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Notowania 
CenyRolnicze.pl | 10 października 2022 

 

 

 

PSZENICA KONS ŻYTO KONSUMPCYJNE JĘCZMIEŃ BROWARNY OWIES KONSUMPCYJNY 
Średnia cena zł/t: 1 524,42  Średnia cena zł/t: 1 163,82  Średnia cena zł/t: 1 255,00  Średnia cena zł/t: 1 176,43  

MIN - MAX: 1 350,00 - 1 720,00  MIN - MAX: 1 070,00 - 1 300,00  MIN - MAX: 1 160,00 - 1 640,00  MIN - MAX: 1 000,00 - 1 300,00  

    
    
PSZENICA PASZ. ŻYTO PASZOWE PSZENŻYTO JĘCZMIEŃ PASZOWY 
Średnia cena zł/t: 1 430,69  Średnia cena zł/t: 1 102,92  Średnia cena zł/t: 1 284,07  Średnia cena zł/t: 1 222,27  

MIN - MAX: 1 320,00 - 1 540,00  MIN - MAX: 1 000,00 - 1 220,00  MIN - MAX: 1 200,00 - 1 380,00  MIN - MAX: 1 100,00 - 1 300,00  

    

    
GROCH ŁUBIN ŻŁÓTY ŁUBIN WĄSKOLISTNY BOBIK 
Średnia cena zł/t: 1 606,67  Średnia cena zł/t: 1 613,33  Średnia cena zł/t: 1 722,78  Średnia cena zł/t: 1 600,00  

MIN - MAX: 1 420,00 - 1 940,00  MIN - MAX: 1 400,00 - 1 800,00  MIN - MAX: 1 550,00 - 1 950,00  MIN - MAX: 1 500,00 - 1 800,00  

    
    
RZEPAK KUKURYDZA MLEKO ŻYWIEC WIEPRZOWY 
Średnia cena zł/t: 2 820,27  Średnia cena zł/t: 1 340,00  Średnia cena zł/l: 2,50 Średnia cena zł/kg: 7,11 

MIN - MAX: 2 530,00 - 3 005,00  MIN - MAX: 1 250,00 - 1 430,00  MIN - MAX: 2,45 – 2,54 MIN - MAX: 6,60 – 7,60 

    

    

MATF Pszenica  
348,0075 €/t 

MATF Kukurydza  
336,50 €/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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Polska największym importerem produktów rolno-spożywczych z Ukrainy. Zakupy na 

kwotę 1,57 mld USD 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 04.10.2022 |  

- Eksport produktów rolnych z Ukrainy w okresie styczeń-sierpień 2022 r. wyniósł 13,55 

mld USD, co oznacza spadek o 10% r/r – powiedział wicedyrektor Narodowego Centrum 

Naukowego „Instytut Gospodarki Rolnej” przy NAAS Nikołaj Pugaczow, powołując się 

na Państwową Służbę Celną. Udział produktów rolno-przemysłowych w ogólnej 

strukturze eksportu z Ukrainy wyniósł 47%. Rdzeniem eksportu rolnego pozostawały 

zboża i nasiona oleiste, tłuszcze i oleje, pozostałości i odpady przemysłu spożywczego 

oraz mięso i produkty uboczne. Czytaj dalej… 

 

Zgłaszanie szkód rolniczych wciąż działa wadliwie. Rolnicy domagają się wydłużenia 

terminu składania wniosków 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 04.10.2022 |  

Samorząd rolniczy proponuje wydłużenie terminu składnia wniosków o oszacowanie 

strat spowodowanych suszą rolniczą do 30 listopada 2022 r., jak również usprawnienie 

pracy serwerów obsługujących aplikację „Zgłoś szkodę rolniczą”. Do biur Wielkopolskiej 

Izby Rolniczej docierają sygnały od rolników odnośnie powolnego działania aplikacji 

„Zgłoś szkodę rolniczą”. W związku z tym WIR (na wniosek Rady Powiatowej WIR w 

Jarocinie) wystosowała pismo do prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych – Wiktora 

Szmulewicza z prośbą o interwencję w tej sprawie u Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – 

Henryka Kowalczyka. Czytaj dalej… 

Wyższe ceny wzmogły handel ziarnem. Pszenica nawet po 1750 zł/t 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 04.10.2022 |  

- Końcówka września 2022 przyniosła długo oczekiwany wzrost cen zbóż i rzepaku, a 

także zapowiedź zwiększonych zakupów do portów. I chociaż  poziom cen nie 

wszystkich satysfakcjonuje, to jednak dużo osób decyduje się na sprzedaż – komentuje 

aktualną sytuację rynkową Renata Barczyk z PHU Start. 

Pszenicę konsumpcyjną 12,5 % białka można było dzisiaj sprzedać (z dowozem do 

portu) w cenie 1650-1660 zł/t, a pszenicę o zawartości białka 14% nawet po 1750 zł/t.  

Czytaj dalej… 

 

Niemcy: ceny gazu powodują załamanie sprzedaży nawozów 
Farmer.pl | Autor : Jacek Kościański | 03.10.2022 | Fot. Shutterstock 

W Niemczech w wyniku gwałtownego wzrostu cen gazu zauważalnie podrożały nawozy 

mineralne, co doprowadziło do załamania sprzedaży. 

Jak donosi Federalny Urząd Statystyczny (Destatis) na podstawie statystyk 

nawozowych, sprzedaż nawozów fosforowych w drugim kwartale 2022 r. spadła o 50,6 

proc. w porównaniu z analogicznym kwartałem poprzedniego roku do 14 000 ton 

zawartej w nich substancji fosforowej. Czytaj dalej… 
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Kto zapłaci i ile za wybudowanie zbożowych terminali granicznych? 
Farmer.pl | Autor : Radosław Iwański | 03.10.2022 | Fot. Farmer 

Ministrowie rolnictwa Unii Europejskiej rozmawiali o produkcji rolnej w Ukrainie w 

kontekście trwającej rosyjskiej agresji. Ten temat zdominował ostatnią radę, na której 

obecny był ukraiński minister ds. polityki rolnej i żywności Mykoła Solski. Ministrowie 

opowiedzieli się za dalszą pomocą dla Ukrainy. Na horyzoncie rysują się konkretne 

wydatki na budowę infrastruktury, która będzie służyła do przeładunku płodów rolnych, 

w tym przede wszystkim ziarna zbóż i roślin oleistych. Pieniądze na ten cel nie będą 

pochodziły ze Wspólnej Polityki Rolnej, o co ma zadbać Janusz Wojciechowski, komisarz 

