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Notowania 
CenyRolnicze.pl | 16 sierpnia 2022 

 

 

 

PSZENICA KONS ŻYTO KONSUMPCYJNE JĘCZMIEŃ BROWARNY OWIES KONSUMPCYJNY 
Średnia cena zł/t: 1 523,19  Średnia cena zł/t: 1 191,11  Średnia cena zł/t: 1 221,15  Średnia cena zł/t: 1 085,56  

MIN - MAX: 1 420,00 - 1 730,00  MIN - MAX: 1 050,00 - 1 340,00  MIN - MAX: 1 130,00 - 1 560,00  MIN - MAX: 1 000,00 - 1 250,00  

    

    
PSZENICA PASZ. ŻYTO PASZOWE PSZENŻYTO JĘCZMIEŃ PASZOWY 
Średnia cena zł/t: 1 428,39  Średnia cena zł/t: 1 126,00  Średnia cena zł/t: 1 254,06  Średnia cena zł/t: 1 210,83  

MIN - MAX: 1 330,00 - 1 560,00  MIN - MAX: 1 000,00 - 1 300,00  MIN - MAX: 1 150,00 - 1 390,00  MIN - MAX: 1 130,00 - 1 270,00  

    

    
GROCH ŁUBIN ŻŁÓTY ŁUBIN WĄSKOLISTNY BOBIK 
Średnia cena zł/t: 1 502,50  Średnia cena zł/t: 1 510,00  Średnia cena zł/t: 1 554,44  Średnia cena zł/t: 1 458,33  

MIN - MAX: 1 400,00 - 1 700,00  MIN - MAX: 1 400,00 - 1 600,00  MIN - MAX: 1 400,00 - 1 800,00  MIN - MAX: 1 400,00 - 1 650,00  

    

    
RZEPAK KUKURYDZA MLEKO ŻYWIEC WIEPRZOWY 
Średnia cena zł/t: 2 991,25  Średnia cena zł/t: 1 316,79  Średnia cena zł/l: 2,40 Średnia cena zł/kg: 7,05 

MIN - MAX: 2 860,00 - 3 070,00  MIN - MAX: 1 180,00 - 1 440,00  MIN - MAX: 2,24 – 2,50 MIN - MAX: 6,20 – 7,60 

    
    

MATF Pszenica  
339,75 €/t 

MATF Kukurydza  
335,75 €/t 

  

  

https://www.zmp.de/en/exchanges/matif-milling-wheat-no-2-price_future
https://www.zmp.de/en/exchanges/matif/matif-corn_future
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Ustanowiono nowy rekord Polski w plonowaniu rzepaku – ile wynosi? 
Farmer.pl | Autor : farmer.pl | 08.08.2022 | Fot. PROCAM 

5 sierpnia 2022 w Gospodarstwie Rolnym Wacława Szozdy na polu w podkarpackich 

Maćkowicach został ustanowiony pod nadzorem Kancelarii Rekordów nowy Rekord 

Polski w klasie Największy Plon Rzepaku Ozimego z Hektara Rzepak oddał 6,42 t/ha. 3 

dni temu w ramach Ligi Mistrzów Plonowania, akcji zorganizowanej przez firmę 

PROCAM, w miejscowości Maćkowice (powiat przemyski) dokonano zbioru rzepaku 

odmiany LG Baracuda, którego plon z hektara wyniósł, aż 6,421 t/ha co stanowi obecny 

Rekord Polski w klasie Największy Plon Rzepaku ozimego z hektara, który udało się 

udokumentować.  Czytaj dalej… 

Ceny skupu podstawowych produktów rolnych w sąsiednich landach niemieckich 
Farmer.pl | Autor : Jacek Kościański | 05.08.2022 | Fot. Shutterstock 

Ceny podstawowych produktów rolnych otrzymywane przez producentów w 

sąsiadujących z Polską landach niemieckich. Notowania pochodzą z niemieckiego 

ministerstwa rolnictwa. 

Niemcy: Ceny uzyskiwane przez producentów, bez vat w euro za tonę produktów 

rolnych, w nawiasie średnia cena w 30 tygodniu 2022 r. Czytaj dalej… 

 

 

KOWR: tegoroczne plony zbóż mogą być wyższe niż w 2021 r. 
Farmer.pl | Autor : PAP | 08.08.2022 | fot. AK 

Tegoroczne plony zbóż ozimych i jarych mogą być wyższe niż w roku ubiegłym, co 

pozwoli na uzyskanie dobrych zbiorów pomimo zmniejszenia powierzchni uprawy zbóż 

podstawowych - przekazał wiceszef Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Marcin 

Wroński. 

KOWR poinformował za Głównym Urzędem Statystycznym, że powierzchnia uprawy 

zbóż podstawowych z mieszankami w 2022 r. jest o około 7 proc. mniejsza od 

ubiegłorocznej i wynosi 5,9 mln ha, w tym pszenicy ponad 2,5 mln ha.  Czytaj dalej… 

 

Ceny skupu zbóż, kukurydzy, oleistych i strączkowych: średnia cena rzepaku poszła dziś w 

górę 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 10.08.2022 | 

Ziarno z nowych zbiorów wciąż drożeje. W stosunku do poniedziałkowego notowania 

średnie stawki wzrosły od kilku do kilkunastu złotych za tonę. Największą podwyżkę 

ceny odnotował dziś rzepak (+16,09 zł/t). Jedyny spadek, choć nieznaczny, dotyczył 

średniej stawki za kukurydzę (-1,66 zł/t). Podwyżki średnich stawek zaliczyły wszystkie 

zboża. Średnia cena jęczmienia paszowego jest wyższa o 10,33 zł/t w porównaniu do 

ceny sprzed dwóch dni, jęczmienia kons. i pszenżyta o 10,00 zł/t, żyta kons. o 9,00 zł/t, 

paszowego o 3,08 zł/t, a cena pszenicy kons. oraz paszowej wzrosła odpowiednio o 3,83 

zł/t i 4,85 zł/t. Czytaj dalej… 
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Rolnicy mogą już starać się o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 09.08.2022 | 

Rolnicy mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego od 1 sierpnia 2022 r. 

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez MRiRW rolnicy mogą składać wnioski o 

zwrot podatku akcyzowego do wójta, burmistrza, lub prezydenta miasta w terminie od 

1 do 31 sierpnia 2022 r. Oprócz wniosku rolnicy zobowiązani są do przekazania faktur 

VAT (lub ich kopii), które stanowią dowód zakupu oleju napędowego zakupionego w 

okresie od 1 lutego do 31 lipca 2022 r., w ramach limitu zwrotu podatku akcyzowego 

określonego na 2022 r. Czytaj dalej… 

 

Rosyjski eksport zbóż prawdopodobnie będzie mniejszy 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 09.08.2022 | 

Zbiory zbóż w Rosji są gorsze niż oczekiwano. Rząd podnosi cła eksportowe na pszenicę. 

Rosyjski rząd jest w trakcie rewizji swojej dotychczas bardzo optymistycznej prognozy 

zbiorów zbóż. Minister rolnictwa Dmitrij Patruszew wskazał w ubiegły piątek (5 

sierpnia), że ilości omłotu w niektórych przypadkach nie spełniły oczekiwań. Kampania 

zbiorów jest również opóźniona w wielu regionach ze względu na deszczową pogodę. 

Moskwa do tej pory zakładała, że tegoroczne zbiory zbóż mogą sięgnąć 130 mln ton w 

porównaniu do 121,4 mln ton w ubiegłym roku. Na tej podstawie Kreml obiecał eksport 

50 mln ton zboża w bieżącym roku gospodarczym. Czytaj dalej… 

Dzięki odblokowaniu portów w Odessie Ukraina będzie mogła co miesiąc eksportować 4 

mln ton produktów rolnych 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 09.08.2022 | 

Odblokowanie portów w Odessie umożliwi Ukrainie eksport ok. 4 mln ton zbóż i nasion 

oleistych miesięcznie. Takie wyliczenia przedstawił dyrektor generalny stowarzyszenia 

„Ukraiński Klub Agrarnego Biznesu” Roman Słastyn. Według niego, wraz z eksportem 

przez porty naddunajskie i lądowe granice zachodnie, Ukraina będzie mogła co miesiąc 

wysyłać na rynki zagraniczne 6,6 mln ton produktów rolnych. R. Słastyn uważa, że to 

wystarczy, aby Ukraina mogła wyeksportować za granicę resztki zeszłorocznych zbiorów 

tj. 15-18 mln ton oraz zboże, które zostanie zebrane w 2022 roku. Czytaj dalej… 

 

Propozycje zmian w sprawie biopaliw to zamach na rolnictwo 
Agropolska.pl | 09.08.2022 | Autor : Adrian Kowarzyk PAP, (EM) |  

Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes PSL uważa, że rządowy projekt dotyczący biopaliw 

to zamach na rolnictwo, na producentów rzepaku i kukurydzy. 

