jego kolega Thiery Breton, odpowiedzialny za rynek wewnętrzny, 

skierowali do węgierskiego ministra rolnictwa Istvána Nagy’ego. 

Jednocześnie Komisja Europejska podkreśla, że zastrzega sobie prawo do wszczęcia 

postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. W 

marcu rząd węgierski wydał dekret przyznający państwu prawo pierwokupu ziarna na eksport. Według Komisji, 

wywóz ziarna należy zgłaszać władzom w Budapeszcie. Dostawy mogą być dokonywane tylko w przypadku braku 

reakcji po 30 dniach lub w przypadku wyraźnego zrzeczenia się prawa pierwokupu. 

Według unijnych władz z Brukseli, dekret stanowi poważne naruszenie swobodnego przepływu towarów, co może 

mieć daleko idące konsekwencje dla rynku wewnętrznego, zwłaszcza w obecnej sytuacji. Przepisy ustanawiają 

przeszkody dla eksportu produktów rolnych i są porównywalne pod względem praktycznych skutków z zakazem 

eksportu. Można również założyć, że przepisy nie są zgodne z wymogami Światowej Organizacji Handlu (WTO) oraz 

umów o wolnym handlu UE. Komisja UE obawia się, że akt prawny może wywrzeć dodatkową presję na łańcuchy 

dostaw na rynku unijnym oraz na handel z krajami trzecimi. W opinii unijnych dygnitarzy, nic nie wskazuje na to, że 

celów dekretu nie można osiągnąć za pomocą mniej restrykcyjnych środków. 

Zamknij > 
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H. Kowalczyk: Krajowa Grupa Spożywcza może w przyszłości stworzyć sieć handlową. 

Rolnik nie będzie już bezradny wobec wielkich koncernów 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 26.04.2022 |  

Coraz bliżej powołania Krajowej Grupy Spożywczej. Po przyjętej w ubiegłym tygodniu 

uchwale Rady Ministrów trwają prace nad statutem nowego podmiotu i jego rejestracją 

w Krajowym Rejestrze Sądowym. Minister rolnictwa Henryk Kowalczyk zapowiada, że 

finalizacja procesu nastąpi na przełomie maja i czerwca. 

Jak podkreśla, nowy holding spożywczy ma być z jednej strony dobrym partnerem dla 

rolników, który wzmocni ich ochronę przed nieuczciwymi praktykami ze strony dużych 

kontrahentów, a z drugiej strony – zapewni niższe ceny konsumentom. Może też 

odpowiadać za zapasy strategiczne żywności. – Więc tych zadań może być bardzo dużo, 

a może nawet w przyszłości to będzie jakaś sieć handlowa, kto wie – mówi minister. 

20 kwietnia Rada Ministrów przyjęła uchwałę powołującą do życia Krajową Grupę Spożywczą, a właściwie 

zezwalającą na włączanie do Krajowej Spółki Cukrowej, która będzie trzonem holdingu, majątku innych spółek 

rolnych. - Tak naprawdę zostaje nam już tylko wypracowanie statutu, podpisanie aktu notarialnego i rejestracja w 

Krajowym Rejestrze Sądowym. W tym momencie możemy powiedzieć, że holding spożywczy już powstał. Sądzę, że 

formalne powstanie, czyli wpis do KRS-u, powinno nastąpić na przełomie maja i czerwca – mówi agencji Newseria 

Biznes Henryk Kowalczyk, wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi. 

Będzie to państwowy koncern rolno-spożywczy, w skład którego wejdzie 15 spółek z takich sektorów jak produkcja 

nasienna, produkcja cukru, skrobi czy przetwórstwo. Będą to m.in. Elewarr, odpowiadające za zapasy zbóż, Danko 

Hodowla Roślin, Hodowla Zwierząt i Nasiennictwo Roślin Polanowice, Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego czy 

Kombinat Rolny Kietrz. Jest to wspólna inicjatywa Ministerstwa Aktywów Państwowych, który nadzoruje spółki 

Skarbu Państwa, oraz resortu rolnictwa. Jak wyjaśnia rząd, zadaniem holdingu będzie budowa przewagi 

konkurencyjnej na krajowym rynku rolnym i wzmacnianie pozycji polskiego rolnictwa na rynkach zagranicznych. 

Rolnik nie będzie bezradny wobec wielkich koncernów? 

– Narodowy holding spożywczy przede wszystkim ma być bardzo dobrym partnerem dla rolników i łamać zmowy 

cenowe, bo niestety zdarzają się bardzo często takie sytuacje – mówi Henryk Kowalczyk. - Przykładowo kiedy zakłady 

przetwórcze wykorzystują sytuację choćby z ASF i to, że rolnik ze strefy nie może sprzedać swojej trzody, chociaż to 

są całkowicie zdrowe świnie. Zakłady przetwórcze oferują ceny całkowicie poniżej wartości, nawet zdarzały się, że 

poniżej 2 zł za kilogram żywca. Podobnie przy owocach miękkich – kiedy rolnicy zbiorą owoce, których nie są w stanie 

przetrzymać nawet kilkunastu godzin, więc wtedy zakłady przetwórcze proponują ceny czasami absolutnie niegodne 

tej wartości - zauważa szef resortu rolnictwa.  

Jak podkreśla, tego typu praktyki rynkowe powodują, że konieczne są działania ochronne dla rolników. Szczególnie w 

sytuacjach kryzysowych, takich właśnie jak występowanie ASF. Reagowanie na nieuczciwe wykorzystywanie przewagi 

kontraktowej na rynku rolno-spożywczym leży w gestii Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Od 2017 roku, 

kiedy takie interwencje zostały dopuszczone, do grudnia 2021 roku urząd wszczął 16 postępowań, w wyniku których 

wydanych zostało 10 decyzji dotyczących nieuczciwych praktyk. Wystosował również ponad 90 wystąpień do 

przedsiębiorców w sprawie praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową, a łączne kary finansowe 

wyniosły ponad 800 mln zł. – Ostatnio byli u mnie też producenci chmielu, którzy narzekają na zmowy cenowe, na to, 

że przetwórcy od nich nie kupują chmielu, mimo że go bardzo dużo potrzebują, tylko sprowadzają z Niemiec, zamiast 

kupować od polskich rolników. Więc tych przykładów można by wskazywać dużo – mówi minister rolnictwa. 

Rząd wyjaśnia, że jednym z celów polskiego holdingu spożywczego będzie budowa łańcucha dostaw w ramach 

strategii od pola do stołu. Powiązania pomiędzy spółkami w ramach grupy pozwolą zapewnić kontrolę nad każdym 

etapem produkcji w segmentach cukru, skrobi, zbożowo-młynarskim i przetwórstwa spożywczego. Dzięki temu spółki 

będą mogły zrezygnować z usług pośredników. – Jeśli liczba pośredników pomiędzy rolnikiem a końcowym 

konsumentem będzie mniejsza i ci pośrednicy będą mniej zarabiać, to będzie po pierwsze wyższa cena dla rolnika, a 
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po drugiej stronie tego łańcucha żywnościowego będzie niższa cena dla konsumenta. Więc tutaj rola holdingu jest 

rzeczywiście duża i mam nadzieję, że będzie to wykorzystywał – mówi Henryk Kowalczyk. – Obawy, że holding może 

dyktować ceny, są całkowicie nieuzasadnione. Łamanie zmów cenowych tak, natomiast dyktowanie cen nie jest 

możliwe. To nie jest jednak sto procent rynku ani nawet większość rynku, będzie to jednak mały udział w rynku, ale 

ten impuls cenowy jest dość istotny. Natomiast myślę, że obawy, że holding może dyktować ceny, są całkowicie 

nieuzasadnione - wyjaśni wicepremier Kowalczyk.  

Jako przykład dobrego funkcjonowania rynku minister wskazuje polskie mleczarstwo. Jego zdaniem to wynik tego, że 

przetwórstwo mleczarskie należy do polskiego kapitału. – Ten rynek jest bardzo stabilny. Są godziwe dochody dla 

rolników, stabilna produkcja, sprzedaż, więc widać bardzo wyraźnie, że tam akurat nie potrzeba interwencji holdingu 

spożywczego, bo mleczarstwo ma się znakomicie. Myślę, że nie jest to przypadek, właśnie dlatego że całe 

przetwórstwo jest w polskich rękach, najczęściej w rękach rolników – podkreśla Henryk Kowalczyk. 

Realizacja zadań Polskiej Grupy Spożywczej ma się przyczynić do poprawy bezpieczeństwa żywnościowego kraju. – 

Powinniśmy również myśleć o jakimś przetwórstwie, przetwórstwie na zapasy strategiczne, na przechowalnictwo 

strategiczne, przecież teraz obawiamy się, czy wystarczy nam zboża na pół roku, czy na jakiś dłuższy czas z powodu 

wojny w Ukrainie. Holding mógłby być takim podmiotem, który skupuje zboża na zapasy strategiczne. Więc tych 

zadań może być bardzo dużo, a może nawet w przyszłości to będzie jakaś sieć handlowa, kto wie, to są też takie 

elementy, które mogłyby powodować, że rolnik nie będzie bezradny wobec wielkich koncernów – mówi minister 

rolnictwa. 