UE ds. rolnictwa. Czytaj dalej… 

Ceny skupu zbóż, kukurydzy, oleistych i strączkowych: pszenica i rzepak wyraźnie drożeją 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Paweł Hetnał | 05.10.2022 |  

Na krajowym rynku zbóż obserwujemy kontynuację podwyżek. Przeciętne stawki za 

ziarno, w stosunku do poniedziałkowych notowań, w większości przypadków wzrosły po 

kilka złotych za tonę. Liderem podwyżek jest pszenica paszowa, która w odstępie 

dwóch dni zyskała na wartości niespełna 13 zł/t. Nadal w górę idą notowania rzepaku, 

który w tym czasie podrożał średnio o nieco ponad 38 zł/t.  

Czytaj dalej… 

 

Dopłaty do nawozów: Kilkadziesiąt tysięcy rolników czeka jeszcze na pieniądze z ARiMR  
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 05.10.2022 | 

Według deklaracji ministra rolnictwa, Henryka Kowalczyka, wypłaty dla wszystkich 

beneficjentów programu dopłat do nawozów miały być na ich kontach do końca 

sierpnia br. Mamy październik, a liczna grupa rolników nadal nie otrzymała tych dopłat i 

płynność finansowa wielu gospodarstw rolnych jest zagrożona. 

Do biur Wielkopolskiej Izby Rolniczej zgłaszają się rolnicy informujący, że do dnia 

dzisiejszego nie otrzymali oni środków finansowych z tytułu pomocy do zakupu 

nawozów mineralnych. Czytaj dalej… 

 

Rosja nadal kradnie ukraińskie zboże. Jak działa ten mechanizm? 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 05.10.2022 | 

Od początku rosyjskiej inwazji z Ukrainy skradziono zboże o wartości ponad 500 

milionów dolarów i przemycono do krajów takich jak Turcja, Syria i Liban. To wynik 

badań przeprowadzonych przez Associate Press (AP) i amerykańską stację telewizyjną 

„Public Broadcasting Service” (PBS). Około trzech tuzinów statków przemycało zboże o 

wartości ponad 530 milionów dolarów z rosyjskich portów na Ukrainie w sumie w 

ponad 50 rejsach. Według badań AP i PBS skradzione zboże jest transportowane 

ciężarówkami i pociągami m.in. na Półwysep Krymski. Czytaj dalej… 
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ARiMR: Ponad dwa miliardy złotych na kontach rolników z tytułu dopłat do nawozów  
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 05.10.2022 | 

Blisko 355 tys. rolników otrzymało do 4 października 2,2 mld zł z tytułu pomocy do 

zakupu nawozów mineralnych (do 29 sierpnia wypłacono 2,05 mld zł dla 332 tys. 

rolników). Wypłatę pieniędzy Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

rozpoczęła 11 lipca. Przypomnijmy, że pula środków na ten cel wynosiła 3,9 mld zł, a do 

Agencji wpłynęło 427 tys. wniosków.  

Do 31 maja 2022 r. można było składać wnioski o dopłaty do nawozów mineralnych 

innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez. Czytaj dalej… 

 

Władza jak zawsze bezradna, a cierpią rolnicy. Należy udrożnić Bałtycki Terminal Zbożowy 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 06.10.2022 |Fot.gov.pl 

- Polska nie ma żadnego wpływu na to, co i w jakich ilościach oraz cenach eksportują 

firmy mające nabrzeża do przeładunku produktów rolniczych. W większości są to 

zagraniczne firmy. One wymuszają na rolnikach określone ceny, nie dopuszczając 

innych podmiotów, które również chciałyby eksportować – wskazuje były minister 

rolnictwa, Jan Krzysztof Ardanowski. 

Czytaj dalej… 

 

MRiRW: Będą ułatwienia i zwiększone stawki wsparcia w PROW 2014–2020 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 05.10.2022 | 

Komisja Europejska 3 października 2022 r. zatwierdziła pakiet zmian w Programie 

Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020. Co się zmieniło? 

Jak informuje resort rolnictwa, pakiet najpierw przyjął Komitet Monitorujący PROW 

2014–2020, a następnie uchwaliła Rada Ministrów. Równolegle do procedowanej na 

poziomie UE zmiany programu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi trwały prace 

polegające na zmianie przepisów krajowych, tak aby jak najszybciej było możliwe 

rozpoczęcie wdrażania zaproponowanych, wymienionych zmian. Czytaj dalej… 

 

GIW informuje, że w paszach nie ma przekroczeń 
Agropolska.pl | Autor : Mirosław Lewandowski | 06.10.2022 |  

"Wyniki wszystkich dotychczas wykonanych badań nie wskazują przekroczeń 

obowiązujących norm. Dotyczy to zarówno próbek pobranych przez Inspekcję 

Weterynaryjną doraźnie, jak również pochodzących z badań monitoringowych" czytamy 

w komunikacie Głównego Inspektoratu Weterynarii. Inspekcja Weterynaryjna 

informuje, że w zakładach objętych działaniami CBŚP do 5 października pobrała 352 

próbki materiałów paszowych będących przedmiotem zainteresowania, a także próbki 

gotowych pasz zawierających w składzie te materiały. Czytaj dalej… 
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Wyższe dotacje na inwestycje w gospodarstwach i ochronę wód 
Agropolska.pl | Autor : Anna Wysoczańska PAP, (EM) | 06.10.2022 |  

Wyższe kwoty dofinansowania na inwestycje w gospodarstwach rolnych oraz na prace 

w zakresie ochrony wód przed zanieczyszczeniami zostaną przeznaczone w PROW na 

lata 2014-2020 - poinformowało ministerstwo rolnictwa. 