Na początku sierpnia rząd przyjął projekt zmiany ustaw o biopaliwach oraz o systemie 

monitorowania i kontrolowania jakości paliw. Przewidują m.in. możliwość większego 

stosowania biowęglowodorów i jednocześnie obniżenie Narodowego Celu 

Wskaźnikowego (NCW), czyli obowiązkowego udziału biokomponentów i biopaliw 

ciekłych w transporcie. Czytaj dalej… 
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Żniwa 2022. Jak plonował rzepak? Pytamy rolników 
Farmer.pl | Autor : farmer.pl | 09.08.2022 | Fot. AK 

Rzepak w tym roku plonuje stosunkowo dobrze choć na pewnych etapach musiał 

poradzić sobie z kilkoma istotnymi stresami. Pytamy rolników o wydajności jakie udało 

im się uzyskać. Zachęcamy do komentowania, podając plon i region gospodarowania. 

Rzepak na polu jest 11 miesięcy. Przez ten okres trwa walka o jego plon. Jest to uprawa 

wymagająca bardzo silnie zależna od pogody i przyjętej agrotechniki. Generalnie 

sygnały z terenu są różne i przedział plonowania bardzo szeroki. W dużej mierze plon 

uzależniony jest od rozkładu opadów, które jak wiemy były w skali kraju bardzo 

nierównomierne. Czytaj dalej… 

Niemcy: pierwszy pociąg z ukraińskim zbożem oczekiwany w Rostoku w najbliższych 

dniach 
Farmer.pl | Autor : PAP | 09.08.2022 | Fot. Shutterstock 

Pierwszy pociąg z kukurydzą z Ukrainy powinien przyjechać do Rostoku na północy 

Niemiec pod koniec bieżącego tygodnia, a najpóźniej na początku przyszłego tygodnia. 

Ładunek ma być następnie wywożony statkami, prawdopodobnie do Afryki Północnej - 

informuje we wtorek portal stacji NDR. 

Według informacji tego nadawcy w sierpniu w Rostoku pojawią się jeszcze trzy pociągi z 

ukraińskim zbożem, dzięki czemu w miejscowym porcie będzie można obsłużyć do 6000 

ton. Czytaj dalej… 

 

Rolnik i wakacje kredytowe? Są inne możliwości 
Farmer.pl | Autor : Agnieszka Kozłowska | 09.08.2022 | Fot. shutterstock 

Rolnicy, jak każda inna grupa społeczna, zaciągają kredyty. Ale niestety, jeśli chodzi o 

możliwość skorzystania z tzw. wakacji kredytowych - tu już na podobne traktowanie, jak 

w przypadku innych kredytobiorców borykających się z  rosnącymi stopami 

procentowymi w naszym kraju - nie mogą liczyć. Są inne możliwości - podpowiada 

resort rolnictwa. Jakie? 

Jakiś czas temu samorząd rolniczy wystosował do resortu rolnictwa wniosek o 

umożliwienie skorzystania z tzw. wakacji kredytowych również rolnikom. Czytaj dalej… 

 

Ubezpieczyciele notują rekordową liczbę szkód spowodowanych zjawiskami pogodowymi 
Farmer.pl | Autor : farmer.pl | 09.08.2022 | Fot. Pixabay 

Wzrost szkód katastroficznych, który był wyraźny już w ubiegłym roku, w tym okazał się 

jeszcze wyższy. Burze, gradobicia, powodzie i lokalne podtopienia, wichury, trąby 

powietrzne czy pożary wywołane suszą spowodowały, że w I półroczu liczba szkód 

katastroficznych zgłaszanych ubezpieczycielom w ramach polis majątkowych i 

komunikacyjnych wzrosła o kilkadziesiąt procent. Statystyki pokazują, że ekstremalne 

zjawiska pogodowe wyrządzają coraz większe szkody. Już w I półroczu ub.r. burze, 

gradobicia, wichury, podtopienia i ulewy spowodowały, że liczba szkód katastroficznych 

wzrosła aż o 41 proc. w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej. Czytaj 

dalej… 
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Marazm na krajowym rynku płodów rolnych. Ile kosztuje pszenica i rzepak? 
Farmer.pl | Autor : Hanna Jarosławska | 10.08.2022 | Fot. Shutterstock 

Żniwa trwają w najlepsze. Sprawdziliśmy, jakie są aktualne ceny skupu pszenicy 

konsumpcyjnej i paszowej, rzepaku, pszenżyta oraz innych zbóż. Czy coś się zmieniło od 

ostatniego tygodnia? 

Aktualnie rolnicy w całym kraju zajęci są zbieraniem owoców ciężkiej pracy. Jak  

informowaliśmy do tej pory, pomimo niekorzystnego przebiegu pogody i niezbyt 

atrakcyjnie wyglądających plantacji, jakość plonów i wydajność z hektara są w tym 

sezonie zadziwiająco wysokie. Czytaj dalej… 

 

Ile działek użyczył rolnikom nieodpłatnie KOWR? 
Farmer.pl | Autor : Agnieszka Kozłowska | 11.08.2022 | Fot. A.Kozłowska / farmer.pl 

W tym roku KOWR zaproponował rolnikom nieodpłatne użyczenie działek z zasobu 

Skarbu Państwa. Jakie było zainteresowanie tą ofertą? W tym roku rolnicy mogli 

nieodpłatnie powiększyć obszar swojego gospodarowania o działki z KOWR. Ilu 

rolników skorzystało z tej - trzeba przyznać nagłej i niespodziewanej - oferty? Redakcja 

farmer.pl zapytała o to w Biurze Prasowym KOWR. Jak poinformowała Karolina Gaweł, 

rzecznik prasowy Ośrodka, w 2022 roku zawieranie umów użyczenia rozpoczęło się od 

23 maja. Czytaj dalej… 

 

Padnie rekord zbiorów soi? To wysoce prawdopodobne 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 10.08.2022 | 

Według ekspertów FAO światowe zbiory soi wzrosną do 387,5 mln ton w sezonie 

2022/23. Wprawdzie sierpniowa prognoza jest o 3 mln ton gorsza od tej z lipca, ale i tak 

oznacza ona produkcję nasion aż o 11% wyższą niż sezon wcześniej. Produkcja soi 

2022/23 nieznacznie spadła m/m, a korekta w dół w USA z nawiązką zrekompensowała 

wyższą prognozę dla Brazylii, podczas gdy globalna produkcja nadal ma gwałtownie 

odbić r/r do rekordowo wysokiego poziomu. Wykorzystanie w 2022/23 obniżyło się w 

porównaniu z niższymi prognozami dla USA i Chin, co oznacza wzrost o 2,7 proc. r/r po 

wyjątkowym spadku w 2021/22. Czytaj dalej… 

UOKiK bada nieprawidłowości w dostawach produktów rolnych do sieci handlowych 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 11.08.2022 | 

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował niedawno o nałożeniu 

kolejnej kary na duże przedsiębiorstwo rynku rolnego w związku z wykorzystywaniem w 

relacjach z rolnikami przewagi kontraktowej. Urząd przygląda się również praktykom 

innych spółek skupujących zboża. – Prowadzimy w tym obszarze swoje własne analizy. 

Mali dostawcy produktów rolnych często nie chcą sygnalizować nieprawidłowości, 

nawet jeśli kontrakty są dla nich niekorzystne, bo zwykle są one podpisywane na lata – 

mówi Małgorzata Cieloch, rzeczniczka UOKiK. Czytaj dalej… 
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ZAŁĄCZNIK 
 

Ustanowiono nowy rekord Polski w plonowaniu rzepaku – ile wynosi? 
Farmer.pl | Autor : farmer.pl | 08.08.2022 | Fot. PROCAM 

5 sierpnia 2022 w Gospodarstwie Rolnym Wacława Szozdy na polu w podkarpackich 

Maćkowicach został ustanowiony pod nadzorem Kancelarii Rekordów nowy Rekord 

Polski w klasie Największy Plon Rzepaku Ozimego z Hektara Rzepak oddał 6,42 t/ha. 

3 dni temu w ramach Ligi Mistrzów Plonowania, akcji zorganizowanej przez firmę 

PROCAM, w miejscowości Maćkowice (powiat przemyski) dokonano zbioru rzepaku 

odmiany LG Baracuda, którego plon z hektara wyniósł, aż 6,421 t/ha co stanowi obecny 

Rekord Polski w klasie Największy Plon Rzepaku ozimego z hektara, który udało się 

udokumentować.  Oczywiście to także Rekord Województwa Podkarpackiego. 