Źródło: Newseria Biznes 

Zamknij > 
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Agrochem podał nowe ceny nawozów wieloskładnikowych. Jest jeszcze drożej 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 25.04.2022 |  

Spółka Agrochem Puławy (autoryzowany dystrybutor Grupy Azoty) podała ceny 

nawozów wieloskładnikowych. W porównaniu do ubiegłego tygodnia stawki poszły w 

górę od 30 do 100 zł/t.  

Cennik hurtowy nawozów wieloskładnikowych (obowiązuje od 22.04.2022 lub do 

wyczerpania zapasów):  
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Jak informuje Agrochem, powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu 

art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego Poniższe cenniki dotyczą wysyłek całosamochodowych (24 tony). Zamówienie oraz 

ostateczne warunki muszą być potwierdzone przez Agrochem Puławy. Do poniższych cen doliczony zostanie 

aktualnie obowiązujący podatek VAT od towarów i usług. Ceny ujęte w cenniku są to ceny wyjściowe, które mogą 

podlegać negocjacji. 

Zamknij > 
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Ceny pszenicy powyżej 400 EUR/t już nie szokują. Bardzo drogi jęczmień 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 25.04.2022 |  

Wojna na Ukrainie i trudne warunki pogodowe w USA pchają ceny zbóż do nowych 

rekordów. Ceny pszenicy osiągnęły w ubiegłym tygodniu nowe maksima w Europie i 

handlu światowym, zarówno w przypadku poprzedniego zbioru, jak i kolejnego. 

Intensyfikacja walk na wschodzie Ukrainy dodatkowo podsyciła obawy głównych 

importerów zboża o rynkowy deficyt ziarna. 

Pszenica nadal notowana jest na poziomie przekraczającym 400 euro/t. W piątek 

kontrakt na pszenicę na rynku terminowym w Paryżu zamknął się kwotą 407 euro. 

Nowe zbiory kosztowały 367 euro za tonę. Na hamburskim rynku hurtowym i w porcie 

eksportowym pszenicę sprzedano w piątek po 436 euro za tonę. We francuskim porcie eksportowym Rouen 

zaoferowano 400 euro za tonę. Ponad 400 euro płaci się również za hurtową sprzedaż żyta i kukurydzy na ziarno. 

Inne rodzaje zbóż, takie jak jęczmień paszowy czy owies, również są wyceniane na nieco mniej niż 400 euro. 

Wojna na Ukrainie i trudne warunki pogodowe w USA pchają ceny zbóż do nowych rekordów. Ceny pszenicy 

osiągnęły w ubiegłym tygodniu nowe maksima w Europie i handlu światowym, zarówno w przypadku poprzedniego 

zbioru, jak i kolejnego. Intensyfikacja walk na wschodzie Ukrainy dodatkowo podsyciła obawy głównych importerów 

zboża o niedobory dostaw. 

Jednocześnie wzrosły obawy o bardzo  okrojone ukraińskie zbiory w nadchodzącym lecie i jesieni tego roku. Dlatego 

globalni importerzy wciąż dostosowują swoje zakupy i szukają nowych dostawców. W związku z tym Egipt 

najwyraźniej zdecydował się obniżyć wymagania jakościowe w szczególności dla pszenicy pochodzenia indyjskiego. 

Handlowcy poinformowali, że Egipt kupił w ostatnim przetargu 240 tys. ton francuskiej pszenicy, a także 50 tys. ton 

pszenicy z Bułgarii i 60 tys. ton z Rosji. 

Handel zbożem na europejskim rynku był ostatnio ograniczony. Ze względu na bardzo wysokie ceny, przemysł 

młynarski kupuje bardzo ostrożnie, mając nadzieję, że ceny ponownie spadną. Według analityków osłabł również 

popyt ze strony europejskich producentów pasz, ponieważ epidemia ptasiej grypy wyraźnie ograniczyła 

krótkoterminowe możliwości sprzedaży. 

W USA nadal odnotowuje się bardzo złe warunki dla uprawy pszenicy ozimej. USDA obniżył w zeszłym tygodniu 

ocenę pszenicy ozimej zaklasyfikowanej jako „dobre lub doskonałe” o trzy punkty procentowe do 30%. Jest to 

spadek o 23 punkty procentowe w stosunku do zeszłego roku i najniższy wynik od 1996 roku. Zasiew pszenicy jarej 

jest ukończony tylko w 8% ze względu na bardzo chłodną pogodę w północnej części USA, w porównaniu do 18% w 

zeszłym roku. 

Niemieckie Stowarzyszenie Raiffeisen (DRV) podniosło w zeszłym tygodniu swoje szacunki zbiorów o prawie 100 000 

ton do 22,7 miliona ton. Byłby to wzrost o 1,2 mln ton w porównaniu z rokiem poprzednim. W wielu regionach 

Niemiec jest jednak obecnie zbyt sucho. Natomiast FranceAgriMer poinformował w zeszłym tygodniu, że 92% ocen 

pszenicy ozimej było „od dobrej do bardzo dobrej”. Byłby to wzrost o sześć punktów w porównaniu z poprzednim 

rokiem i skok o 12 punktów w porównaniu do średniej z pięciu lat. 

Ceny jęczmienia i kukurydzy notują silne wzrosty 

Europejskie ceny jęczmienia utrzymywały silny wzrost w ciągu ostatniego tygodnia, który również był napędzany 

wojną na Ukrainie. Zbliżające się niepowodzenie kolejnych ukraińskich zbiorów również podnosi ceny jęczmienia. 

Handel na europejskim rynku krajowym pozostaje jednak stosunkowo ograniczony ze względu na bardzo wysokie 

ceny i epidemię ptasiej grypy. W piątek jęczmień paszowy został załadowany na hamburskim rynku hurtowym i 

porcie eksportowym za 385-390 euro za tonę, a francuski port eksportowy Rouen zaoferował 393 euro za tonę. 

W ostatnich dniach ceny kukurydzy w Europie i na rynku światowym nadal gwałtownie rosły. Wojna na Ukrainie 

nadal odcina kraj od handlu międzynarodowego, ograniczając eksport. Jednocześnie sankcje gospodarcze wobec 

Rosji i groźba europejskiego embarga na ropę powodują wzrost cen ropy naftowej, a tym samym całego sektora 
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etanolu, który jest ściśle powiązany ze światowym rynkiem kukurydzy. Dealerzy z Francji nadal zgłaszają duży popyt z 

Europy północno-zachodniej i Hiszpanii. Francuski urząd ds. rolnictwa FranceAgriMer podniósł w tym roku swój cel 

eksportowy dla Francji o 100 000 ton do 5,8 mln ton (UE i kraje trzecie). 

Jednocześnie w Stanach Zjednoczonych narastają obawy o kolejną uprawę kukurydzy, gdzie głównym problemem 

jest pogoda. Niskie temperatury i opady deszczu zablokowały akcję siewną na środkowym zachodzie. Zgodnie z 

najnowszym raportem o postępach w uprawach, siew kukurydzy został ukończony w zeszłym tygodniu tylko w 8%, w 

porównaniu z 16% w tym samym czasie w zeszłym roku. 

Niemiecki Raiffeisenverband (DRV) zwiększył swoje krajowe szacunki zbiorów kukurydzy o 190 000 ton do 4,32 

miliona ton - w porównaniu do 4,44 miliona ton w poprzednim roku. 

W piątek pierwszy kontrakt na kukurydzę na paryskim rynku terminowym zamknął się ceną 331 euro. Nowe zbiory 

kosztowały się na poziomie 313 euro za tonę. Z kolei na hamburskim rynku hurtowym i w porcie eksportowym 

kukurydza była ładowana znacznie drożej – 425 euro za tonę, a we francuskim porcie eksportowym Bordeaux – 331 

euro za tonę. 

Zamknięcie piątkowej sesji na giełdowym rynku zbóż i oleistych - 22.04.2022 (za eWGT): 

 

Źródło: Agrarheute/eWGT 

Zamknij > 
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Polskie sankcje również na firmy z rynku nawozowego. Które konkretnie? 
Farmer.pl | Autor : Małgorzata Tyszka | 26.04.2022 | Fot. Pixabay 

Podano polską listę sankcji, na której znalazły się firmy, ale też i osoby powiązane z 

Rosją. Te z rynku rolnego też są na niej. 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło pierwszą polską listę 

sankcyjną. – Celem sankcji gospodarczych jest uderzenie w rosyjską gospodarkę tak, 

aby Rosja nie mogła prowadzić wojny w Ukrainie. Polska lista sankcyjna jest 

uzupełnieniem listy unijnej. Odnosi się do podmiotów i oligarchów prowadzących 

realne interesy na terenie Polski – powiedział we wtorek na konferencji minister 

Mariusz Kamiński. 