Komisja Europejska zatwierdziła pakiet korzystnych zmian w Programie Rozwoju 

Obszarów Wiejskich 2014-2020. Równolegle do procedowanej na poziomie UE zmiany 

programu, w MRiRW trwały prace w sprawie zmiany przepisów krajowych, tak aby jak 

najszybciej było możliwe rozpoczęcie wdrażania zmian. Czytaj dalej… 

 

Jakie zmiany szykują się w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników?  
Farmer.pl | Autor : Radosław Zieniewicz | 06.10.2022 | Fot. Shutterstock 

Projekt ustawy ma na celu zmianę przepisów w zakresie waloryzacji świadczeń 

emerytalno-rentowych rolniczych. Proponowana zmiana sprowadza się do powiązania 

wysokości emerytury podstawowej z wysokością najniższej emerytury określonej w 

przepisach emerytalnych. 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o 

zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników ma na celu wprowadzić zmiany 

regulujące problem: Czytaj dalej… 

 

Wiceminister rolnictwa: Resort analizuje sytuację na rynku energii i gazu  
Farmer.pl | Autor : PAP | 06.10.2022 | Fot. Shutterstock 

Resort rolnictwa analizuje bieżącą sytuację na rynku energii i gazu - mówił wiceminister 

rolnictwa Janusz Kowalski, odnosząc się do problemów, jakie mogą wystąpić w 

spółdzielniach mleczarskich z powodu ewentualnych ograniczeń w dostawach prądu. 

Na razie takiego problemu nie ma - dodał. W czwartek podczas posiedzenia sejmowej 

komisji rolnictwa przedstawiano informację o rynku mleka. Dyskusja skoncentrowała 

się na problemach energetycznych, jakie mogą wystąpić w spółdzielniach mleczarskich 

w związku z ewentualnymi ograniczeniami w dostawach prądu.  Czytaj dalej… 

 

Unijny rejestr stosowania pestycydów ma ruszyć od 2028 r. 
Farmer.pl | Autor: Małgorzata Tyszka | 06.10.2022 | Fot. Shutterstock 

Parlament Europejski zatwierdził nowe rozporządzenie w sprawie statystyk dotyczących 

nakładów i produkcji rolnej (SAIO). Jest ono ważne dla rolników, ponieważ będzie 

generować coroczną rejestrację stosowanych środków ochrony roślin. Rejestr ma 

ruszyć od 2028 r. Dokładne przepisy są jeszcze doprecyzowywane. Parlament 

Europejski, Komisja Europejska i Rada UE uzgodniły kształt rozporządzenia w trakcie 

czerwcowych rozmów trójstronnych. Jak podaje serwis Agrarheute, powinno ono wejść 

w życie 1 stycznia 2025 r., ale pierwsze dane dotyczące ochrony roślin będą 

rejestrowane od 2026 r. Czytaj dalej… 

 



 
  

Powrót do spisu treści                                                                                  8 

ZAŁĄCZNIK 
Polska największym importerem produktów rolno-spożywczych z Ukrainy. Zakupy na 

kwotę 1,57 mld USD 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 04.10.2022 |  

- Eksport produktów rolnych z Ukrainy w okresie styczeń-sierpień 2022 r. wyniósł 13,55 

mld USD, co oznacza spadek o 10% r/r – powiedział wicedyrektor Narodowego Centrum 

Naukowego „Instytut Gospodarki Rolnej” przy NAAS Nikołaj Pugaczow, powołując się 

na Państwową Służbę Celną. 

Udział produktów rolno-przemysłowych w ogólnej strukturze eksportu z Ukrainy 

wyniósł 47%. Rdzeniem eksportu rolnego pozostawały zboża i nasiona oleiste, tłuszcze i 

oleje, pozostałości i odpady przemysłu spożywczego oraz mięso i produkty uboczne. 

Produkty te pokryły 88% łącznej wartości dostaw zewnętrznych w okresie styczeń-

sierpień 2022 roku. 

Azja, UE, Afryka i WNP pozostały głównymi odbiorcami ukraińskich produktów rolnych. Ich wspólny udział wynosił 

97%. Unia Europejska była jedynym kierunkiem, w którym w 2022 r. wzrósł eksport ukraińskich produktów rolnych. 

Udział UE wzrósł z 28% do 52%. UE kupiła ukraińską żywność za kwotę 7 mld USD. Azja była przez ponad 10 lat 

wiodącym importerem ukraińskich produktów rolnych. Jednak w 2022 r. udział Azji wyniósł 33% (4,4 mld USD). 

Eksport do Afryki wyniósł 1,11 mld USD (8%), do WNP – 534 mln USD (4%). 

Polska (1,57 mld USD), Rumunia (1,3 mld USD), Turcja (1,25 mld USD), Chiny (1,1 mld USD), Holandia (844 mln USD), 

Hiszpania (558 mln USD), Bułgaria (527 mln USD), Egipt (466 mln USD), Indie (448 mln USD), Węgry (441 mln USD) 

były głównymi importerami ukraińskich produktów rolnych. 

Źródło: APK Inform 

Zamknij > 
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Zgłaszanie szkód rolniczych wciąż działa wadliwie. Rolnicy domagają się wydłużenia 

terminu składania wniosków 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 04.10.2022 |  

Samorząd rolniczy proponuje wydłużenie terminu składnia wniosków o oszacowanie 

strat spowodowanych suszą rolniczą do 30 listopada 2022 r., jak również usprawnienie 

pracy serwerów obsługujących aplikację „Zgłoś szkodę rolniczą”. 

Do biur Wielkopolskiej Izby Rolniczej docierają sygnały od rolników odnośnie 

powolnego działania aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą”. W związku z tym WIR (na wniosek 

Rady Powiatowej WIR w Jarocinie) wystosowała pismo do prezesa Krajowej Rady Izb 

Rolniczych – Wiktora Szmulewicza z prośbą o interwencję w tej sprawie u Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Henryka Kowalczyka. 

- Obecnie jedyną możliwością złożenia przedmiotowego wniosku o pomoc jest zalogowanie się za pośrednictwem 

aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą”. Z sygnałów pochodzących od wielkopolskich rolników dowiadujemy się, iż w 

ostatnim czasie zaobserwowano znaczące ograniczenie funkcjonalności aplikacji – szczególnie w godzinach między 

10:00, a 15:00. Wynika to z pewnością z faktu, że w tym czasie funkcjonuje zdecydowanie większość placówek 

doradczych, wspomagających rolników w poprawnym wypełnieniu wniosku. Pojawia się zatem sytuacja, w której na 

opracowanie wniosku dla średniego gospodarstwa o powierzchni ok. 20 ha wraz z produkcją zwierzęcą, trzeba 

przeznaczyć w skrajnym przypadku nawet do 2 godzin! Kwestia ta powoduje znaczące ograniczenie w ilości 

udzielonego  rolnikom wsparcia przez doradców, powodując tym samym, że nie wszyscy zainteresowani będą mogli 

złożyć wniosek w terminie wyznaczonym na 15 października br. Ponadto cześć z wnioskodawców – zwłaszcza osób 

starszych potrzebuje wsparcia merytorycznego przy opracowaniu formularza oraz ewentualnego dołączania 

dokumentów, potwierdzających ubezpieczenie co najmniej 50% gruntów ornych - czytamy w komunikacie 

wielkopolskiego samorządu rolniczego. 