Tym samym został pobity dotychczasowy Rekord Polski na Największy plon rzepaku ozimego z hektara, który wynosił 

6,19 t/ha. 

- LG Baracuda to odmiana najnowszej generacji rzepaku hodowli Limagrain, odporna na specyficzne rasy kiły kapusty, 

oraz wirusa żółtaczki rzepy (TuYV) informuje Mirosław Koczyński – specjalista Agronomii PROCAM współpracujący z 

gospodarstwem aktualnego rekordzisty. Odmiana ta charakteryzuje się bardzo dobrymi plonami o wysokim 

zaolejeniu. Wybitna zdrowotność i wydajność odmiana uzyskuje dzięki dodatkowej odporności na suchą zgniliznę 

kapustnych. Zachowuje wysoką zimotrwałość oraz odporność na wyleganie dzięki wzorowemu pokrojowi roślin. 

Odmiana typowa do intensywnej produkcji – dodał firmowy ekspert… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

  

https://www.farmer.pl/produkcja-roslinna/rosliny-oleiste/ustanowiono-nowy-rekord-polski-w-plonowaniu-rzepaku-ile-wynosi,121946.html
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Ceny skupu podstawowych produktów rolnych w sąsiednich landach niemieckich 
Farmer.pl | Autor : Jacek Kościański | 05.08.2022 | Fot. Shutterstock 

Ceny podstawowych produktów rolnych otrzymywane przez producentów w 

sąsiadujących z Polską landach niemieckich. Notowania pochodzą z niemieckiego 

ministerstwa rolnictwa. 

Niemcy: Ceny uzyskiwane przez producentów, bez vat w euro za tonę produktów 

rolnych, w nawiasie średnia cena w 30 tygodniu 2022 r. 

Brandenburgia 

Pszenica jakościowa 320-330 (325) 

Pszenica chlebowa 310-315 (313) 

Pszenica paszowa 290-300 (295) 

Żyto konsumpcyjne 265-270 (268) 

Żyto paszowe 240 

Jęczmień paszowy 255-260 (258) 

Pszenżyto 260 

Kukurydza - 

Rzepak 615-620 (618) 

Saksonia 

Pszenica jakościowa 305-320 (315) 

Pszenica chlebowa 280-310 (298) 

Pszenica paszowa 275-300 (285) 

Żyto konsumpcyjne 230-270 (250) 

Żyto paszowe   - 

Jęczmień paszowy 225-255 (245) 

Pszenżyto 230-260 (248) 

Kukurydza - 

Rzepak 610-620 (615)… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

 

  

https://www.farmer.pl/produkcja-roslinna/ceny-skupu-podstawowych-produktow-rolnych-w-sasiednich-landach-niemieckich,121890.html
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KOWR: tegoroczne plony zbóż mogą być wyższe niż w 2021 r. 
Farmer.pl | Autor : PAP | 08.08.2022 | fot. AK 

Tegoroczne plony zbóż ozimych i jarych mogą być wyższe niż w roku ubiegłym, co 

pozwoli na uzyskanie dobrych zbiorów pomimo zmniejszenia powierzchni uprawy zbóż 

podstawowych - przekazał wiceszef Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Marcin 

Wroński. 

KOWR poinformował za Głównym Urzędem Statystycznym, że powierzchnia uprawy 

zbóż podstawowych z mieszankami w 2022 r. jest o około 7 proc. mniejsza od 

ubiegłorocznej i wynosi 5,9 mln ha, w tym pszenicy ponad 2,5 mln ha. Plony 

(efektywność z jednego hektara) zbóż podstawowych z mieszankami oceniono na 

poziomie o 6 proc. wyższym, niż w roku ubiegłym. GUS oszacował wzrost plonów wszystkich zbóż podstawowych, z 

tego w największym stopniu w przypadku żyta (o 9 proc. r/r), pszenżyta jarego (o 7 proc.) oraz pszenicy jarej i 

pszenżyta ozimego (po 5 proc.).  

Jak dodano, na poziomie o 4 proc. wyższym od ubiegłorocznego oszacowane zostały również tegoroczne plony 

rzepaku. Zbiory zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi (bez kukurydzy, gryki i prosa) mogą wynieść 26,6 mln 

ton - o 1 proc. mniej niż w 2021 r. Produkcja pszenicy osiągnie rekordowy poziom - 13 mln ton, o blisko 8 proc. 

wyższy niż w poprzednim roku. Mniejsze od ubiegłorocznych będą zbiory niektórych zbóż, w tym m.in. żyta (o 5 

proc.) i jęczmienia (o 7 proc.). 

Tegoroczne plony zbóż ozimych i jarych mogą być wyższe niż w roku ubiegłym, co pozwoli na uzyskanie dobrych 

zbiorów pomimo zmniejszenia powierzchni uprawy zbóż podstawowych. Ostateczne wyniki tegorocznych żniw będą 

w znacznym stopniu uzależnione od panujących warunków pogodowych w najbliższych tygodniach sierpnia - wskazał 

zastępca Dyrektora Generalnego KOWR Marcin Wroński. Wiceszef KOWR zwrócił uwagę, że tegoroczne żniwa w 

większości województw przebiegają przeważnie bez istotnych utrudnień i na obecnym etapie należy ocenić je jako 

zaawansowane. "Jednak ostatni weekend lipca przyniósł intensywne opady deszczu na południu, w centrum oraz na 

północy kraju, wstrzymując na dzień, dwa prace żniwne i zwiększając obawy o jakość ziarna. Słoneczna pogoda w 

pierwszych dniach sierpnia pozwoliła na intensyfikację prac żniwnych" - zauważył. 

KOWR wyjaśnił, że postęp prac polowych jest zróżnicowany regionalnie. Im dalej na północ kraju, tym 

zaawansowanie zbiorów jest mniejsze. Zgodnie z informacjami pochodzącymi z oddziałów terenowych KOWR, zbiory 

jęczmienia ozimego w Polsce zbliżają się ku końcowi na przeważających obszarach kraju. W niektórych rejonach kraju 

skoszono już całą powierzchnię zasianego jęczmienia. Na półmetku są zbiory tego zboża w woj. warmińsko-

mazurskim i lubelskim (zaawansowanie ok. 50 proc.). Dodano, że na obszarze całego kraju trwają żniwa pszenicy 

ozimej. Największą powierzchnię zasiewów skoszono w południowo-zachodniej części kraju, natomiast na 

północnym-wschodzie żniwa są najmniej zaawansowane. Najbardziej zaawansowane są zbiory pszenicy w 

województwie opolskim (50-90 proc. w zależności od regionu) oraz w woj. dolnośląskim (77 proc.) natomiast w woj. 

warmińsko-mazurskim i pomorskim żniwa dopiero się rozpoczęły. 

Ośrodek dodał, że według oceny firmy analitycznej InfoGrain dotychczasowe plony pszenicy wahają się w zależności 

od stanowiska od 5 t/ha do 9 t/ha. 

KOWR wyjaśnił, że bardzo zróżnicowane jest zaawansowanie zbiorów żyta. Największą powierzchnie skoszoną tego 

zboża odnotowano w województwie opolskim (zaawansowanie 90 proc.), dolnośląskim (77 proc.) i kujawsko-

pomorskim (65 proc.). Najmniej żyta zebrano w województwach: warmińsko-mazurskim, pomorskim i 

zachodniopomorskim. W kraju trwa też zbiór rzepaku ozimego, który jest najbardziej zaawansowany w 

województwach: dolnośląskim (90 proc.), kujawsko-pomorskim (80 proc.) i mazowieckim (78 proc.), natomiast na 

północy kraju zbiory są na niższym poziomie… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

https://www.farmer.pl/produkcja-roslinna/zboza/kowr-tegoroczne-plony-zboz-moga-byc-wyzsze-niz-w-2021-r,121926.html
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Ceny skupu zbóż, kukurydzy, oleistych i strączkowych: średnia cena rzepaku poszła dziś w 

górę 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 10.08.2022 | 

Ziarno z nowych zbiorów wciąż drożeje. W stosunku do poniedziałkowego notowania 

średnie stawki wzrosły od kilku do kilkunastu złotych za tonę. Największą podwyżkę 

ceny odnotował dziś rzepak (+16,09 zł/t). Jedyny spadek, choć nieznaczny, dotyczył 

średniej stawki za kukurydzę (-1,66 zł/t). 

Podwyżki średnich stawek zaliczyły wszystkie zboża. Średnia cena jęczmienia 

paszowego jest wyższa o 10,33 zł/t w porównaniu do ceny sprzed dwóch dni, 

jęczmienia kons. i pszenżyta o 10,00 zł/t, żyta kons. o 9,00 zł/t, paszowego o 3,08 zł/t, a 

cena pszenicy kons. oraz paszowej wzrosła odpowiednio o 3,83 zł/t i 4,85 zł/t. 