Jak dodał, pierwsza lista sankcyjna, która została opublikowana, ma 50 pozycji. Są tam nazwiska rosyjskich 

oligarchów i podmiotów, które prowadzą interesy na terenie Polski. Podkreślił także na konferencji, że jest to 

pierwsza lista sankcyjna obejmująca najpoważniejsze podmioty prowadzące interesy na terenie naszego kraju. 

Trwają natomiast działania służb dotyczące ujawnienia kolejnych rosyjskich podmiotów w Polsce. 

Jak podał resort spraw wewnętrznych i administracji na polskiej liście sankcyjnej znajdują się m.in.: Gazprom, który 

będzie objęty sankcjami w zakresie swojej działalności w ramach EUROPOL GAZ, ale też i firmy nawozowe PhosAgro i 

Eurochem. 

Poniżej publikujemy za Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji kilka osób i firm z listy, tych 

powiązanych z rynkiem rolnym.  

Kilka osób z polskiej listy sankcji 

- Wieczysław Mosze Kantor - Osoba objęta sankcjami rządu Wielkiej Brytanii na podstawie Sanctions and Anti – 

Money Laundering Act 2018 – nr 997, ID: RUS 1127 oraz od 8 kwietnia br. również sankcjami UE – poz. 896 

załącznika I do rozporządzenie (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań 

podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających do wykazu osób, 

podmiotów i organów. Kontroluje podmiot o znaczeniu strategicznym dla rządu rosyjskiego, w związku z czym 

czerpie korzyści lub wspiera rząd Federacji Rosyjskiej, którego działania destabilizują lub podważają integralność 

terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy. Istnieje ciągłe zagrożenie koordynacji działań W. M. Kantora z 

rządem rosyjskim. 

Zastosowane środki sankcyjne to: wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej jest niepożądany, o którym mowa w art. 434 ustawy o cudzoziemcach. 

- Aleksandra Melniczenko jest żoną Andrieja Melniczenki, objętego sankcjami na podstawie Rozporządzenia Rady 

(UE) nr 269/2014, zał. I, poz. 721. Wymieniony był beneficjentem rzeczywistym SUEK Polska Sp. z o.o., której 

właścicielem jest spółka SUEK AG z siedzibą w Szwajcarii, należąca do największego producenta węgla w Rosji – JSC 

SUEK. Polski podmiot jest wyłącznym importerem na teren RP rosyjskiego węgla wydobywanego przez koncern 

SUEK. Do chwili objęcia sankcjami 92% udziałów SUEK AG należało do jego założyciela, Andrieja Melniczenki. 

Wymieniony jest obłożony również sankcjami Ukrainy i Wielkiej Brytanii. Od 21.03.2022 r. jako beneficjent 

rzeczywisty szeregu polskich spółek wskazywana jest Aleksandra Melniczenko – żona Andrieja Melniczenki. Z 

posiadanych danych wynika, że działania podjęte przez Andrieja Melniczenkę w zakresie zmiany struktury 

właścicielskiej powiązanych z nim podmiotów miały na celu uniknięcie potencjalnego zajęcia/zamrożenia majątku i 

środków finansowych wymienionego, mogącego nastąpić w związku z nałożeniem sankcji. Nałożenie sankcji na 

Aleksandrę Melniczenko oraz powiązane 

z nią (a faktycznie z Andriejem Melniczenką) spółki, m.in. SUEK Polska Sp. z o.o. i EUROCHEM POLSKA Sp. z o.o. 

przyczyni się do zmniejszenia przychodów wymienionych firm oraz podmiotów osiągających korzyści z ich 

działalności, a tym samym pośrednio wpłynie na zmniejszenie przychodów budżetu Federacji Rosyjskiej, z którego 

finansowana jest agresja przeciwko Ukrainie. 
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Zastosowane środki sankcyjne to: zamrożenie wszystkich środków finansowych i zasobów gospodarczych, zakaz 

udostępniania osobie wpisanej na listę lub na rzecz osoby wpisanej na listę – bezpośrednio lub pośrednio – 

jakichkolwiek środków finansowych lub zasobów gospodarczych, zakaz świadomego i umyślnego udziału w 

działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b, wpis do wykazu 

cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany. 

- Andriej Melniczenko należy do kręgu najbardziej wpływowych rosyjskich przedsiębiorców, posiadających ścisłe 

związki z rządem Rosji. Jest zaangażowany w sektory stanowiące największe źródła przychodów dla rządu Federacji 

Rosyjskiej. Andriej Melniczenko objęty jest sankcjami na podstawie rozporządzenia Rady (UE) nr 269/2014, zał. I, poz. 

721. Wymieniony był beneficjentem rzeczywistym SUEK Polska Sp. z o.o., której właścicielem jest spółka SUEK AG z 

siedzibą w Szwajcarii, należącej do największego producenta węgla w Rosji – JSC SUEK. Polski podmiot jest 

wyłącznym importerem na teren RP rosyjskiego węgla wydobywanego przez koncern SUEK. Do chwili objęcia 

sankcjami 92% udziałów SUEK AG należało do jego założyciela, Andrieja Melniczenki. Wymieniony jest obłożony 

również sankcjami Ukrainy i Wielkiej Brytanii. Od 21.03.2022 r. jako beneficjent rzeczywisty szeregu polskich spółek 

wskazywana jest Aleksandra Melniczenko – żona Andrieja Melniczenki. Z posiadanych danych wynika, że działania 

podjęte przez Andrieja Melniczenkę w zakresie zmiany struktury właścicielskiej powiązanych z nim podmiotów miały 

na celu uniknięcie potencjalnego zajęcia/zamrożenia majątku i środków finansowych wymienionego, mogącego 

nastąpić w związku z nałożeniem sankcji. Nałożenie sankcji na Andrieja Melniczenko oraz powiązane z nim spółki, 

m.in. SUEK Polska Sp. z o.o. i EUROCHEM POLSKA Sp. z o.o. przyczyni się do zmniejszenia przychodów wymienionych 

firm oraz podmiotów osiągających korzyści z ich działalności, a tym samym pośrednio wpłynie na zmniejszenie 

przychodów budżetu Federacji Rosyjskiej, z którego finansowana jest agresja przeciwko Ukrainie. 

Zastosowane środki sankcyjne to: wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej jest niepożądany. 

- Timur Raszidow, który jest beneficjentem rzeczywistym oraz członkiem zarządu spółki PhosAgro Polska. PhosAgro 

Polska Sp. z o.o. jest podmiotem zależnym w grupie PhosAgro, której właścicielem i prezesem zarządu był Andriej 

Andriejewicz Gurjew (Andrey Andreevich Guryev) objęty sankcjami UE na podstawie załączniku I do rozporządzenia 

(UE) nr 269/2014, a także sankcjami Wielkiej Brytanii i Szwajcarii. Grupa PhosAgro działa w sektorach gospodarczych 

zapewniających istotne źródło dochodów rządowi Federacji Rosyjskiej odpowiedzialnemu za aneksję Krymu i 

destabilizację Ukrainy. OAO PhosAgro zajmuje 11 miejsce na liście największych firm rosyjskich. 

Zastosowane środki sankcyjne to: zamrożenie wszystkich środków finansowych i zasobów gospodarczych, zakaz 

udostępniania osobie wpisanej na listę lub na jej rzecz – bezpośrednio lub pośrednio — jakichkolwiek środków 

finansowych lub zasobów gospodarczych, zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub 

skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b, wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany. 

Kilka firm z polskiej listy sankcji 

- Eurochem Polska - A. Melniczenko jest rosyjskim przemysłowcem, właścicielem przedsiębiorstwa EuroChem, 

będącego jednym z głównych producentów nawozów i przedsiębiorstwa węglowego SUEK. Należy do kręgu 

najbardziej wpływowych rosyjskich przedsiębiorców, mających bliskie powiązania z rządem rosyjskim. Działa zatem 

w sektorach gospodarczych zapewniających istotne źródło dochodów rządowi Federacji Rosyjskiej, 

odpowiedzialnemu za aneksję Krymu i agresję przeciwko Ukrainie. Andriej Melniczenko objęty jest sankcjami na 

podstawie rozporządzenia Rady (UE) nr 269/2014, zał. I, poz. 721. A ponadto sankcje na wymienionego nałożyła 

Wielka Brytania oraz Ukraina. Eurochem Polska wytransferowała do spółki EuroChem Group AG ponad 30% 

przychodu osiągniętego w 2020 r. Nałożenie sankcji na spółkę EuroChem Polska sp. z o.o. przyczyni się do 

zmniejszenia przychodów wymienionej firmy oraz podmiotów osiągających korzyści z jej działalności, a tym samym 

pośrednio wpłynie na zmniejszenie przychodów podmiotu powiązanego z A. Melniczenką. 