Zamknij > 
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Wyższe ceny wzmogły handel ziarnem. Pszenica nawet po 1750 zł/t 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 04.10.2022 |  

- Końcówka września 2022 przyniosła długo oczekiwany wzrost cen zbóż i rzepaku, a 

także zapowiedź zwiększonych zakupów do portów. I chociaż  poziom cen nie 

wszystkich satysfakcjonuje, to jednak dużo osób decyduje się na sprzedaż – komentuje 

aktualną sytuację rynkową Renata Barczyk z PHU Start. 

Pszenicę konsumpcyjną 12,5 % białka można było dzisiaj sprzedać (z dowozem do 

portu) w cenie 1650-1660 zł/t, a pszenicę o zawartości białka 14% nawet po 1750 zł/t.  

Cały czas bardzo dobrze sprzedają się zboża paszowe. Na rynku mało jest ofert 

sprzedaży owsa i jęczmienia, ale dużo kukurydzy i pszenicy paszowej, zwłaszcza w 

południowo-wschodniej części kraju. 

Rozpoczęły się też zbiory kukurydzy, a ceny zakupu mokrej kukurydzy oscylują w gran icy 780-850 zł/t w zależności od 

rejonu. Cena rzepaku wróciła do poziomu 3000 zł/t, ale rynek międzynarodowy jest niestabilny. Wczoraj na giełdzie 

Matif znowu ceny rzepaku i zbóż spadły (o 4-5 EUR/t), czyli dzisiaj trzeba się liczyć, że zboża i rzepak będą tańsze o 

20-30 zł/t. 

Ceny zebrane przez Renatę Barczyk (PHU Start): 

 

Zamknij > 
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Niemcy: ceny gazu powodują załamanie sprzedaży nawozów 
Farmer.pl | Autor : Jacek Kościański | 03.10.2022 | Fot. Shutterstock 

W Niemczech w wyniku gwałtownego wzrostu cen gazu zauważalnie podrożały nawozy 

mineralne, co doprowadziło do załamania sprzedaży. 

Ceny w górę, sprzedaż w dół 

Jak donosi Federalny Urząd Statystyczny (Destatis) na podstawie statystyk 

nawozowych, sprzedaż nawozów fosforowych w drugim kwartale 2022 r. spadła o 50,6 

proc. w porównaniu z analogicznym kwartałem poprzedniego roku do 14 000 ton 

zawartej w nich substancji fosforowej. 

O ponad połowę, tj. o 52,3 proc. do 55,9 tys. ton, spadła również ilość wprowadzonego na rynek w Niemczech 

nawozu potasowego. Wolumen sprzedaży nawozów azotowych spadł o 18,5 proc. do 238 tys. ton, tylko wapno 

sprzedano w ilości 592,6 tys. ton, czyli na poziomie z analogicznego kwartału ubiegłego roku. 

Według statystyków, przyczyną spadku sprzedaży jest to, że produkcja większości nawozów jest bardzo 

energochłonna i zwykle opiera się na gazie ziemnym. Od wiosny br. eksplodujące ceny gazu i związany z tym spadek 

produkcji i sprzedaży nawozów w coraz większym stopniu przekładają się również na ceny producentów nawozów i 

związków azotowych. 

W sierpniu 2022 r. wzrosły one ponad dwukrotnie w porównaniu z tym samym miesiącem ubiegłego roku, przy 

wzroście o 108,8 proc. 

Już w marcu 2022 roku, pierwszym miesiącu po wybuchu wojny na Ukrainie, były one o 87,2 proc. wyższe niż 

dwanaście miesięcy wcześniej. 

Spadek handlu zagranicznego 

W ostatnim czasie zmniejszył się również handel zagraniczny nawozami na bazie fosforu, azotu i potasu. Szczególnie 

wyraźne były spadki w handlu zagranicznym nawozami fosforowymi. 

Według Destatis od stycznia do lipca 2022 r. do Niemiec sprowadzono 2,1 mln ton takich nawozów. To o 11,0 proc. 

mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. 

Najważniejszymi krajami pochodzenia tych nawozów były Holandia z udziałem 21 proc., Belgia z 15 proc. i Polska z 14 

proc… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 
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Kto zapłaci i ile za wybudowanie zbożowych terminali granicznych? 
Farmer.pl | Autor : Radosław Iwański | 03.10.2022 | Fot. Farmer 

Ministrowie rolnictwa Unii Europejskiej rozmawiali o produkcji rolnej w Ukrainie w 

kontekście trwającej rosyjskiej agresji. Ten temat zdominował ostatnią radę, na której 

obecny był ukraiński minister ds. polityki rolnej i żywności Mykoła Solski. Ministrowie 

opowiedzieli się za dalszą pomocą dla Ukrainy. Na horyzoncie rysują się konkretne 

wydatki na budowę infrastruktury, która będzie służyła do przeładunku płodów rolnych, 

w tym przede wszystkim ziarna zbóż i roślin oleistych. Pieniądze na ten cel nie będą 

pochodziły ze Wspólnej Polityki Rolnej, o co ma zadbać Janusz Wojciechowski, komisarz 

UE ds. rolnictwa. 

• Rada ministrów rolnictwa Unii Europejskiej pozytywnie oceniła pomoc Ukrainie. Nadal będą rozbudowywane 

pasy solidarnościowe dla transportu ziarna z Ukrainy. 

• Ziarno jest wywożone z Ukrainy przede wszystkim transportem lądowym, drogą morską płynie go 

zadecydowanie mniej. 

• Setki milionów dolarów są potrzebne, żeby ta pomoc była jeszcze skuteczniejsza. W grę wchodzą inwestycje 

w infrastrukturę przeładunkową i dotacje do kosztów transportu. Kto sfinansuje budowę rurociągu, którym 

będzie płynął przez Polskę olej słonecznikowy prosto do portu Morza Bałtyckiego? 