Cena grochu wzrosła średnio o +8,93 zł/t. 

Aktualne ceny skupu zbóż, rzepaku, kukurydzy i strączkowych zebrane w dniu 10.08.2022 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. 

*Cena kukurydzy ze starych zbiorów 

Zamknij > 
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Rolnicy mogą już starać się o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 09.08.2022 | 

Rolnicy mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego od 1 sierpnia 2022 r. 

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez MRiRW rolnicy mogą składać wnioski o 

zwrot podatku akcyzowego do wójta, burmistrza, lub prezydenta miasta w terminie od 

1 do 31 sierpnia 2022 r. Oprócz wniosku rolnicy zobowiązani są do przekazania faktur 

VAT (lub ich kopii), które stanowią dowód zakupu oleju napędowego zakupionego w 

okresie od 1 lutego do 31 lipca 2022 r., w ramach limitu zwrotu podatku akcyzowego 

określonego na 2022 r. 

Ponadto, rolnicy ubiegający się o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze 2022 do w odniesieniu 

do bydła muszą dołączyć dokument wydany przez kierownika ARiMR. Dokument ten powinien zawierać informację o 

liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła, które są w posiadaniu producenta. 

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 stanowi: 

110,00 zł * ilość ha użytków rolnych, oraz 

40,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła (DJP) 

Zwrot podatku akcyzowego 2022 – kiedy wypłata środków? 

W przypadku złożenia wniosku o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze w drugim terminie wypłata nastąpi od 3 do 31 

października 2022 r. Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze będzie wypłacany w formie gotówki w kasie urzędu gminy lub 

miasta lub w formie przelewu na rachunek bankowy rolnika podany we wniosku. 

Zamknij > 
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Rosyjski eksport zbóż prawdopodobnie będzie mniejszy 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 09.08.2022 | 

Zbiory zbóż w Rosji są gorsze niż oczekiwano. Rząd podnosi cła eksportowe na pszenicę. 

Rosyjski rząd jest w trakcie rewizji swojej dotychczas bardzo optymistycznej prognozy 

zbiorów zbóż. Minister rolnictwa Dmitrij Patruszew wskazał w ubiegły piątek (5 

sierpnia), że ilości omłotu w niektórych przypadkach nie spełniły oczekiwań. Kampania 

zbiorów jest również opóźniona w wielu regionach ze względu na deszczową pogodę. 

Moskwa do tej pory zakładała, że tegoroczne zbiory zbóż mogą sięgnąć 130 mln ton w 

porównaniu do 121,4 mln ton w ubiegłym roku. Na tej podstawie Kreml obiecał eksport 

50 mln ton zboża w bieżacym roku gospodarczym. 

Rosja podnosi cła eksportowe na pszenicę 

W minionym roku gospodarczym Rosja wyeksportowała 38,9 mln ton zboża, w tym 33,0 mln ton pszenicy. Jednak 

według Patruszewa nie ma obecnie pewności, czy uda się dotrzymać tej prognozy, a co za tym idzie również 

planowanych wielkości eksportu. 

W celu zapewnienia wystarczającej podaży krajowej minister nie chce wykluczyć „rewizji” planów eksportowych. 

Mogłoby to również „wpłynąć negatywnie na światowy rynek zbóż” – powiedział Patruszew. 

W pierwszej kolejności od 10 sierpnia ogłoszono wyższe cła eksportowe, które w przypadku pszenicy wzrosły o 

prawie 13%. 

Źródło: agrarheute.com 

Zamknij > 
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Dzięki odblokowaniu portów w Odessie Ukraina będzie mogła co miesiąc eksportować 4 

mln ton produktów rolnych 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 09.08.2022 | 

Odblokowanie portów w Odessie umożliwi Ukrainie eksport ok. 4 mln ton zbóż i nasion 

oleistych miesięcznie. Takie wyliczenia przedstawił dyrektor generalny stowarzyszenia 

„Ukraiński Klub Agrarnego Biznesu” Roman Słastyn. 

Według niego, wraz z eksportem przez porty naddunajskie i lądowe granice zachodnie, 

Ukraina będzie mogła co miesiąc wysyłać na rynki zagraniczne 6,6 mln ton produktów 

rolnych. 

R. Słastyn uważa, że to wystarczy, aby Ukraina mogła wyeksportować za granicę resztki 

zeszłorocznych zbiorów tj. 15-18 mln ton oraz zboże, które zostanie zebrane w 2022 

roku. 

Według prognoz UKAB w 2022 r. Ukraina powinna zebrać około 70 mln ton nowych upraw. „Jeśli wyeksportujemy 6 

milionów ton miesięcznie, powinniśmy być w stanie sprzedać zboże w ciągu 12 miesięcy” – powiedział R. Slastyon. 

Jeśli weźmiemy pod uwagę obecne światowe ceny zbóż i roślin oleistych, to za 70 mln ton plonów ukraińscy rolnicy 

otrzymają ok. 15 mld USD, a w sumie ukraiński biznes, w tym rolnicy i przewoźnicy, otrzyma do 20 mld USD. 

Źródło: apk-inform 

Zamknij > 

 

  



 
  

Powrót do spisu treści                                                                                  15 

Propozycje zmian w sprawie biopaliw to zamach na rolnictwo 
Agropolska.pl | 09.08.2022 | Autor : Adrian Kowarzyk PAP, (EM) |  

Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes PSL uważa, że rządowy projekt dotyczący biopaliw 

to zamach na rolnictwo, na producentów rzepaku i kukurydzy. 

Na początku sierpnia rząd przyjął projekt zmiany ustaw o biopaliwach oraz o systemie 

monitorowania i kontrolowania jakości paliw. Przewidują m.in. możliwość większego 

stosowania biowęglowodorów i jednocześnie obniżenie Narodowego Celu 

Wskaźnikowego (NCW), czyli obowiązkowego udziału biokomponentów i biopaliw 

ciekłych w transporcie. 

- To niewątpliwy skandal, że ta ustawa w ogóle przyszła komuś do głowy. To jest 

zamach na polskie rolnictwo, na producentów rzepaku i kukurydzy - powiedział Kosiniak-Kamysz w wywiadzie dla 

PAP. 

Lider ludowców powiedział, że większość polskiej produkcji rzepaku i kukurydzy sprzedawana jest w celu produkcji 

biopaliw, a realizacja rządowej propozycji zmniejszy zapotrzebowanie na rzepak i kukurydzę, których bardzo dużo 

uprawiamy i "nie będzie rozwoju tego sektora, a będzie wręcz przeciwnie - załamanie branży. 

Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że w ostatnich kilkunastu latach w Polsce produkcja rzepaku wzrosła z miliona do prawie 

czterech milionów ton, z kolei kukurydzy z miliona do ośmiu milionów ton. - To pokazuje, jak wiele dały biopaliwa, 

które wprowadzał PSL - dodał. 

Polityk stwierdził, że wprowadzenie w życie proponowanych zmian niekorzystnie wpłynie na polskie rolnictwo. 

- Biopaliwa są potrzebne i nie ma co kupować węglowodorów gdzieś z zagranicy, bo tak się skończy ta ustawa, tylko 

korzystać z tego, co wytwarzają polscy producenci rolni, polscy rolnicy, gospodarze. Dlaczego jest ten zamach na 

polskie rolnictwo? Kto stoi za tym zamachem? Proszę o ujawnienie tych osób ze strony rządu, kto proponuje taką 

ustawę - zaapelował prezes PSL. 

Zamknij > 
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Żniwa 2022. Jak plonował rzepak? Pytamy rolników 
Farmer.pl | Autor : farmer.pl | 09.08.2022 | Fot. AK 

Rzepak w tym roku plonuje stosunkowo dobrze choć na pewnych etapach musiał 

poradzić sobie z kilkoma istotnymi stresami. Pytamy rolników o wydajności jakie udało 

im się uzyskać. Zachęcamy do komentowania, podając plon i region gospodarowania. 

Rzepak na polu jest 11 miesięcy. Przez ten okres trwa walka o jego plon. Jest to uprawa 

wymagająca bardzo silnie zależna od pogody i przyjętej agrotechniki. Generalnie 

sygnały z terenu są różne i przedział plonowania bardzo szeroki. W dużej mierze plon 

uzależniony jest od rozkładu opadów, które jak wiemy były w skali kraju bardzo 

nierównomierne.  

Jak plonuje tegoroczny rzepak? Zachęcamy do zapoznania się z krótkimi wypowiedziami zapytanych o to rolników. 

Województwo podkarpackie 

Marek Zygarlicki prowadzi gospodarstwo w województwie podkarpackim, specjalizujące się w produkcji roślinnej. 

Uprawia rzepak, kukurydzę na ziarno, buraki cukrowe i zboża: pszenicę oraz jęczmień. 