Zastosowane środki sankcyjne to: zamrożenie wszystkich środków finansowych i zasobów gospodarczych, zakaz 

udostępniania podmiotowi wpisanemu na listę – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek środków finansowych 

lub zasobów gospodarczych, zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest 
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ominięcie środków wskazanych w lit. a i b, wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub 

konkursu. 

- Negrinio Limited z siedzibą na Cyprze jest właścicielem 95% PhosAgro Polska Sp. z o.o. i jest w 100% własnością 

rosyjskiego koncernu nawozowego OAO PhosAgro. PhosAgro Polska Sp. z o.o. jest podmiotem zależnym w grupie 

PhosAgro, której właścicielem i prezesem zarządu był Andrey Andreevich GURYEV objęty sankcjami UE na podstawie 

załącznika I do rozporządzenia (UE) nr 269/2014, a także sankcjami Wielkiej Brytanii i Szwajcarii. Grupa PhosAgro 

działa w sektorach gospodarczych zapewniających istotne źródło dochodów rządowi Federacji Rosyjskiej 

odpowiedzialnemu za aneksję Krymu i destabilizację Ukrainy. OAO PhosAgro zajmuje 11 miejsce na liście 

największych firm rosyjskich. 

Zastosowane środki sankcyjne to: zamrożenie wszystkich środków finansowych i zasobów gospodarczych, zakaz 

udostępniania podmiotowi wpisanemu na listę lub na jego rzecz, bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek 

środków finansowych lub zasobów gospodarczych, zakaz świadomego lub umyślnego udziału w działaniach, których 

celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b. 

- OAO PhosAgro - właścicielem i prezesem zarządu rosyjskiego koncernu nawozowego OAO PhosAgro był Andriej 

Andriejewicz Gurjew (Andrey Andreevich Guryev) objęty sankcjami UE na podstawie załącznika I do rozporządzenia 

(UE) nr 269/2014, a także sankcjami Wielkiej Brytanii i Szwajcarii. Grupa PhosAgro działa w sektorach gospodarczych 

zapewniających istotne źródło dochodów rządowi Federacji Rosyjskiej odpowiedzialnemu za aneksję Krymu i 

destabilizację Ukrainy. OAO PhosAgro zajmuje 11 miejsce na liście największych firm rosyjskich…….. 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

 

  

https://www.farmer.pl/produkcja-roslinna/nawozy/polskie-sankcje-rowniez-na-firmy-z-rynku-nawozowego-ktore-konkretnie,118444.html
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Wojciechowski: Ekoschematy powinny być opłacalne dla rolników 
Farmer.pl | Autor :  Iwona Dyba| 26.04.2022 | Fot. PTWP 

Janusz Wojciechowski komisarz ds. rolnictwa UE mówi o KPS, wojnie w Ukrainie ale i 

konieczności zatrzymania likwidacji gospodarstw hodowlanych. fot. PTWPJanusz 

Wojciechowski komisarz ds. rolnictwa UE mówi o KPS, wojnie w Ukrainie ale i 

konieczności zatrzymania likwidacji gospodarstw hodowlanych. fot.  

Janusz Wojciechowski komisarz ds. rolnictwa UE poznał opinie polskich rolników w 

dwóch kluczowych kwestiach, na których w jego opinii powinna być oparta koncepcja 

Krajowego Planu Strategicznego. Chodzi o tematy dobrostanu i rolnictwa węglowego, 

realizowanych w ramach ekoschematów. Jedno jest pewne, te praktyki powinny 

opłacać się rolnikom. Co w takim razie do zmiany w polskim KPS? 

Janusz Wojciechowski komisarz ds. rolnictwa UE jest po spotkaniach z polskimi rolnikami. Dyskusje dotyczyły kształtu 

Krajowego Planu Strategicznego. Jak sam podkreśla, chciał poznać opinie rolników w dwóch kluczowych kwestiach, 

na których powinna być oparta koncepcja KPS, czyli tematów dobrostanu i rolnictwa węglowego, realizowanych w 

ramach ekoschematów. 

- 25 proc. płatności bezpośrednich ma być przekazanych na działania korzystne dla klimatu i środowiska, w ramach 

ekoschematów. Chciałbym, aby były one również korzystne dla rolników. Jeśli chodzi o hodowlę, to jest to dobrostan 

zwierząt, czyli płacenie rolnikom, za to, że dobrowolnie wprowadzają wyższe standardy dobrostanu zwierząt. Cieszę 

się, że rolnicy to przyjmują bardzo dobrze. Będziemy o tym z premierem Henrykiem Kowalczykiem rozmawiać, by 

wprowadzić to w szerszym zakresie niż  przewidywał to projekt Planu Strategicznego – mówił. 

Kolejna kwestia to rozwój wdrażania praktyk rolnictwa węglowego. - Druga rzecz, to jest tzw. rolnictwo węglowe, 

czyli zachęcanie rolników, by w taki sposób uprawiali ziemię aby zwiększać przechowywanie dwutlenku węgla w 

glebie, poprzez np. przyorywanie słomy po żniwach, poprzez uprawę poplonu, czy też ekstensywny wypas zwierząt 

na trwałych użytkach zielonych. To są znane w rolnictwie praktyki ale są bardzo dobre dla środowiska i dla klimatu. 

Będą też dobre dla rolników, jeśli się za to zapłaci. To również rolnicy przyjmują bardzo pozytywnie. W związku z tym, 

widzę dobre warunki do tego, żeby zrealizować ten cel, który ja sobie założyłem, czyli, żeby rolnictwo było bardziej 

przyjazne dla środowiska, dla klimatu, dla dobrostanu zwierząt, ale żeby polityka rolna była bardziej przyjazna dla 

rolników – zaznaczył komisarz Wojciechowski. 

Czy ekoschematy będą opłacalne? 

Komisarz zaznaczył jednocześnie, że chce, by ekoschematy opłacały się rolnikom. Przywołał tu przykład programu 

dobrostanu zwierząt, realizowany obecnie w drugim filarze. - Do tego zmierzamy, dla bydła, trzody, drobiu, aby jak 

największa liczba rolników mogła z tego skorzystać. To powinno być tak zrobione, że rolnicy dostają pieniądze za 

ekoschematy. Natomiast w drugim filarze powinny być środki, by wspierać modernizację gospodarstw rolnych. 

Trzeba by było oczywiście zmienić Krajowy Plan Strategiczny i tę pulę środków, specjalnie tam wydzielić, ale to 

można zmienić. Polska ma duże fundusze na Wspólną Politykę Rolną, trzeba je tylko mądrze podzielić między 

rolników – zaznaczył. 

Jak polskie ekoschematy wyglądają na tle innych krajów UE? 

Komisarz podkreśla, że ekoschematy są zróżnicowane. - Kraje członkowskie w różnym stopniu zaprojektowały liczbę 

ekoschematów w swoich KPS-ach, są kraję które mają większą liczbę działań w tym zakresie ale i takie, które mają 

zaledwie kilka. Myślę, że w przypadku Polski, to powinno się skoncentrować wokół tych dwóch tematów. Na pewno 

nie powinno być ekoschematów, dość wąsko zakreślonych, to nie jest do zaakceptowania. Jak w takiej sytuacji 

również zorganizować nabór do takiego ekoschematu? – podkreśla w rozmowie. 

Likwidacja hodowli trzody chlewnej 

W ostatnim czasie Kancelaria Premiera Rady Ministrów jako jedno z działań zawartych w KPS wyróżniła, wsparcie dla 

rolników, którzy muszą zlikwidować hodowlę trzody chlewnej. Hodowcy trzody chlewnej byli oburzeni tym 
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stwierdzeniem, tym bardziej, że ASF, jak i zła koniunktura przez lata dziesiątkowała krajowe stado świń. Jakie zdanie 

ma na ten temat komisarz Janusz wojciechowski? 

- Wspólna Polityka Rolna i jej fundusze nie mogą służyć likwidacji jakiegokolwiek sektora rolnego, czy jakiejkolwiek 

hodowli. Zwłaszcza hodowcy są tutaj bardzo wrażliwi, i słusznie. Chcę bardzo jasno powiedzieć, że w Krajowym 

Planie Strategicznym nie może być funduszy aby zachęcać rolników do likwidacji hodowli. Muszą być środki do 

wspierania, zmiany tej hodowli, np. poprzez poprawę dobrostanu zwierząt. Fundusze rolne Unii Europejskiej nie 

mają służyć likwidacji hodowli. Niestety w Polsce, ta likwidacja w bardzo dużym zakresie już nastąpiła. Od 2010 – 

2020 r., biorąc dwa spisy rolne porównując ich wyniki, liczba gospodarstw hodowlanych, zmniejszyła się o 340 tys., a 

więc tempo likwidacji tych gospodarstw wynosiło ok. 100 gospodarstw dziennie. To jest bardzo niepokojące 

zjawisko. Dlatego Krajowy Plan Strategiczny powinien dać odpowiedź jak przyhamować ten proces likwidacji, 

zwłaszcza gospodarstw hodowlanych – wyjaśniał. 