Nie WPR, tylko inne fundusze 

Bardzo ważną deklarację podczas ostatniej rady ministrów rolnictwa UE złożył Janusz Wojciechowski, o czym 

poinformował podczas konferencji prasowej, który odbyła się po spotkaniu ministrów rolnictwa Unii Europejskiej. 

Uważa on, że środki finansowe kierowane m.in. na budowę i rozbudowę terminali granicznych nie powinny 

pochodzić z funduszy finansujących Wspólną Politykę Rolną. W ocenie komisarza, Unia nie powinna uszczuplać tego 

budżetu, a mówiąc wprost, za te inwestycje nie powinni płacić rolnicy. Janusz Wojciechowski oświadczył, że zrobi 

wszystko żeby tak się stało. Słowa unijnego komisarza można traktować, jako wyjątkowe, które pokazują, że polski 

komisarz bardzo mocno zabiega o interes rolników we Wspólnocie. 

Na rozbudowę i budowę infrastruktury granicznej wobec potrzeby ukraińskiego eksportu płodów rolnych potrzebne 

są niemałe pieniądze. Mówił o nich Mykoła Solski podczas konferencji prasowej, która odbyła się po radzie 

ministrów, w której oprócz niego wzięli udział Janusz Wojciechowski oraz wspomniany Zdeněk Nekula, czeski 

minister rolnictwa. Ile? Ukraiński minister szacuje, że na wybudowanie jednego terminala potrzebne jest 25 – 30 

milionów dolarów. W planach jest postawienie pięciu takich terminali, na granicy Ukrainy z czterema unijnymi 

państwami: Polską, Słowacją, Rumunią i Węgrami. 

Na ich posadowienie potrzebny jest czas. Nie tak szybko powstanie także polsko-ukraiński rurociąg dla oleju. Dlatego 

minister Solski uważa, że wobec gigantycznych kłopotów, które niesie ze sobą wojna należałoby pomyśleć o 

zwiększeniu floty pojazdów, która transportowałaby ziarno z Ukrainy do krajów sąsiadujących. Liczy na to, że 

zwiększy się ona z 12 do 16 tys. pojazdów. Poza tym Komisja Europejska, w jego ocenie, powinna finansować połowę 

kosztów transportu. 

Ministrowie przychylni Ukrainie, pogłębiona współpraca 

– Globalne bezpieczeństwo żywnościowe jest zagrożone przez bezprecedensową i barbarzyńską agresję rosyjską. 

Ludzie na całym świecie są uzależnieni od szybkiego dostępu do ukraińskiej produkcji rolnej – mówił czeski minister. 

Podkreślił, że państwa członkowskie UE są zdecydowane nadal udzielać pomocy w transporcie pszenicy, kukurydzy i 

innych zbóż do konsumentów w krajach trzecich. – Będziemy nadal rozwijać logistykę dla ukraińskiego eksportu i 

łączyć firmy, aby lepiej zaspokoić podaż i popyt na produkcję rolną z Ukrainy – oświadczył. Czesi przewodzą obecnie 

Unii Europejskiej, dlatego też Nekula wytacza dla niej rolnicze perspektywy. 

Z danych prezentowanych przez Komisję Europejską wynika, że obecnie około 3 mln ton ziarna eksportowanych jest 

z Ukrainy drogą lądową. Tylko ponad milion ton przetransportowano za pośrednictwem Morza Czarnego. Oczywiście 
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transport morski jest możliwy dopiero od niedawna, po tym jak zostało w tej sprawie zawarte porozumienie 

stambulskie. 

Stawianie pytania o koszty inwestycji w rozwój transportu jest zasadne, bo wszyscy dobrze wiedzą, że transport 

morski ziarna jest o wiele tańszy od transportu drogowego czy kolejowego. Odpowiedź na tak postawione pytanie, 

jest oczywista. Bruksela wraz z Kijowem dobrze wiedzą z kim mają do czynienia i w końcu zrozumieli kim jest Rosja i 

jak przez lata prowadziła swoją imperialną politykę. Inwestycje w terminale i dalsze zwiększanie możliwośc i 

transportu lądowego dla ukraińskiego ziarna pokazują, że Europa wie, że nie może wierzyć w żadne słowa i 

zapewnienie, które płyną z Moskwy. Obecnie „odkorkowane” jest Morze Czarne, ale nikt nie wie, na jak długo? 

Wprawdzie Ukraińska ofensywa posuwa się na wschód i południe, jednakże bardzo trudno obecnie wyrokować, czym 

i w jaki sposób się zakończy. Ukraina na zawsze będzie miała Rosję za swojego sąsiada, dlatego też Unia Europejska 

musi zrobić wszystko, co w jej mocy, żeby świat bazujący na ukraińskim ziarnie nie przymierał głodem… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 
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Ceny skupu zbóż, kukurydzy, oleistych i strączkowych: pszenica i rzepak wyraźnie drożeją 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Paweł Hetnał | 05.10.2022 |  

Na krajowym rynku zbóż obserwujemy kontynuację podwyżek. Przeciętne stawki za 

ziarno, w stosunku do poniedziałkowych notowań, w większości przypadków wzrosły po 

kilka złotych za tonę. Liderem podwyżek jest pszenica paszowa, która w odstępie 

dwóch dni zyskała na wartości niespełna 13 zł/t. Nadal w górę idą notowania rzepaku, 

który w tym czasie podrożał średnio o nieco ponad 38 zł/t.  

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

05.10.2022 r. z firm zlokalizowanych na terenie całej Polski przez redakcję portalu  

CenyRolnicze.pl przedstawiają się następująco:   

 

Zamknij > 
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Dopłaty do nawozów: Kilkadziesiąt tysięcy rolników czeka jeszcze na pieniądze z ARiMR  
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 05.10.2022 | 

Według deklaracji ministra rolnictwa, Henryka Kowalczyka, wypłaty dla wszystkich 

beneficjentów programu dopłat do nawozów miały być na ich kontach do końca 

sierpnia br. Mamy październik, a liczna grupa rolników nadal nie otrzymała tych dopłat i 

płynność finansowa wielu gospodarstw rolnych jest zagrożona. 