-Tegoroczne zbiory rzepaku przeprowadzane były w gospodarstwie końcem lipca. Rzepak zasiany był po pszenicy, na 

glebach klasy IV. Sierpień ubiegłego roku był obfity w opady deszczu, ale udało nam się trafić w zasiewy terminowe. 

Jednak później, z powodu strat poczynionych przez śmietkę, dosiewałem rzepak. Plantacja przezimowała dobrze, 

odżywiana była m.in. RSM, który był szybko podany i dobrze się sprawdził. Przymrozki wiosenne w pewnym stopniu 

ograniczyły nalot słodyszka rzepakowego i chowacza, jednak później mimo stosowanych zabiegów ochronnych, 

widoczne były uszkodzenia spowodowane przez chowacza łodygowego. Finalny plon jaki uzyskaliśmy to średnio 3,7 

t/ha. 

Województwo lubelskie 

Krzysztof Grzyb z powiatu biłgorajskiego (woj. lubelskie) razem z tatą i bratem, zajmują się gospodarstwem rolnym, 

nakierowanym na produkcję roślinną. Główne uprawy to: ziemniaki, rzepak, pszenica i jęczmień oraz bobik. 

-Siewy przeprowadzone były końcem sierpnia, głownie na glebach klas IIIb-IVa. Rzepak miał problemy ze wschodami 

- po wykonaniu przedwschodowego zwalczania chwastów, spadł ulewny deszcz (herbicydy przemieściły się w głąb 

gleby), co w pewnym stopniu przyhamowało jego rozwój. Stan plantacji jesienią nie był zadowalający, jednak 

przezimowała ona dobrze, bez strat w obsadzie. Na ruszenie wegetacji zastosowaliśmy Sulfan, a na drugą dawkę - 

RSM. Nawożenie pierwszą dawką azotu było opóźnione ze względu na częste przymrozki wiosną. Presja szkodników, 

zwłaszcza słodyszka i chowacza była przyhamowana, właśnie w wyniku tych ujemnych temperatur. Plon jaki 

uzyskaliśmy mieści się w granicach od 3,5 – 4 t/ha, w zależności od odmiany. 

Województwo wielkopolskie 

W gospodarstwie Mateusza Jaśniewicza z powiatu wolsztyńskiego na zachodzie Wielkopolski w sezonie 2021/2022 

uprawiane były trzy odmiany rzepaku ozimego: Dominator, Kuga oraz Galileus, które łącznie zajmowały areał 10 ha. 

W zależności od odmiany plon nasion wyniósł 3,8-4,1 t/ha. 

Rzepak został wysiany w technologii strip-till, a łączna dawka azotu wyniosła ok. 210 kg N/ha. Program ochrony 

fungicydowej objął trzy zabiegi, dodatkowo interwencyjnie wykonywano zabiegi insektycydowe po odnotowaniu 

obecności szkodników w żółtych naczyniach. Jak wspomina pan Mateusz, wschody rzepaku były zadowalające dzięki 

jesiennym opadom deszczu. Sytuacja znacznie pogorszyła się jednak wiosną – od marca do maja spadło łącznie 27 

litrów deszczu, co oprócz stresu wodnego doprowadziło do dużych utrudnień w pobraniu dostarczonego po zimie 

azotu. 
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- Łan był zdrowy, ale zabrakło mu wody. Rośliny mocno zredukowały liczbę łuszczyn, wizualnie plon zapowiadał się 

na 2,5-3 t/ha, a zebrałem 3,8-4,1 t, więc końcowy wynik zaskoczył mnie pozytywnie. Moim zdaniem rośliny lepiej 

radziły sobie w tych warunkach dzięki zastąpieniu orki uprawą pasową – mówi rolnik. 

Województwo lubuskie 

W gospodarstwie Pawła Pietucha w województwie lubuskim, powiecie wschowskim, rzepak ozimy w sezonie 

2021/2022 zajął areał 30 ha. Rzepak uprawiany był w tradycyjnej technologii płużnej. Uprawianymi odmianami były: 

SY Ilona, Arabella, Ambassador oraz Architect. Łączna dawka azotu wyniosła 220 kg N/ha, zabiegi fungicydowe 

wykonane zostały trzykrotnie, a dzięki stosunkowo niewielkiej presji szkodników ochrona insektycydowa ograniczyła 

się do dwóch zabiegów. Ponieważ sierpień 2021 r. obfitował w opady, warunki wilgotnościowe pozwoliły na siew 

rzepaku dopiero we wrześniu, ale dzięki zapasowi wody w glebie wschody były szybkie i wyrównane. Wiosną niestety 

wody zaczęło brakować: w marcu deszcz nie padał wcale, w kwietniu spadło 47 mm, w maju 36 mm, a w czerwcu 12 

mm. 

- Majowy deszcz przypadł tak naprawdę dopiero na koniec miesiąca i ominął okres kwitnienia rzepaku, wiele 

kwiatów wówczas zaschło i odpadło – tłumaczy pan Paweł. 

Z uwagi na suszę rolnik spodziewał się znacznej obniżki plonów, rzepak jednak dosyć dobrze poradził sobie w 

warunkach stresu. Plon nasion w zależności od odmiany wahał się w zakresie 3,7-4,5 t/ha. 

Województwo łódzkie 

Miłosz Dobrowolski gospodaruje w powiecie zgierskim, woj. łódzkim. Uprawia rzepak ozimy w technologii strip till. W 

gospodarstwie dominują gleby klasy III, ale są także V i VI. W tym roku uprawa ta zajmowała 30ha. Do siewu wybrał 

odmiany DK Excited, LG Architect, Ambassador, Mas Seeds. 

- Rzepak zasiany był w terminie optymalnym. Po siewie zanotowaliśmy silne opady w regionie, ale dzięki 

pozostawionym resztkom pożniwnym oraz pasowej uprawie nie mieliśmy problemów z zaskorupieniem gleby. 

Rośliny przezimowały bardzo dobrze. Zastosowano nawożenie azotowe w wysokości maksymalnie 220kgN/ha 

(dawka uzależniona od stanowiska, typu gleby, przedplonu a także kondycji roślin). Wsparciem dla niego było 

wczesnowiosenne nawożenie kizerytem. Presja szkodników była wysoka, choroby natomiast nie miały większego 

pola do popisu. W ostatniej dekadzie maja oraz przez cały czerwiec zanotowano sukcesywne opady deszczu. 

Wpłynęły one pozytywnie na utrzymanie się zawiązanych łuszczyn oraz na nalewanie nasion. Między innymi dzięki 

temu w gospodarstwie zanotowano bardzo dobre plony rzepaku wynoszące w zależności od stanowiska od 3,5  do 

5,3 t/ha. 

Województwo dolnośląskie 

Gospodarstwo Krzysztofa Krzaka zajmuje się produkcją roślinną w powiecie oleśnickim (woj. dolnośląskie).  

- W moim gospodarstwie średni plon rzepaku wyniósł 4,15 t/ha. Jest to mój dotychczasowy rekord. W czasie 

wegetacji stosowałem intensywną ochronę, nie zmniejszałem poziomu nawożenia w stosunki do lat poprzednich. 

Rzepak nie dosuszałem chemicznie. Przy tak wysokich kosztach poniesionych na produkcję rzepaku, cena za nasiona 

niestety nie jest dla mnie satysfakcjonująca. Rzepak sprzedany. Na szczęście plon nieco zrekompensował niska cenę, 

ale liczyłam na więcej. Mimo dopływu dużej gotówki na konto zdecydowana większość została już zainwestowana w 

nawozy pod przyszły sezon… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

 

  

https://www.farmer.pl/produkcja-roslinna/rosliny-oleiste/zniwa-2022-jak-plonowal-rzepak-pytamy-rolnikow,121938.html


 
  

Powrót do spisu treści                                                                                  18 

Niemcy: pierwszy pociąg z ukraińskim zbożem oczekiwany w Rostoku w najbliższych 

dniach 
Farmer.pl | Autor : PAP | 09.08.2022 | Fot. Shutterstock 

Pierwszy pociąg z kukurydzą z Ukrainy powinien przyjechać do Rostoku na północy 

Niemiec pod koniec bieżącego tygodnia, a najpóźniej na początku przyszłego tygodnia. 

Ładunek ma być następnie wywożony statkami, prawdopodobnie do Afryki Północnej - 

informuje we wtorek portal stacji NDR. 

Według informacji tego nadawcy w sierpniu w Rostoku pojawią się jeszcze trzy pociągi z 

ukraińskim zbożem, dzięki czemu w miejscowym porcie będzie można obsłużyć do 6000 

ton. 

Nie skończy się na kukurydzy. Także inne zboża mają być sprowadzone do 

hanzeatyckiego miasta pociągiem z Ukrainy - podkreśla NDR. 