Suchy port przy granicy z Ukrainą 

Kolejny, dość istotny temat, związany z wojną w Ukrainie i problemami w transporcie ukraińskich płodów rolnych, to 

rozwój infrastruktury, która umożliwiłaby ich dystrybucję właśnie przez Polskę…… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

 

  

https://www.farmer.pl/finanse/wojciechowski-ekoschematy-powinny-byc-oplacalne-dla-rolnikow,118417.html
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Dyskryminacyjne warunki przyznawania dotacji w ramach PROW - wyjaśnienia MRiRW 
Farmer.pl | Autor :  Agnieszka Kozłowska| 26.04.2022 | Fot. Shutterstock 

Jak już o tym pisaliśmy do RPO wpływają skargi rolników dotyczące nierównego 

traktowania w związku z realizacją pomocy finansowej udzielanej w ramach PROW. 

RPO postanowił więc zainterweniować w tej sprawie do Ministra Rolnictwa. Mamy już 

wyjaśnienia resortu rolnictwa w tej sprawie. 

W związku z opublikowaniem 18 kwietnia br. na portalu farmer.pl artykułu pt. 

„Dyskryminacyjne warunki przyznawania dotacji w ramach PROW. Jest interwencja”: 

resort rolnictwa przesłał do redakcji kilka - związanych z tym tekstem, a tym samym z 

opisanym przez nas, interwencyjnym wystąpieniem Rzecznika Praw Obywatelskich  - 

wyjaśnień. 

Jak informuje Małgorzata Książyk, Dyrektor Departamentu Komunikacji i Promocji w MRiRW:  

1. Do MRiRW wpłynęło pismo Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO) poruszające kwestię kryterium zakwalifikowania 

do ubezpieczeń społecznych w ZUS lub w KRUS w kontekście udzielania pomocy z PROW 2014-2020. Aktualnie 

MRiRW opracowuje odpowiedź na wystąpienie RPO. 

2. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (PROW 2014 – 2020) został przygotowany na 

podstawie przepisów Unii Europejskiej, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny 

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 oraz aktów 

delegowanych i wykonawczych Komisji Europejskiej. Podstawą przygotowania Programu była przeprowadzona 

analiza SWOT. Głównie na tej podstawie opracowano strategię interwencji, proponując odpowiednie instrumenty 

wsparcia, które realizują cele wspólnej polityki rolnej. Istotne było ukierunkowanie pomocy, co nastąpiło poprzez 

określenie np. warunków przyznania pomocy i warunków wyboru operacji do finansowania. 

3. W ramach PROW 2014 – 2020 jest realizowany instrument wsparcia „Premie na rozpoczęcie działalności 

pozarolniczej”, który ma zapewnić rozwój przedsiębiorczości i wesprzeć tworzenie miejsc pracy na obszarach 

wiejskich. Ponadto, ma przyczynić się do reorientacji zawodowej rolników, którzy są zainteresowani odejściem z 

rolnictwa. Pomoc ma atrakcyjną formę, tj. premię w wysokości 150 tys. zł (utworzenie jednego miejsca pracy, w tym 

za samozatrudnienie). Kwota wsparcia może zostać zwiększona o 50 000 zł za utworzenie każdego dodatkowego 

miejsca pracy maksymalnie do 250 000 zł. Beneficjent zobowiązuje się do podjęcia prowadzenia działalności 

pozarolniczej, podlegania ubezpieczeniu społecznemu na podstawie systemu ubezpieczeń społecznych i 

jednocześnie nie podlega ubezpieczeniu emerytalno–rentowemu na podstawie przepisów o ubezpieczeniu 

społecznym rolników do dnia upływu okresu związania celem. Zobowiązanie do rezygnacji z podlegania 

ubezpieczeniu społecznemu rolników zapewnia, iż podjęta działalność pozarolnicza staje się znaczącym elementem 

aktywności zawodowej beneficjenta, natomiast działalność rolnicza może być całkowicie zaniechana albo stać się 

działalnością dodatkową. Ze względu na ostatni etap wdrażania PROW 2014-2020, nie przewiduje się zmian w 

kluczowych warunków przyznawania pomocy w tym instrumencie wsparcia. Należy podkreślić, że pomoc w jest 

udzielana osobom, które spełniają określone warunki wsparcia, na ich wniosek i które są zdecydowane podjąć 

określone zobowiązania wynikające z faktu udzielenia im pomocy. 

4. Instrumentem wsparcia skierowanym do mieszkańców terenów wiejskich, którzy nie spełniają warunków 

przyznania pomocy określonych na potrzeby instrumentu „Premii na rozpoczęcia działalności pozarolniczej” PROW 

2014-2020 (np. podlegają ubezpieczeniu społecznemu na podstawie systemu ubezpieczeń społecznych) jest 

poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność”, w ramach którego zakłada się realizację lokalnych strategii rozwoju (LSR) przez lokalne grupy działania 

(LGD)… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

https://www.farmer.pl/prawo/przepisy-i-regulacje/dyskryminacyjne-warunki-przyznawania-dotacji-w-ramach-prow-wyjasnienia-mrirw,118412.html
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Ukraina: eksport produktów rolnych - kolej nie zastąpi portów 
Farmer.pl | Autor :  Jacek Kościański| 26.04.2022 | Fot. Shutterstock 

Chociaż Ukraina robi wszystko, co w jej mocy, aby zrekompensować utratę 

zablokowanych przez Rosję portów Morza Czarnego transportem kolejowym i 

drogowym, eksport rolny tego kraju prawdopodobnie osiągnie zaledwie ułamek 

poprzednich wielkości. 

Ponadto w okolicach Wielkanocy pojawiły się problemy na ukraińskich przejściach 

granicznych z Polską i Rumunią, ponieważ utworzyły się korki z powodu drastycznie 

zwiększonego wolumenu przewozów. Według państwowego przewoźnika kolejowych 

Ukrzaliznytsia, na zachodniej granicy Ukrainy zgromadzono w czasie Wielkiego Tygodnia 

łącznie 29 500 wagonów, co stanowi wzrost o prawie 30 proc. od początku miesiąca. 

Nie można zastąpić portów morskich 

Ponieważ brakowało również wagonów ze strony sąsiednich krajów, nie było mowy o krótkoterminowym 

ograniczeniu przeładunków na granicy, dopóki sytuacja się nie uspokoi. Na tym tle pojawia się pytanie, czy prognozy 

władz w Kijowie dotyczące ekspansji kolejowego eksportu rolnego nie były zbyt optymistyczne. 

Jednak nawet oczekiwany wzrost zdolności logistycznych w eksporcie kolejowym do 1,5 mln ton miesięcznie nie 

wystarczyłby, aby odpowiednio zrekompensować utratę eksportu przez porty morskie. Nie ma, zatem mowy o 

otwarciu portów morskich. Eksport produktów rolnych staje się, zatem w coraz większym stopniu strategicznym 

zadaniem Ukrainy, od którego zależy także przyszłość gospodarcza kraju. 

Coraz większe znaczenie eksportu rolnego 

Wiceminister rolnictwa Taras Wysocki zwrócił uwagę w zeszłym tygodniu, że jeszcze przed wojną ukraiński eksport 

rolny stanowił około 40 proc. całego eksportu kraju. W związku z częściowym załamaniem się ukraińskiego przemysłu 

eksport rolny może wkrótce stanowić według jego szacunków nawet 70 proc. handlu zagranicznego i tym samym 

stać się zdecydowanie najważniejszą pozycją handlową. 

Wysocki podkreślił, tez, że ważniejsze jest, aby siać jak najwięcej. Nadal zakłada, że co najmniej 70 proc. wolnych 

obszarów uprawnych może być wykorzystanych. Niedawna prognoza Biura ONZ ds. Koordynacji Pomocy 

Humanitarnej (OCHA) również potwierdza założenie, że w 2022 r. około 30 proc. ziem uprawnych w Ukrainie będzie 

leżało odłogiem. 

Jeszcze bardziej optymistyczna jest najnowsza prognoza Ukraińskiego Klubu Agr Business (UKAB), która szacuje, że 

obszar zasiewu latem 2022 r. wyniesie około 75 proc. dostępnej powierzchni. 

Wysyłka niejasna 

Wciąż jednak nie wiadomo, w jaki sposób ukraińskie produkty rolne mogłyby zostać wywiezione za granicę po 

żniwach, ponieważ porty morskie, zdecydowanie najważniejsze kanały sprzedaży, prawdopodobnie pozostaną na 

razie zablokowane. Rząd ukraiński od tygodni negocjuje z sąsiednimi krajami w wykorzystanie tamtejszych portów. 