Do biur Wielkopolskiej Izby Rolniczej zgłaszają się rolnicy informujący, że do dnia 

dzisiejszego nie otrzymali oni środków finansowych z tytułu pomocy do zakupu 

nawozów mineralnych. W rozmowach z pracownikami WIR rolnicy wskazują, iż ich 

decyzje z biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wysłane 

zostały do Warszawy jeszcze w sierpniu br. Przypominamy, że według deklaracji Wiceprezesa Rady Ministrów, 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Henryka Kowalczyka wypłaty dla wszystkich beneficjentów tego programu miały 

być na ich kontach do końca sierpnia br. - Mamy październik, a liczna grupa rolników nadal nie otrzymała tych dopłat 

- zauważa samorząd rolniczy i wylicza, że blisko 95 tys. rolników czeka jeszcze na pieniądze z ARiMR (według naszych 

wyliczeń, na podstawie danych ARiMR, to 72 tys. rolników).  

Krajowa Rada Izb Rolniczych m.in. na wniosek Wielkopolskiej Izby Rolniczej w połowie września br. wystosowała 

pismo do ministra Kowalczyka w sprawie pilnego zakończenia wypłaty należnych rolnikom środków dopłat do 

nawozów. - Niestety do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi z resortu rolnictwa - czytamy w 

komunikacie WIR.  

Z informacji podanych 4 października br. na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

wynika, że blisko 355 tys. rolników otrzymało do 4 października 2,2 mld zł z tytułu pomocy do zakupu nawozów 

mineralnych. 

- Przypominamy, że zgodnie z umową z ministerstwem rolnictwa w sprawie przekazania środków na ten cel z 

Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy z 12 marca 2022 r., wypłaty mogą być realizowane do 31 

października 2022 r. Miejmy jednak nadzieję, iż wypłata tych środków odbędzie się na dniach. Rolnicy muszą  ponosić 

koszty zakupu środków produkcji na kolejny sezon. Te koszty ciągle rosną ze względu na inflację oraz galopujące ceny 

energii. Wypłata tych środków ma w tej sytuacji zasadnicze znaczenie dla płynności finansowej gospodarstw rolnych, 

a co za tym idzie bezpieczeństwa żywnościowego kraju oraz konkurencyjności naszego eksportu – zauważa 

Wielkopolska Izba Rolnicza. 

Źródło: WIR 
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Rosja nadal kradnie ukraińskie zboże. Jak działa ten mechanizm?  
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 05.10.2022 | 

Od początku rosyjskiej inwazji z Ukrainy skradziono zboże o wartości ponad 500 

milionów dolarów i przemycono do krajów takich jak Turcja, Syria i Liban. To wynik 

badań przeprowadzonych przez Associate Press (AP) i amerykańską stację telewizyjną 

„Public Broadcasting Service” (PBS). 

Około trzech tuzinów statków przemycało zboże o wartości ponad 530 milionów 

dolarów z rosyjskich portów na Ukrainie w sumie w ponad 50 rejsach. Według badań 

AP i PBS skradzione zboże jest transportowane ciężarówkami i pociągami m.in. na 

Półwysep Krymski. W raporcie z 16 czerwca rosyjska agencja informacyjna TASS 

poinformowała, że na Krym przywożono zboże z regionu Chersonia, powodując długie korki w ruchu ciężarówek. Ani 

Chersoń, ani Krym nie są uznawane przez społeczność międzynarodową za część Rosji. Rosyjski rząd zaprzeczył 

wszelkim zarzutom kradzieży zboża. 

Na przykładzie frachtowca Laodycea AP i PBS opisują, jak działa transport przechwyconego zboża. Zdjęcia satelitarne 

z 11 lipca pokazały, że ciężarówki ładują na statek białą substancję w porcie Feodosia na Krymie. Podobno 

transpondery radiowe Laodycei były w tym czasie wyłączone. Dwa tygodnie później statek został rozładowany w 

porcie Trypolis w Libanie. Według dokumentów przewozowych Laodycea załadowała w tym czasie 10 000 ton 

„rosyjskiego jęczmienia i rosyjskiej mąki”, którą zabrała na pokład w rosyjskim porcie Kavkaz. Jednak frachtowiec nie 

mógł tam odebrać ładunku: zanurzenie Laodycei wynosi 8 metrów, ale port Kawkas jest zatwierdzony tylko dla 

statków o zanurzeniu do 5,30 metra. 

Jaka jest rola Turcji? 

Pod koniec czerwca minister spraw zagranicznych Turcji Mevlut Cavusoglu powiedział, że nie pozwoli na sprzedaż 

skradzionego ziarna w Turcji i dokładnie zbada zarzuty przemytu zboża. Na początku lipca władze tureckie zatrzymały 

rosyjski frachtowiec z rzekomo skradzionym ziarnem, ale po kontroli ponownie go wypuściły. Ukraina następnie 

oskarżyła Turcję o czerpanie korzyści z rosyjskiej kradzieży zboża. Jednak obecne badania AP i PBS sugerują, że nadal 

może tak być. Pod koniec lipca, w ramach mediacji tureckiej, zawarto porozumienie o eksporcie rosyjskiego i 

ukraińskiego zboża przez porty czarnomorskie.  

Rolnictwo było celem rosyjskiej inwazji od początku działań wojennych na Ukrainie.  Na początku maja amerykański 

kanał telewizyjny CNN poinformował, że skradziono około 400 000 ton zboża. Nowoczesne maszyny rolnicze zostały 

również uprowadzone przez wojska rosyjskie. AP cytuje Dimitrija Skorniakowa, dyrektora generalnego ukraińskiej 

firmy handlującej produktami rolnymi HarvEast: „Aby ukraść [nasze zboże], [Rosjanie] jeżdżą do Rostowa i 

Tagnarogu, małych rosyjskich portów, mieszają je z rosyjskim zbożem i mówią, że to rosyjska kukurydza”. 

Badania brytyjskiego dziennika Financial Times z końca czerwca 2022 r. również sugerują, że na dużą skalę eksportuje 

przez Rosję przechwycone ziarno z Ukrainy. Tylko w maju 2022 roku z Sewastopola wyeksportowano około 140 000 

ton zboża. Odpowiada to około 6% całkowitego wolumenu rosyjskiego eksportu w tym miesiącu, co jest niezwykle 

dużą wielkością jak na pojedynczy port. Również w maju, według dokumentów przewozowych, w rosyjskim porcie 

Kavkaz załadowano na eksport 576 000 ton zboża. 