Ukraiński eksport rolny przez Morze Czarne był zablokowany od końca lutego z powodu rosyjskiej wojny 

napastniczej, ale po zawarciu porozumienia 22 lipca pierwsze statki są ponownie w drodze. Mimo to nadal rozwijane 

mają być alternatywne trasy lądowe. Wznowienie eksportu jest uważane za ważne dla stabilizacji cen żywności na 

rynku światowym. Do tej pory Ukraina była za jednego z najważniejszych eksporterów zbóż - przypomina portal 

stacji. 

Zamknij > 
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Rolnik i wakacje kredytowe? Są inne możliwości 
Farmer.pl | Autor : Agnieszka Kozłowska | 09.08.2022 | Fot. shutterstock 

Rolnicy, jak każda inna grupa społeczna, zaciągają kredyty. Ale niestety, jeśli chodzi o 

możliwość skorzystania z tzw. wakacji kredytowych - tu już na podobne traktowanie, jak 

w przypadku innych kredytobiorców borykających się z  rosnącymi stopami 

procentowymi w naszym kraju - nie mogą liczyć. Są inne możliwości - podpowiada 

resort rolnictwa. Jakie? Jakiś czas temu samorząd rolniczy wystosował do resortu 

rolnictwa wniosek o umożliwienie skorzystania z tzw. wakacji kredytowych również 

rolnikom. 

- W związku z przyjęciem przez Sejm RP ustawy o finansowaniu społecznościowym dla 

przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, która reguluje m.in. wsparcie dla osób spłacających kredyty 

hipoteczne na mieszkania, w związku ze wzrostem stóp procentowych dając możliwość skorzystania z tzw. wakacji 

kredytowych (na cztery miesiące zawieszenia spłaty kredytu bez żadnych kosztów w roku bieżącym oraz na cztery w 

roku przyszłym) – Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych informuje, że nie objęła ona rolników, którzy zaciągnęli 

kredyty hipoteczne, np. na zakup ziemi, a także kredytów inwestycyjnych (np. na budowę obory) i mają kłopoty w ich 

spłacie - napisał do resortu rolnictwa KRIR. W związku z powyższym Zarząd zwrócił się do wicepremiera Henryka 

Kowalczyka o pilną nowelizację ww. ustawy w zakresie możliwości skorzystania z wakacji kredytowych rolnikom, 

którzy w związku ze wzrostem stóp procentowych nie są w stanie spłacać kredytów. 

Są inne możliwości 

Co odpowiedział resort rolnictwa? Poinformował, że w obowiązujących przepisach są przewidziane inne rozwiązania 

mające na celu udzielenie pomocy kredytobiorcy w przypadku problemów ze spłatą zaciągniętych zobowiązań 

wynikających np. z ograniczeń na rynkach rolnych. Na przykład, producenci rolni, którzy mają trudności ze spłatą 

czynnych kredytów z dopłatami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do oprocentowania mogą ubiegać 

się w banku o: 

• zastosowanie prolongaty spłaty rat kapitału i odsetek, o ile określony w umowie kredytu termin ich spłaty 

jeszcze nie minął, 

• wydłużenie okresu kredytowania poza przewidziany w umowie kredytu, o ile określony w umowie kredytu 

okres kredytowania jeszcze nie minął, 

• zmianę kierunku produkcji na inny określony w zasadach udzielania kredytów. 

Jak wskazuje resort rolnictwa, zasady udzielania kredytów przewidują również, że w przypadku zaprzestania przez 

kredytobiorcę prowadzenia działalności lub spłaty kredytu i odsetek z przyczyn od niego niezależnych, umożliwiają 

bankowi, po dokonaniu stosownej analizy i deklaracji kredytobiorcy o wznowieniu działalności lub spłaty kredytu, 

uznanie tego zaprzestania za czasowe. W takim przypadku, w okresie ww. zaprzestania, dopłaty do oprocentowania 

kredytu nie są stosowane. Po wznowieniu przez kredytobiorcę działalności lub spłaty kredytu i odsetek dopłaty 

ponownie są stosowane od dnia tego wznowienia. 

Ratunkiem KOWR? 

Jednocześnie na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących 

gospodarstwa rolne producenci rolni mogą nadal ubiegać się o pomoc w formie przejęcia przez Krajowy Ośrodek 

Wsparcia Rolnictwa długu podmiotu prowadzącego gospodarstwo rolne powstałego w związku z prowadzeniem 

działalności rolniczej w zamian za przeniesienie własności nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa. W przypadku 

problemów ze spłatą zobowiązań kredytowych istnieje również możliwość ubiegania się o restrukturyzację 

zadłużenia na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo 

restrukturyzacyjne… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

https://www.farmer.pl/finanse/dotacje-i-doplaty/rolnik-i-wakacje-kredytowe-sa-inne-mozliwosci,121968.html
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Ubezpieczyciele notują rekordową liczbę szkód spowodowanych zjawiskami pogodowymi 
Farmer.pl | Autor : farmer.pl | 09.08.2022 | Fot. Pixabay 

Wzrost szkód katastroficznych, który był wyraźny już w ubiegłym roku, w tym okazał się 

jeszcze wyższy. Burze, gradobicia, powodzie i lokalne podtopienia, wichury, trąby 

powietrzne czy pożary wywołane suszą spowodowały, że w I półroczu liczba szkód 

katastroficznych zgłaszanych ubezpieczycielom w ramach polis majątkowych i 

komunikacyjnych wzrosła o kilkadziesiąt procent. 

Statystyki pokazują, że ekstremalne zjawiska pogodowe wyrządzają coraz większe 

szkody. Już w I półroczu ub.r. burze, gradobicia, wichury, podtopienia i ulewy 

spowodowały, że liczba szkód katastroficznych wzrosła aż o 41 proc. w porównaniu z 

analogicznym okresem rok wcześniej. Była też o 45 proc. wyższa niż całoroczna średnia z poprzednich pięciu lat. 

Okazuje się, że w tym roku jest jeszcze gorzej. 

Dominują deszcze nawalne, przepięcia i wichury 

– Porównując pierwsze półrocze tego roku z analogicznym okresem ubiegłego, w Compensie zanotowaliśmy aż 80-

procentowy wzrost liczby szkód katastroficznych i wypłaciliśmy z tego tytułu 54 mln zł – przyznaje w wywiadzie dla 

Newseria Monika Lis-Stawińska, dyrektor Departamentu Likwidacji Szkód Kompleksowych w Compensa TU SA 

Vienna Insurance Group. 

Jak informuje, w całym 2021 roku Compensa zlikwidowała 24 tys. szkód katastroficznych w ramach ubezpieczeń 

domów i mieszkań, majątku małych i średnich przedsiębiorstw oraz polis rolnych i komunikacyjnych. Tymczasem w 

tym roku ich liczba już na koniec czerwca przekroczyła 16 tys. 

Według Lis-Stawińskiej, dominują przede wszystkim szkody spowodowane deszczami nawalnymi, przepięciami i 

wichurami. 

– Szkody katastroficzne, spowodowane zjawiskami pogodowymi, mogą być potężne w skutkach – podkreśla 

ekspertka Compensy. – Przytoczę tutaj przykład niedawnej szkody, gdzie po przejściu trąby powietrznej zostało 

uszkodzone pokrycie dachu wraz z więźbą dachową. Wszystkie ruchomości domowe, które znajdowały się na 

poddaszu, zostały uszkodzone, podobnie jak komin, który osunął się na strop. Koszty remontu mieszkania wraz z 

ruchomościami domowymi zostały wycenione na kwotę 400 tys. zł i taką też kwotę wypłaciliśmy w ramach 

odszkodowania. 

Czy warto stawiać na all risk? 

Ekstremalna pogoda daje się we znaki zwłaszcza latem, kiedy burze, gradobicia, powodzie i lokalne podtopienia, 

wichury, trąby powietrzne czy pożary wywołane suszą są najczęstsze. Zniszczeniom, które powstają w ich wyniku, 

trudno zapobiec, ale można się ubiegać o odszkodowanie w ramach polisy, która chroni właściciela mienia przed 

finansowymi konsekwencjami szkód katastroficznych. Takim ubezpieczeniem można objąć mienie prywatne lub 

firmowe, czyli m.in. budynki wraz z wyposażeniem, małą architekturą ogrodową i elementami przynależącymi do 

domu (jak np. panele fotowoltaiczne, anteny satelitarne etc.). 

– Ubezpieczenie mieszkania bądź domu chroni właściciela przed finansowymi skutkami szkód katastroficznych. 