Jednak tamtejsza sieć drogowa i kolejowa stanowi wąskie gardło, które obecnie oferuje maksymalnie przewóz około 

600 tys. ton, co stanowi jedną dziesiątą przepustowości portów Morza Czarnego. Wysocki zakłada jednak, że 

alternatywne możliwości logistyczne można znacznie rozszerzyć… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 
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Nowa wizja zarządzania nieruchomościami rolnymi 
Farmer.pl | Autor :  Jacek Strzelecki| 26.04.2022 | Fot. Pexels z Pixabay 

Minister rolnictwa przygotował głębokie zmiany prawne w zarządzaniu zasobami 

rolnymi, znajdującymi się gestii Skarbu Państwa. 

Minister rolnictwa i rozwoju wsi przygotował projekt ustawy o gospodarowaniu 

nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, który zmienia w sumie siedem ustaw. Jak 

wyjaśnił minister, to pozwoli na skuteczne realizowanie zadań związanych z 

gospodarowaniem Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz usprawni obrót 

nieruchomościami rolnymi na rynku prywatnym. 

Zarządzanie nieruchomościami rolnymi - jakie będzie zakres zmian?  

Najważniejsze zmiany dotyczą ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. W 

uzasadnieniu do projektu minister rolnictwa wyjaśnił, że przedstawione propozycje legislacyjne są efektem stałego 

monitoringu funkcjonowania przepisów tej ustawy oraz ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.  

Obserwacja praktyki dała wnioski, że konieczna jest zmiana tychże, bowiem zmieniająca się rzeczywistość 

gospodarcza w rolnictwie znacznie wyprzedziła obowiązujące rozwiązania prawne oraz potrzeba jest uwzględnienia 

przyszłych zdarzeń, jak. np. rozwój zielonej energii poprzez inwestycje w farmy wiatrowe.  

W efekcie przepisy w zakresie obrotu nieruchomościami rolnymi (znajdującymi się w zasobie Skarbu Państwa) nie 

przystają do rzeczywistych potrzeb rolnictwa jak i efektywnego systemu zarządzania nimi. Poniżej opis 

najważniejszych zmian. 

1. Będzie słownik pojęć 

Projekt wprowadza tzw. definicje ustawowe. Obecnie poza terminem „państwowych przedsiębiorstw gospodarki 

rolnej” ustawa nie zawiera żadnej legalnej definicji instytucji prawnej z zakresu przedmiotowego ustawy. Projekt 

definiuje następujące pojęcia: gospodarstwo rodzinne, rolnik indywidualny, osoba posiadająca kwalifikacje rolnicze, 

osoba bliska, osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego. 

2. Szerszy katalog nieruchomości wyłączonych 

Projekt rozszerza katalog nieruchomości wyłączonych spod działania podstawowej zasady gospodarowania 

nieruchomościami rolnymi Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, tj. że są one rozdysponowywane, w pierwszej 

kolejności, w drodze wydzierżawienia albo sprzedaży na powiększenie lub utworzenie gospodarstw rodzinnych. 

3. Nieodpłatnie przekazanie gruntów Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe 

Projekt zawiera przepis umożliwiającemy Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa (KOWR) przekazywanie, w 

drodze umowy, Lasom Państwowym gruntów (dotychczas grunty przekazywane były Lasom Państwowym w drodze 

decyzji administracyjnej wydawanej przez właściwego starostę, na wniosek Krajowego Ośrodka) z przeznaczeniem na 

lasy oraz rozszerzenie takiej możliwości o grunty przeznaczane na potrzeby gospodarki leśnej, na których nie jest 

możliwe prowadzenie racjonalnej gospodarki rolnej. 

4. Zmiana charakteru nieruchomości 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) będzie mógł dokonać zamiany nieruchomości wchodzącej w skład 

Zasobu na nieruchomość niewchodzącą w skład Zasobu. Projekt wylicza dokładnie sytuacje w jakich będzie mogło do 

tego dojść, np. jeżeli w wyniku tej zamiany ulegnie likwidacji gospodarstwo rolne stanowiące własność rolnika co 

najmniej przez 5 lat, położone na terenie województw, w których średnia powierzchnia indywidualnego 

gospodarstwa rolnego jest mniejsza niż 5 ha, i zostanie utworzone przez tego rolnika gospodarstwo rolne. 

5. Ujednolicenie dokumentów planistycznych 
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Projekt ujednolica przepisy w zakresie dotyczącym rodzajów dokumentów planistycznych, które są powoływane w 

ustawie, w oparciu o które ustala się charakter nieruchomości (np. czy jest to nieruchomość rolna, czy też o 

charakterze nierolnym). Jak wyjaśnił w uzasadnieniu minister rolnictwa zmieniane przepisy nie uwzględniały 

dotychczas takich dokumentów planistycznych jak miejscowy plan rewitalizacji, miejscowy plan odbudowy czy 

decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 

6. Wykazy nieruchomości w siedzibach oddziałów terenowych KOWR 

Projekt wprowadza obowiązek ogłoszenia przez KOWR wykazu nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu 

Państwa przeznaczonych do sprzedaży – również w siedzibie właściwego oddziału terenowego KOWR. 

7. Dłużnik KOWR może dalej działać 

W projekcie ustawy minister rolnictwa zapisał dalszą i nieprzerwaną możliwości prowadzenia działalności rolniczej 

przez podmioty, które są dłużnikami KOWR w obliczu panującej w rolnictwie, trudnej sytuacji spowodowanej 

wystąpieniem m.in. suszy. W jej wyniku możliwy jest spadek opłacalności produkcji rolnej oraz wystąpienie wzrostu 

poziomu bezrobocia na obszarach wiejskich. Zaproponowane zmiany przyczynią się do zmniejszenia obciążeń 

finansowych podmiotów prowadzących działalność rolniczą, a w konsekwencji pozwolą na utrzymanie miejsc pracy i 

związanej z tym płynności finansowej, niezbędnej w prowadzonej przez nich działalności w okresie narażenia na 

straty ekonomiczne spowodowane m.in. skutkami suszy. 

8. Nabywana nieruchomość rolna ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej 

Projekt jednoznacznie rozstrzyga, że jeżeli nabywana przez dzierżawcę, w drodze pierwszeństwa w nabyciu, 

nieruchomość rolna ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej, to wystarczające jest, gdy to 

pierwszeństwo przysługuje jednemu z małżonków. 

9. Wyłączenie obowiązków umowy sprzedaży nieruchomości rolnej zbywanej na zasadach określonych w art. 29 ust. 

1 i 3b lub art. 31 ust. 2 

Projekt przewiduje wyłączenie stosowania postanowień wynikających z art. 29a ust. 1 (tj. zobowiązania w umowie 

nabywcy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa do nieprzenoszenia własności nieruchomości 

nabytej z Zasobu przez okres 15 lat od dnia nabycia nieruchomości oraz do prowadzenia działalności rolniczej na niej 

w tym okresie, a w przypadku osób fizycznych do osobistego prowadzenia tej działalności, nieustanawiania w tym 

okresie hipoteki na nieruchomości nabytej z Zasobu na rzecz innych podmiotów niż Krajowy Ośrodek Wsparcia 

Rolnictwa, zapłaty kwoty w wysokości 40% ceny sprzedaży w przypadku niedotrzymania przez nabywcę 

nieruchomości któregokolwiek z ww. zobowiązań albo złożenia nieprawdziwego oświadczenia o pochodzeniu 

środków finansowych na nabycie nieruchomości z Zasobu oraz obowiązku oświadczenia, że nabywca nie zawarł 

umowy przedwstępnej na zbycie tej nieruchomości), w przypadku sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej 

Skarbu Państwa przewidzianych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, miejscowym planie 

rewitalizacji, miejscowym planie odbudowy, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy na cele inne niż rolne. 

10. Prawa dla bezumownego użytkownika 

Projekt przewiduje przepis, który umożliwi osobom, które władały nieruchomościami Zasobu bez tytułu prawnego i 

mimo wezwania Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości tych nie opuściły (oraz podmiotom, w 

których są wspólnikami bądź w organach których uczestniczą takie osoby) wzięcie udziału w przetargach 

organizowanych przez Krajowy Ośrodek. Warunkiem udziału w przetargu przewidzianym w tym przepisie będzie 

jednak upływ 5 lat od dnia, w którym dana nieruchomość została opuszczona przez bezumownego użytkownika. Jak 

podkreślono w uzasadnieniu do projektu ustawy w praktyce zdarza się, że pomimo upływu znacznego czasu od dnia 

opuszczenia danej nieruchomości przez bezumownego użytkownika, nie ma on możliwości udziału w przetargu, a 

zdarza się, że na danym obszarze dany podmiot jest jedynym zainteresowanym gospodarowaniem danym 

nieruchomości. Sankcja ta nie powinna mieć charakteru dożywotniego bowiem często może uniemożliwić danemu 

podmiotowi dalsze rozwijanie gospodarstwa rolnego. 
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11. Dzielnie umów dzierżawy 

Projekt przewiduje możliwość „dzielenia” umów dzierżawy wśród członków najbliższej rodziny dzierżawcy, za zgodą 

KOWR-u. W praktyce ma to wyglądać następująco. Jak wyjaśniono w uzasadnieniu do projektu dzierżawca, za zgodą 

Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, będzie mógł wyłączyć część nieruchomości będącej przedmiotem umowy 

dzierżawy… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

 

  

https://www.farmer.pl/finanse/nowa-wizja-zarzadzania-nieruchomosciami-rolnymi,118419.html
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Po ile są nawozy? Ceny w innych krajach 
Farmer.pl | Autor :  Małgorzata Tyszka| 26.04.2022 | Fot. Shutterstock 

Nadal są drogie mimo że cena gazu, która jest przecież główną składową kosztów 

produkcji nawozów azotowych, spadła. 