Źródło: Agrarheute 
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ARiMR: Ponad dwa miliardy złotych na kontach rolników z tytułu dopłat do nawozów  
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 05.10.2022 | 

Blisko 355 tys. rolników otrzymało do 4 października 2,2 mld zł z tytułu pomocy do 

zakupu nawozów mineralnych (do 29 sierpnia wypłacono 2,05 mld zł dla 332 tys. 

rolników). Wypłatę pieniędzy Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

rozpoczęła 11 lipca. Przypomnijmy, że pula środków na ten cel wynosiła 3,9 mld zł, a do 

Agencji wpłynęło 427 tys. wniosków.  

Do 31 maja 2022 r. można było składać wnioski o dopłaty do nawozów mineralnych 

innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez. Dofinasowanie 

ma zrekompensować wyższe koszty zakupu nawozów nabytych między 1 września 2021 

r. a 15 maja 2022 r. O taką pomoc mógł ubiegać się jedynie rolnik, który złożył wniosek o przyznanie dopłat 

bezpośrednich za 2022 rok. Wysokość wsparcia wyliczono w oparciu o dwustopniowy algorytm. 

Po pierwsze, pod uwagę brano określone stawki do hektara: 500 zł dla upraw rolnych (z wyłączeniem traw na 

gruntach ornych oraz łąk i pastwisk) i 250 zł w przypadku łąk i pastwisk oraz traw na gruntach ornych (z wyłączeniem 

powierzchni wspieranych w ramach działania rolno-środowiskowo-klimatycznego). 

Po drugie, obliczano różnicę w cenach nawozów między 1 września 2021 r. i 15 maja 2022 r., a tymi które 

obowiązywały od 1 września 2020 r. do 15 maja 2021 r. Po jej przemnożeniu przez liczbę ton nawozów zakupionych 

w pierwszym z wymienionych okresów wyliczano wysokość pomocy. 

Po porównaniu obydwu kwot wybierano tę mniejszą – jako właściwą stawkę dofinansowania. 

Źródło: ARiMR 

Zamknij > 
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Władza jak zawsze bezradna, a cierpią rolnicy. Należy udrożnić Bałtycki Terminal Zbożowy 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 06.10.2022 |Fot.gov.pl 

- Polska nie ma żadnego wpływu na to, co i w jakich ilościach oraz cenach eksportują 

firmy mające nabrzeża do przeładunku produktów rolniczych. W większości są to 

zagraniczne firmy. One wymuszają na rolnikach określone ceny, nie dopuszczając 

innych podmiotów, które również chciałyby eksportować – wskazuje były minister 

rolnictwa, Jan Krzysztof Ardanowski. 

Jedną z takich firm jest holenderska Viterra, wobec której ostatnio Urząd Ochrony 

Konkurencji i Konsumenta wszczął postepowanie wyjaśniające dotyczące możliwego 

ograniczenia konkurencji podczas przeładunku zboża w portach w Gdańsku i Gdyni 

(więcej na ten temat pisaliśmy tutaj - kliknij). - Ona ma w nosie sankcje wobec Rosji i cały czas handluje rosyjskim 

zbożem, również tym, jakie jest kradzione na Ukrainie. Polityka państwa musi zostać zmieniona. Tylko ono swoją siłą 

jest w stanie zapanować nad nieuczciwym rynkiem. W przeciwnym wypadku będziemy obserwowali zmowy, jakie 

szkodzą polskiemu rolnictwu – powiedział Jan Krzysztof Ardanowski w audycji „Aktualności dnia” na antenie Radia 

Maryja. 

Polityk Prawa i Sprawiedliwości powiedział, że najlepszym rozwiązaniem w tym kontekście byłoby unowocześnienie 

nabrzeża w Gdyni. Inwestycja wiązałaby się z nakładami rzędu 200 mln zł, co – według byłego ministra rolnictwa – 

nie jest dużym wydatkiem. – Dzięki temu można byłoby udrożnić istniejący Bałtycki Terminal Zbożowy. (…) 

Ministerstwo rolnictwa zrezygnowało z tej koncepcji. (…) Czas najwyższy, żeby zacząć realizować politykę narodową, 

która przywróci samodzielność w decyzjach państwu polskiemu – uważa doradca prezydenta RP ds. rolnictwa. 

Zamknij > 
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MRiRW: Będą ułatwienia i zwiększone stawki wsparcia w PROW 2014–2020 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 05.10.2022 | 

Komisja Europejska 3 października 2022 r. zatwierdziła pakiet zmian w Programie 

Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020. Co się zmieniło? 

Jak informuje resort rolnictwa, pakiet najpierw przyjął Komitet Monitorujący PROW 

2014–2020, a następnie uchwaliła Rada Ministrów. Równolegle do procedowanej na 

poziomie UE zmiany programu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi trwały prace 

polegające na zmianie przepisów krajowych, tak aby jak najszybciej było możliwe 

rozpoczęcie wdrażania zaproponowanych, wymienionych zmian. 

Zmiany w typie operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych” 

Zmiany w tym typie operacji będą następujące: 

- W  zakresie wprowadzenia nowego obszaru f „Zielona energia w gospodarstwie rolnym”: są w tym obszarze 

planowane inwestycje na zakup instalacji produkujących energię z promieniowania słonecznego o zainstalowanej 

mocy elektrycznej do 50 kW wraz z magazynami energii i systemami inteligentnego zarządzania energią oraz pompą 

ciepła. Beneficjentem będzie rolnik prowadzący działalność rolniczą w celach zarobkowych; maksymalna wysokość 

pomocy nie będzie mogła przekroczyć 150 tys. zł. 

- W typie operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych” są planowane zmiany w zakresie podwyższenia kwoty 

pomocy w obszarach A-D. Podwyższone będą kwoty pomocy z 900 tys. zł do 1 mln zł, z 500 tys. zł do 600 tys. zł i z 

200 tys. zł do 250 tys. zł. Podniesienie kwoty pomocy pozwoli beneficjentom na realizację zaplanowanych inwestycji 

związanych z rozwojem gospodarstwa, bez konieczności modyfikacji planów i ograniczania zakresu operacji. 