Rozróżniamy dwa warianty takich ubezpieczeń: ubezpieczenie od ryzyk nazwanych oraz ubezpieczenie od wszystkich 

ryzyk, czyli tzw. all risk – tłumaczy Monika Lis-Stawińska. – Ubezpieczenie od ryzyk nazwanych obejmuje kilkanaście 

zdarzeń, jak np. pożar czy uderzenie pioruna. Natomiast wariant all risk obejmuje wszelkie możliwe szkody, które nie 

są wskazane w ogólnych warunkach ubezpieczeń jako wyłączone. 

Ubezpieczenie w wariancie all risk oferuje tylko część ubezpieczycieli. Polisa ta ma najszerszy zakres ochrony i 

uwzględnia także te ryzyka, które nie są dostępne w polisie od ryzyk nazwanych (jak np. pęknięcie czy stłuczenie 

mienia). 
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– Oczywiście oprócz zakresu ważna jest też suma ubezpieczenia, na jaką zawieramy polisę. Stanowi ona górną 

granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela. Jeżeli suma ubezpieczenia będzie zaniżona w stosunku do wartości 

mienia, ubezpieczyciel pokryje koszty naprawy tylko do wysokości sumy ubezpieczenia wskazanej w polisie. W 

praktyce może to oznaczać, że koszty naprawy mienia mogą okazać się wyższe – podkreśla dyrektor Departamentu 

Likwidacji Szkód Kompleksowych w Compensie… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

  

https://www.farmer.pl/finanse/kredyty-ubezpieczenia/ubezpieczyciele-notuja-rekordowa-liczbe-szkod-spowodowanych-zjawiskami-pogodowymi,121960.html
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Marazm na krajowym rynku płodów rolnych. Ile kosztuje pszenica i rzepak? 
Farmer.pl | Autor : Hanna Jarosławska | 10.08.2022 | Fot. Shutterstock 

Żniwa trwają w najlepsze. Sprawdziliśmy, jakie są aktualne ceny skupu pszenicy 

konsumpcyjnej i paszowej, rzepaku, pszenżyta oraz innych zbóż. Czy coś się zmieniło od 

ostatniego tygodnia? 

Aktualnie rolnicy w całym kraju zajęci są zbieraniem owoców ciężkiej pracy. Jak  

informowaliśmy do tej pory, pomimo niekorzystnego przebiegu pogody i niezbyt 

atrakcyjnie wyglądających plantacji, jakość plonów i wydajność z hektara są w tym 

sezonie zadziwiająco wysokie. 

O ile żniwa rzepakowe dobiegają już końca i jedynie rolnicy z północy kraju pracują 

jeszcze przy zbiorach, o tyle żniwa zbożowe są jeszcze w pełni. 

Żniwa 2022 - po ile pszenica, rzepak i pszenżyto? 

Prawdę mówiąc, od zeszłego tygodnia niewiele się zmieniło w cennikach w przedsiębiorstwach skupujących płody 

rolne. Wartość pszenicy zarówno konsumpcyjnej jak i paszowej odnotowały lekki wzrost i kosztują średnio 30 zł na 

tonie więcej, tzn. kolejno 1500 i 1400 zł netto. Za surowiec dobrej jakości rolnik może otrzymać w skupie od 1380 do 

1580 zł, z kolei w przypadku pszenicy paszowej widełki cenowe wynoszą od 1300 do 1500 zł. Ten sam, niewielki 

wzrost przypadł ziarnu pszenżyta, którego aktualna średnia cena wynosi ok. 1250 zł/t i waha się między 1200 a 1300 

zł/t. 

Średnia cena rzepaku, zgodnie z trendem na giełdach, spadła o 60 zł w stosunku do ubiegłego tygodnia i wynosi 

obecnie ok. 2950 zł za tonę nasion. Najniższa cena oferowana za rzepak przez skupujących to 2880 zł, natomiast 

najwyższa -3040 zł. 

Pośrednicy zgodnie przyznają, że w tym sezonie rolnicy zdecydowali się na magazynowanie znacznej ilości zbiorów w 

oczekiwaniu na wyższe, bardziej korzystne ceny. 

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen zbóż z 10 sierpnia 2022 r. w poszczególnych punktach skupu w zł/t netto (na 

podstawie wywiadu telefonicznego). 

Polskie Zakłady Zbożowe w Krakowie S.A. 

- pszenica konsumpcyjna - 1400. 

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego KAPKA S.A. 

- pszenica konsumpcyjna – 1500, 

- żyto konsumpcyjne – 1300. 

ZPZM Kruszwica 

- pszenica konsumpcyjna – 1530, 

- żyto konsumpcyjne – 1200, 

- jęczmień konsumpcja – 1250. 

Młyn-Pol 

- pszenica konsumpcyjna – 1390, 

- pszenica paszowa – 1300, 

- rzepak - 2900. 
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Ziarn-Pol - Elewator Górki 

- pszenica konsumpcyjna – 1550 - 1600, 

- pszenica paszowa – 1350, 

- pszenżyto – 1200, 

- żyto paszowe – 1100, 

- żyto konsumpcyjne – 1150-1200, 

- jęczmień konsumpcyjny – 1200, 

- rzepak – 3010, 

- kukurydza sucha – 1400, 

- owies – 1000, 

- groch – 1500, 

- łubin - 1500. 

Interchemall Zespół Młynów Jelonki sp. Z o.o. 

- pszenica konsumpcyjna – 1450, 

- żyto konsumpcyjne – 1200. 

Elewarr oddział w Nowych Proboszczewicach 

- pszenica konsumpcyjna – 1580, 

- pszenica paszowa – 1370, 

- pszenżyto – 1200, 

- żyto paszowe – 1050, 

- żyto konsumpcyjne – 1300, 

- jęczmień konsumpcja – 1170, 

- jęczmień paszowy – 1110, 

- rzepak – 2920. 

Elewator Jabłowo 

- pszenica konsumpcyjna – 1550, 

- pszenica paszowa – 1330, 

- pszenżyto – 1250, 

- żyto konsumpcyjne – 1150, 

- jęczmień konsumpcja – 1250, 

- rzepak – 2900. 

Rol-Prem 

- pszenica konsumpcyjna - 1500, 
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- pszenica paszowa - 1450, 

- pszenżyto – 1300, 

- żyto paszowe – 1130, 

- jęczmień konsumpcyjny – 1100, 

- rzepak – 3040, 

- kukurydza sucha – 1300, 

- owies – 1000…… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

 

  

https://www.farmer.pl/produkcja-roslinna/zboza/marazm-na-krajowym-rynku-plodow-rolnych-ile-kosztuje-pszenica-i-rzepak,122011.html
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Ile działek użyczył rolnikom nieodpłatnie KOWR? 
Farmer.pl | Autor : Agnieszka Kozłowska | 11.08.2022 | Fot. A.Kozłowska / farmer.pl 

W tym roku KOWR zaproponował rolnikom nieodpłatne użyczenie działek z zasobu 

Skarbu Państwa. Jakie było zainteresowanie tą ofertą? 

W tym roku rolnicy mogli nieodpłatnie powiększyć obszar swojego gospodarowania o 

działki z KOWR. 

Ilu rolników skorzystało z tej - trzeba przyznać nagłej i niespodziewanej - oferty? 

Redakcja farmer.pl zapytała o to w Biurze Prasowym KOWR. 

Jak poinformowała Karolina Gaweł, rzecznik prasowy Ośrodka, w 2022 roku zawieranie 

umów użyczenia rozpoczęło się od 23 maja. 

Do 30 czerwca br. zostało zawartych 77 umów na łączną powierzchnię 641 ha, z czego: 

w maju zawarto 69 umów łącznie na 606 ha, 

w czerwcu 8 umów łącznie na 35 ha. 

Najwięcej umów zawarto w woj. zachodniopomorskim – 64 umowy na powierzchnię 595 ha, natomiast najmniej w 

woj. łódzkim – 2 umowy na 2 ha. 

W zestawieniu znalazło się także woj. podkarpackie: 4 umowy na 24 ha, śląskie: 2 umowy na 3 ha, i świętokrzyskie: 5 

umów na 18 ha. 

Jak poinformowała Karolina Gaweł, umowy zostały zawarte na następujące terminy: 

6 miesięcy – do listopada br. w woj. podkarpackim i śląskim – łącznie 6 umów na 27 ha, 

5 miesięcy – do października br. w woj. zachodniopomorskim – 64 umowy na powierzchnię 595 ha, 

4 miesiące – do września br. w woj. świętokrzyskim – 5 umów na powierzchnię 18 ha, 

2 miesiące – do lipca br. w woj. łódzkim – 2 umowy na 2 ha… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

 

  

https://www.farmer.pl/prawo/nieruchomosci/ile-dzialek-uzyczyl-rolnikom-nieodplatnie-kowr,122026.html
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Padnie rekord zbiorów soi? To wysoce prawdopodobne 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 10.08.2022 | 

Według ekspertów FAO światowe zbiory soi wzrosną do 387,5 mln ton w sezonie 

2022/23. Wprawdzie sierpniowa prognoza jest o 3 mln ton gorsza od tej z lipca, ale i tak 

oznacza ona produkcję nasion aż o 11% wyższą niż sezon wcześniej. 