Jak informowaliśmy na farmer.pl w holenderskim hubie TTF we wtorek notowania 

majowych kontraktów gazowych spadły do 94,5 euro za MWh. A przypominany, że 7 

marca 2022 r. ceny gazu ziemnego w UE były rekordowe i wynosiły wówczas 345 euro 

za MWh. W tym czasie podniosły się też ceny nawozów, co tłumaczono właśnie 

wysokimi cenami gazu. Saletra amonowa notowała u nas w cennikach wartość nawet 

ponad 6 tys. zł za tonę. Obecnie tona tego nawozu kosztuje ok. 3600 zł, a mocznik – ok. 

4800 zł. Cennik Agrochem Puławy w tej spawie, czyli autoryzowanego dystrybutora Grupy Azoty, zmieniany był 15 

kwietnia, wówczas odnotowano obniżki. Z kolei ceny nawozów wieloskładnikowych zanotowały modyfikację 22 

kwietnia i to w stronę delikatnych wzrostów cen. Poniżej najnowszy cennik. Z kolei bardzo słabo dostępne w naszych 

rodzimych punktach zaopatrzenia rolnictwa są nawozy potasowe i fosforowe. Jednak nie widać tak dużej obniżki cen 

nawozów względem cen gazu i to nie tylko w Polsce, ale też i w innych krajach świata. 

Jakie ceny nawozów są na świecie? 

Nadal pozostają bardzo wysokie, chociaż ceny gazu spadły. Ceny ofertowe w niemieckich portach importowych są 

tylko nieznacznie niższe od ich poprzednich cen maksymalnych. 

- Na przykład w tym tygodniu saletra amonowa kosztowała tam prawie 920 euro/t (ok. 4200 zł/t), czyli tylko o 40 

euro mniej niż w przypadku bezwzględnego szczytu cen w marcu. Natomiast ceny mocznika – w odróżnieniu od cen 

na rynku terminowym – utrzymują się na bardzo wysokim poziomie 1280 euro za tonę (ok. 5900 zł/t). Niewiele różni 

się to od najważniejszego nawozu fosforowego, fosforanu amonu (DAP). Tutaj niemieccy nabywcy wciąż proszą o 

rekordowe ceny prawie 1000 euro za tonę (ok. 4600 zł/t) – informuje serwis agrarheute.com. 

Umiarkowane spadki cen, zwłaszcza mocznika, odnotowano we Francji. Ceny tego produktu kształtują się na 

poziomie ok. 1005 euro za tonę (ok. 4600 zł/t), czyli o 30 euro mniej niż dwa tygodnie temu. Nieznacznie obniżyły się 

też ceny najważniejszego francuskiego nawozu azotowego – saletry amonowej, która wyceniona została na 910 euro 

za tonę (ok. 4180 zł/t). Niezmiennie wysokie ceny notowane są w tym kraju dla najważniejszego nawozu 

fosforowego, fosforanu amonu (DAP). On kosztuje 1170 euro za tonę (ok. 5400 zł/t). 

Jakie ceny nawozów są w Stanach Zjednoczonych? 

Jak informuje agrarheute.com w USA ceny mocznika na rynku terminowym znacznie spadły w tym tygodniu do 780 

USD za tonę w kwietniu (ok. 3350 zł/t) i 750 USD w maju (ok. 3220 zł/t)… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

 

  

https://www.farmer.pl/produkcja-roslinna/nawozy/po-ile-sa-nawozy-ceny-w-innych-krajach,118416.html
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Jak wypełniać wnioski w związku ze zmianami dotyczącymi ugorowania? 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 27.04.2022 |  

Rolnicy którzy mają zamiar skorzystać z derogacji i prowadzić produkcję rolną na 

ugorach, w trakcie wypełniania wniosków o przyznanie płatności na rok 2022 w 

aplikacji eWniosekPlus powinni dla takich obszarów wybrać roślinę „ugór z uprawą”. Co 

z rolnikami, którzy już złożyli wnioski? 

W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z 11 kwietnia 2022 

r., zawierające pytania dotyczące rozwiązań technicznych przy wypełnianiu wniosków o 

płatności, w związku z wprowadzeniem odstępstwa od zakazu prowadzenia produkcji 

na ugorach w roku 2022 w ramach zazielenienia i możliwością ich wykorzystania do 

produkcji żywności i pasz resort rolnictwa poinformował następująco: 

Wskazać należy, że obowiązek utrzymania obszarów proekologicznych (obszary EFA) dotyczy rolników posiadających 

ponad 15 ha gruntów ornych. Co do zasady, wymóg zobowiązuje rolnika do przeznaczenia powierzchni 

odpowiadającej 5% powierzchni gruntów ornych na obszary EFA. Obowiązek ten rolnik może wypełniać za pomocą 

obszarów proekologicznych takich jak elementy krajobrazu, międzyplony lub ugory. 

Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej z dnia 23.03.2022 r. umożliwiającą skorzystanie z odstępstwa od zakazu 

prowadzenia produkcji na ugorach w roku 2022 w ramach zazielenienia, ugory te można wykorzystać do produkcji 

żywności i pasz. Decyzja umożliwia uznanie gruntów ugorowanych za odrębne uprawy w ramach dywersyfikacji 

upraw lub za obszary proekologiczne EFA, nawet jeśli na takich gruntach będzie prowadzona produkcja, tj. wypas, 

zbiór, czy uprawa. 

Na ugorach objętych odstępstwem w ramach obszarów EFA będzie można stosować środki ochrony roślin. 

Odstępstwo nie obejmuje ugorów z roślinami miododajnymi uznawanymi za EFA. 

Wobec powyższego, rolnicy którzy mają zamiar skorzystać z derogacji i prowadzić produkcję rolną na ugorach, w 

trakcie wypełniania wniosków o przyznanie płatności na rok 2022 w aplikacji eWniosekPlus powinni dla takich 

obszarów wybrać roślinę „ugór z uprawą”. 

Rolnicy, którzy złożyli już wnioski o płatność i w deklaracjach wskazali ugory, a zamierzają skorzystać z 

wprowadzonego odstępstwa, powinni dokonać zmiany rośliny z „ugór” na „ugór z uprawą”, a następnie wysłać do 

ARiMR zmianę do wniosku (ponowne wysłanie deklaracji z wprowadzoną zmianą dotyczącą ugorów). 

Niemniej w przypadku gdy zaistnieje sytuacja, w której rolnik podczas wypełniania wniosku, zadeklarował „ugór” a 

nie „ugór z uprawą” (i tego nie zmienił), to nie będzie ponosił on konsekwencji z racji braku wprowadzenia tej 

zmiany. 

Źródło: KRIR 

Zamknij > 
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Rolnik, który zatrzyma ziemię przy przejściu na emeryturę, nie będzie musiał dalej opłacać 

składki KRUS 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 27.04.2022 |  

Dzisiaj na posiedzeniu połączonych Sejmowych Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz 

Polityki Społecznej i Rodziny, odbyło się I czytanie rządowego projektu ustawy o 

zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Po poprawce zgłoszonej przez 

przewodniczącą NSZZ RI „Solidarność”, Teresę Hałas, komisje opowiedziały się za 

możliwością przejścia na emeryturę rolniczą i zachowaniem prawa do ziemi bez 

żadnych dodatkowych warunków. 

Projekt nowelizacji ustawy zawiera m.in. przepisy pozwalające na brak konieczności 

przekazywania ziemi rolniczej w zamian emeryturę rolniczą. Jest to postulat NSZZ RI 

„Solidarność” przedkładany przez Związek konsekwentnie kolejnym szefom rządu, ministrom rolnictwa a także 

prezydentowi, z którym Związek podpisał w tej sprawie umowę programową. 

W rządowym projekcie ustawy warunkiem zatrzymania ziemi po przejściu na emeryturę jest konieczność dalszego 

odprowadzania składki na ubezpieczenie społeczne przez rolnika – emeryta, na co nie zgadza się NSZZ RI 

„Solidarność”. Zdaniem NSZZ RI „Solidarność” nakładanie jakichkolwiek dodatkowych warunków na rolników 

chcących przejść na emeryturę bez przekazywania ziemi rolniczej stanowi naruszenie prawa własności, o którym 

mowa w art. 64 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 

W związku z powyższym, przewodnicząca NSZZ RI „Solidarność” poseł Teresa Hałas złożyła w czasie ww. posiedzenia 

poprawkę w myśl której rolnik, który zatrzyma ziemię przy przejściu na emeryturę rolniczą nie będzie musiał dalej 

opłacać składki na ubezpieczenie społeczne rolników. Poprawka ta zyskała poparcie komisji oraz akceptację rządu.  