Produkcja soi 2022/23 nieznacznie spadła m/m, a korekta w dół w USA z nawiązką 

zrekompensowała wyższą prognozę dla Brazylii, podczas gdy globalna produkcja nadal 

ma gwałtownie odbić r/r do rekordowo wysokiego poziomu. 

Wykorzystanie w 2022/23 obniżyło się w porównaniu z niższymi prognozami dla USA i 

Chin, co oznacza wzrost o 2,7 proc. r/r po wyjątkowym spadku w 2021/22. 

Handel w sezonie 2022/23 (październik-wrzesień) nie zmienił się m/m, przy zmniejszonych perspektywach eksportu z 

USA zrekompensowanych wyższymi dostawami z Brazylii. 

Zapasy na koniec sezonu 2022/23 umiarkowanie spadły, odzwierciedlając głównie redukcje w USA. Chociaż globalne 

zapasy końcowe odnotowują odbicie o ponad 20 proc. r/r, wskaźnik wykorzystania zasobów pozostanie poniżej 5-

letniej średniej. 

Źródło: Andrzej Bąk, e-WGT 
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UOKiK bada nieprawidłowości w dostawach produktów rolnych do sieci handlowych 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 11.08.2022 | 

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował niedawno o nałożeniu 

kolejnej kary na duże przedsiębiorstwo rynku rolnego w związku z wykorzystywaniem w 

relacjach z rolnikami przewagi kontraktowej. Urząd przygląda się również praktykom 

innych spółek skupujących zboża. 

– Prowadzimy w tym obszarze swoje własne analizy. Mali dostawcy produktów rolnych 

często nie chcą sygnalizować nieprawidłowości, nawet jeśli kontrakty są dla nich 

niekorzystne, bo zwykle są one podpisywane na lata – mówi Małgorzata Cieloch, 

rzeczniczka UOKiK. Podobne wnioski płyną z badań rynku dostaw do wielkich sieci 

handlowych. Urząd zapowiada, że w ciągu kilku tygodni pojawi się raport w tej sprawie. 

W najnowszej decyzji, opublikowanej 4 sierpnia, prezes UOKiK nałożył przeszło 300 tys. zł kary za nadużywanie 

przewagi kontraktowej na spółkę PolishAgri – lidera eksportu zbóż w zachodniej Polsce, która żądała od rolników 

całości zakontraktowanych dostaw, nawet jeśli nie byli oni w stanie tego zrobić z przyczyn niezależnych od nich. 

– Rolnicy, najczęściej indywidualne gospodarstwa, które produkują np. jęczmień, pszenicę albo pszenżyto, mają 

kontrakty, które naszym zdaniem są bardzo nieuczciwe. Nadużywanie przewagi kontraktowej polega na tym, że jeśli 

występuje gradobicie, susza czy jakaś siła wyższa, na którą rolnik nie ma żadnego wpływu, to mimo wszystko zgodnie 

z kontraktem, podpisanym na początku roku, musi dostarczyć te zboża – mówi agencji informacyjnej Newseria Biznes 

Małgorzata Cieloch, dyrektor Departamentu Komunikacji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. – Jeśli tego 

nie zrobi, to, po pierwsze, albo może zakupić to zboże na tzw. rynku wolnym, żeby je dostarczyć do spółki. Jeśli nie 

może tego zrobić, to istnieje jeszcze tzw. zakup zastępczy, który wykonuje PolishAgri za rolnika, a rolnik musi za to 

zapłacić. W maju tego roku wydaliśmy bardzo podobną decyzję w stosunku do innego skupującego zboża od 

rolników, spółki Cefetra, gdzie nałożyliśmy ponad 2 mln zł kary. 

Urząd podkreśla w uzasadnieniu, że rolnicy doświadczyli w tym roku m.in. przymrozków wiosennych, długotrwałej 

suszy, a także ulewnych deszczy z gradobiciem. Niekorzystny wpływ na rynek zbóż mogą mieć również rosnące 

koszty środków produkcji, mediów i kredytów, a także trwająca w Ukrainie wojna. W niektórych przypadkach straty 

wynikające z działania siły wyższej przekraczały nawet 50 proc. średniej rocznej produkcji rolnej gospodarstwa 

dostawcy. 

– Spółka PolishAgri skupuje hurtowo różne gatunki zbóż, m.in. pszenicę, żyto, pszenżyto, jęczmień browarny, głównie 

od rolników indywidualnych, prowadzących swoje gospodarstwa na niewielką skalę. Strony działają w oparciu o 

przygotowany wzorzec umowy, a pojedynczy dostawca nie ma wpływu na jego treść – wyjaśniono w komunikacie. 

Wyrok nie jest prawomocny, a spółka może się odwołać do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Prezes UOKiK 

wszczął również siedem postępowań wyjaśniających dotyczących aktualnej sytuacji na rynku zbóż. Badane są 

działania siedmiu podmiotów skupujących zboże: Cargill Poland, ADM Direct Polska, Bunge Polska, Polskie Młyny, 

Viterra Polska (dawniej Glencore Polska), Louis Dreyfus Company Polska oraz Procam Polska. 

– Wszystkie umowy, które w sposób nierówny wpływałyby na obie strony kontraktu, czyli przerzucały całe ryzyko 

prowadzenia działalności gospodarczej czy wystąpienia siły wyższej na słabszego, w tym wypadku na rolnika, to 

sytuacja, która nam się może nie podobać. Tego typu praktyka może się zakończyć karą do 3 proc. obrotu – tłumaczy 

Małgorzata Cieloch. 

Prowadzone badania to własna inicjatywa UOKiK, a nie wynik sygnałów od rolników. Jak podkreśla rzeczniczka 

urzędu, wielu drobnych dostawców obawia się zgłaszać nieprawidłowości, żeby nie stracić pewnego, wypłacalnego i 

wieloletniego odbiorcy, nawet jeśli kontrakt jest dla nich niekorzystny. 

– Oprócz rynku zbóż badamy również rynek dostaw do wielkich sieci handlowych. Raport będzie za kilka tygodni. 

Mamy tam zdiagnozowane kilka praktyk, które nam się nie podobają. One również najczęściej pochodzą z analiz 

rynku, które prowadziliśmy, a nie z sygnałów od przedsiębiorców, ponieważ dla mleczarni czy dla dostawcy owoców 
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do dużej sieci handlowej bardzo często taka współpraca to jest być albo nie być – informuje rzeczniczka UOKiK. – 

Pojawiają się różnego rodzaju opłaty, żeby naliczyć dodatkową cenę na tego dostawcę, który tak naprawdę nie do 

końca się ich spodziewa. Najczęściej są to opłaty logistyczne, laboratoryjne, informatyczne, promocyjno-

marketingowe. To są sytuacje na pewno niekorzystne dla dostawców, rolników. 

To kolejny etap badania rynku dostaw do sieci handlowych. W ubiegłym roku UOKiK opublikował raport na temat 

stosowanych w takiej współpracy rabatów retrospektywnych (retrorabatów). 

Jak wyjaśnia przedstawicielka urzędu, w przypadku postępowań wyjaśniających w kontekście nadużywania przewagi 

kontraktowej najlepszym rozstrzygnięciem jest zawarcie ugody między stronami, ponieważ jest to najszybszy sposób 

naprawienia relacji między dostawcą a odbiorcą. Polegać to ma głównie na rekompensacie strat, czyli zwrocie 

nadpłaconych kosztów rolnikowi i zaniechaniu napiętnowanych praktyk. Wówczas decyzja uprawomocnia się po 30 

dniach i może być realizowana. Takie porozumienia udało się uzgodnić m.in. na rynku cukrowym (Südzucker Polska w 

2019 roku). 

– Jeśli to jest niemożliwe, to wówczas wchodzi prezes urzędu z karą i wtedy te kary są najczęściej albo najwyższe, 

albo jedne z najwyższych – mówi Małgorzata Cieloch. –  Najtrudniejszym przypadkiem jest oczywiście sytuacja, gdzie 

druga strona uważa, że nie złamała prawa, a my uważamy, że do tego doszło. Od decyzji prezesa UOKiK-u można 

odwołać się do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który rozstrzyga w tego typu sprawach. Wówczas 

następuje cały proces odwoławczy, SOKiK, później jest apelacja, a po niej kasacja. To są te schody, które może przejść 

decyzja prezesa urzędu, jeśli chodzi o odwołanie. 

Źródło: UOKIK 
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