- Oczekujemy, że rząd na dalszym etapie prac legislacyjnych podtrzyma ww. stanowisko – czytamy w komunikacie 

NSZZ RI „Solidarność”. 

Zamknij > 
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Ceny skupu zbóż, kukurydzy, oleistych i strączkowych: jęczmień paszowy liderem 

podwyżek 
Cenyrolnicze.pl | Autor :  Paweł Hetnał | 27.04.2022 |  

W przedostatnim kwietniowym notowaniu cen skupu zbóż nie widać większych ruchów. 

W porównaniu do poniedziałkowego zestawienia, średnie stawki na ogół rosły o kilka 

złotych za tonę. Były jednak wyjątki. Pszenica konsumpcyjna straciła w tym czasie na 

średniej wycenie -4,45 zł/t, a jęczmień paszowy wyróżnił się podwyżką o 13,27 zł/t. 

Nadal w silnym trendzie wzrostowym znajdują się notowania rzepaku (+38,33 zł/t), 

gdzie pojawiają się oferty ocierające się o stawkę 5000 zł/t.  

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

27.04.2022 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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Rolnik nie zachował faktury ani paragonu za zakupiony nawóz, a ubiega się o dopłatę. Co 

w tej sytuacji? 
Farmer.pl | Autor :  Agnieszka Kozłowska| 27.04.2022 | Fot. Shutterstock 

Od 25 kwietnia br. ARiMR przyjmuje wnioski o dopłaty do nawozów. Rolnicy powinni 

dołączyć do nich dokumenty potwierdzające zakup tychże nawozów. Ale nie wszyscy je 

zachowali. Co w tej sytuacji? Wyjaśniamy. 

Jak wiadomo, aby móc ubiegać się o dopłaty do nawozów, rolnicy powinni dołączyć do 

składanych wniosków faktury lub paragony, czyli dokumenty potwierdzające zakup 

tychże nawozów. Ale nie wszyscy je zachowali. Co w tej sytuacji? 

Jak pisaliśmy, ministerstwo rolnictwa przewidziało taką sytuację, że rolnik może nie 

mieć starych faktur, więc przyjęło alternatywne rozwiązanie. W Biuletynie Informacji 

Publicznej opublikowano informację o średnich cenach nawozów. I na tej podstawie rolnikom bez faktur będą 

wyliczane dopłaty. 

Spieszymy więc z wyjaśnieniem… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

 

  

https://www.farmer.pl/prawo/przepisy-i-regulacje/rolnik-nie-zachowal-faktury-ani-paragonu-za-zakupiony-nawoz-a-ubiega-sie-o-doplate-co-w-tej-sytuacji,118468.html
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KE proponuje zawieszenie ceł na ukraiński eksport w UE 
Farmer.pl | Autor :  Farmer.pl | 27.04.2022 | Fot. Shutterstock 

Komisja Europejska zaproponowała dziś zawieszenie na rok ceł na towary 

eksportowane z Ukrainy do Unii Europejskiej. Sprawa dotyczy też produktów rolnych. 

Wniosek musi teraz zostać rozpatrzony i uzgodniony przez Parlament Europejski i Radę 

Unii Europejskiej. 

Jak podaje Komisja Europejska, propozycja oznaczałaby również zawieszenie na rok 

wszystkich unijnych środków antydumpingowych i ochronnych stosowanych wobec 

ukraińskiego eksportu stali. 

- Ten dalekosiężny krok ma pomóc w zwiększeniu eksportu Ukrainy do UE. Pomoże 

złagodzić trudną sytuację ukraińskich producentów i eksporterów w obliczu inwazji militarnej Rosji – Informuje 

Komisja w komunikacie prasowym. 

- Niesprowokowana i nieuzasadniona agresja Rosji poważnie wpływa na ukraińską gospodarkę. Rozmawiałem z 

prezydentem Zełenskim na temat sposobów wspierania gospodarki, poza udzielaną przez nas pomocą finansową i 

dotacjami. Obydwoje zgadzamy się co do kluczowego znaczenia szybkiego i szerokiego zawieszenia ceł importowych 

dla pobudzenia gospodarki Ukrainy. Krok, który podejmujemy dzisiaj, jest odpowiedzią na to wezwanie. Znacznie 

ułatwi eksport ukraińskich towarów przemysłowych i rolnych do UE. W tych strasznych czasach nadal wspieramy 

Ukrainę – powiedziała Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej, cytowana w komunikacie 

prasowym… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

 

  

https://www.farmer.pl/produkcja-roslinna/zboza/ke-proponuje-zawieszenie-cel-na-ukrainski-eksport-w-ue,118490.html
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Niemcy planują uruchomienie mostu zbożowego z Ukrainy 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 27.04.2022 |  

Rząd Niemiec wraz z spółką kolejową DB planuje zorganizować transport zboża z 

Ukrainy, poinformował Rail.Insider, powołując się na Handelsblatt. Skala 

przedsięwzięcia jest spora, bo mowa jest o 20 tys. przeładunków, a każdy pociąg może 

przewieźć do 52 kontenerów po kilka tysięcy ton. 

- Jako pracownik transportu kolejowego muszę zadbać o to, by przewieziono 20 mln 

ton zboża, aby zapobiec światowemu głodowi – powiedział Michel Toyrer, sekretarz 

stanu w Federalnym Ministerstwie Transportu. Potwierdzono, że trwają negocjacje z 

Ukrzaliznycią i innymi europejskimi kolejami w Polsce, Czechach, Słowacji i Rumunii. - 

Rozmawia się o nawet 20 tys. przeładunków, a każdy pociąg może przewieźć do 52 kontenerów po kilka tysięcy ton 

ładunku – pisze niemiecka gazeta. 

Poza tym DB Cargo oferowało również transport zboża koleją do portów adriatyckich i na wybrzeże Morza 

Północnego. Tam zboże mogło być przeładowywane i transportowane statkami do najbardziej potrzebujących 

regionów. 

- W najbardziej optymistycznym scenariuszu żegluga na Morzu Czarnym może zostać częściowo wznowiona jesienią, 

jeśli zostanie spełniony szereg warunków, takich jak zawieszenie broni, bezpieczeństwo przesyłek i rozminowanie 

wód - powiedział Sergiy Vovk, dyrektor Centrum Strategii Transportowych i dodał, że nawet jeśli wojna zakończy się 

jutro, porty zostaną zablokowane na kolejne dwa miesiące.  

Wiceminister infrastruktury Jurij Waszkow stwierdził, że gwarancja bezpieczeństwa dla statków jest głównym 

warunkiem wznowienia żeglugi. - Eskorta statku towarowego przez specjalny morski konwój wojskowy i 

porozumienie między dwiema stronami w sprawie korytarza humanitarnego dla tych statków to kolejna opcja - 

powiedział współwłaściciel operatora portu TIS, Andrey Stavnitser. - Agencja Żeglugi Narodów Zjednoczonych ma 

takie doświadczenie z Somalii. W ten sposób prowadzimy negocjacje dotyczące transportu zbóż – wyjaśnił Stavnister, 

dodając, że na razie rozmowy nie przynoszą oczekiwanego skutku.   

Zrujnowany port w Mariupolu  

Skala zniszczeń w ukraińskich portach jest ogromna. Na dzień 24 lutego w porcie Mariupol znajdowało się około 300 

tys. ton ładunków. - Sześć statków w trakcie załadunku zostało zablokowanych - powiedział szef portu Siergiej 

Gusakow.  Poinformował, że spłonęło około 70% budynków administracyjnych znajdujących się w porcie. 

Wiceminister infrastruktury Jurij Waszkow dodał, że uszkodzeniu uległy obiekty magazynowe, sprzęt załadunkowy i 

niektóre miejsca do cumowania. Niektóre statki zatonęły. Gusakow zaznaczył, że większość nabrzeży mogłaby 

wznowić pracę, gdyby wojna wkrótce się skończyła i wody zostały oczyszczone. 

Pavel Plotnikov, dyrektor generalny terminalu portowego UkrTransAgro powiedział, że terminal został całkowicie 

zniszczony, część silosów została uszkodzona, samochody zostały spalone lub zabrane przez rosyjskich żołnierzy, a 

większość zboża zniknęła. Od dłuższego czasu nie ma dostępu do terminala. Obiekty dla naprawy statków również 

zostały zniszczone. UkrTransAgro posiadało jedyny dok remontowy statków na Morzu Azowskim. Dok zatonął po 

ocięciu prądu i zatrzymaniu pomp. 

Źródło: apk-inform.com 
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