- W typie operacji „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze 

źródeł rolniczych” są planowane zmiany w zakresie wprowadzenia standardowych stawek jednostkowych, jako 

formy pomocy oraz podniesienia kwoty pomocy ze 100 do 150 tys. zł. 

Zmiany w typie operacji „Zarządzanie zasobami wodnymi” 

Są planowane zmiany w zakresie wprowadzenia nowego rodzaju beneficjenta – gminy: 

- Będzie ona mogła realizować inwestycje dotyczące budowy lub przebudowy zbiorników retencyjnych. 

- Maksymalna kwota udzielonej pomocy na operacje realizowane przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody 

Polskie nie może przekroczyć 10 mln zł. 

- Dla operacji realizowanych przez gminę maksymalna kwota udzielonej pomocy nie może przekroczyć 500 tys. zł. 

Planowane są także następujące zmiany: 

- W typie operacji „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” nastąpią zmiany w zakresie 

aktualizacji wysokości standardowych stawek jednostkowych za wykonanie ogrodzenia. 

- W poddziałaniu 8.1 „Zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” nastąpią zmiany w zakresie podwyższenia stawki 

premii zalesieniowej. 

- W działaniu M10 „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne”, w poddziałaniu 10.1 „Płatności w ramach 

zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych” oraz w poddziałaniu 10.2 „Wsparcie ochrony i zrównoważonego 

użytkowania oraz rozwoju zasobów genetycznych w rolnictwie” nastąpią zmiany w zakresie umożliwienia stosowania 

wapnowania w ramach Pakietu 1. oraz Pakietu 2., podwyższenia stawek płatności oraz dostosowania zobowiązań 

rolno-środowiskowo-klimatycznych do ram prawnych nowego okresu programowania. 
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- W działaniu M11 „Rolnictwo ekologiczne” nastąpią zmiany w zakresie wprowadzenia nowego pakietu, 

podwyższenia stawek płatności, wprowadzenia mechanizmu degresywności płatności ekologicznych oraz 

dostosowania elementów bazowych (baseline) do obowiązujących przepisów. 

- W zakresie instrumentów finansowych nastąpią zmiany polegające na zwiększeniu wysokości dopłaty do 

oprocentowania kredytów obrotowych objętych gwarancją Funduszu Gwarancji Rolnych z 2 do 5 proc. 

- W planie finansowym PROW 2014–2020 nastąpią zmiany polegające na realokacji środków finansowych pomiędzy 

poszczególnymi instrumentami wsparcia w celu zapewnienia pełnego  wykorzystanie środków programu. 

Źródło: MRiRW 

Zamknij > 
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GIW informuje, że w paszach nie ma przekroczeń 
Agropolska.pl | Autor : Mirosław Lewandowski | 06.10.2022 |  

"Wyniki wszystkich dotychczas wykonanych badań nie wskazują przekroczeń 

obowiązujących norm. Dotyczy to zarówno próbek pobranych przez Inspekcję 

Weterynaryjną doraźnie, jak również pochodzących z badań monitoringowych" czytamy 

w komunikacie Głównego Inspektoratu Weterynarii. 

Inspekcja Weterynaryjna informuje, że w zakładach objętych działaniami CBŚP do 5 

października pobrała 352 próbki materiałów paszowych będących przedmiotem 

zainteresowania, a także próbki gotowych pasz zawierających w składzie te materiały. 

Pobierane próbki są poddawane analizom w laboratorium Państwowego Instytutu 

Weterynaryjnego - PIB w Puławach oraz laboratoriach Zakładów Higieny Weterynaryjnej, działających w strukturach 

Inspekcji Weterynaryjnej. 

Kierunki badań określono w oparciu o analizę ryzyka przeprowadzoną we współpracy z PIWet-PIB. Próbki są badane 

na dioksyny, PCB - polichlorowane bifenyle, metale ciężkie, pestycydy. Wyniki spływają do GIW sukcesywnie. 

W ramach Krajowego Planu Urzędowej Kontroli Pasz w bieżącym roku, pobierano do badania próby paszy 

pełnoporcjowej dla indyków IB4, która zawierała w swoim składzie tłuszcze pochodzące m.in. z zakładu będącego 

przedmiotem prowadzonego postępowania, do badań w kierunku dioksyn. 

Uzyskany wynik badania wskazywał na brak przekroczeń w zakresie dioksyn i dioksynopodobnych PCB. 

Z kolei w ramach badań monitoringowych żywności w roku 2021 przebadano łącznie 36 836 próbek. 

W kierunku dioksyn, furanów, dioksynopodobnych polichlorowanych bifenyli (dl-PCB), niedioksynopodobnych PCB 

(ndl-PCB) oraz polibromowanych difenyloeterów (PBDE) zbadano 163 próbki. 

W ramach badań obecności substancji niedozwolonych oraz pozostałości chemicznych, biologicznych i produktów 

leczniczych w tym pestycydów chloroorganicznych i PCBs, pestycydów fosforoorganicznych i metali toksycznych w 

próbach pobranych z mięsa świń, bydła, koni, owiec, drobiu (kurczęta, indyki, kaczki, gęsi), ryb, królików, zwierząt 

łownych oraz mleka krowiego, jaj i miodu, przebadano 36 673 próbek. 

Z pośród 36 673 próbek 676 przebadano w kierunku pestycydów chloroorganicznych i PCB, 213 próbek 

przebadanych w kierunku pestycydów fosforoorganicznych oraz 1332 próbek w kierunku metali ciężkich. 

W badaniach tych nie stwierdzono wyników niezgodnych z kryteriami określonymi w badaniach urzędowych. 

"Wartym podkreślenia jest, że ramach badań monitoringowych żywności przeprowadzonych w tym roku do 5 

października br. także nie odnotowano wyników niezgodnych w zakresie kongenerów dioksyn i PCB, pestycydów 

chloroorganicznych i PCBs, pestycydów fosforoorganicznych i metali toksycznych" czytamy w komunikacie Głównego 

Inspektoratu Weterynarii. 

Zamknij > 
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Wyższe dotacje na inwestycje w gospodarstwach i ochronę wód 
Agropolska.pl | Autor : Anna Wysoczańska PAP, (EM) | 06.10.2022 |  

Wyższe kwoty dofinansowania na inwestycje w gospodarstwach rolnych oraz na prace 

w zakresie ochrony wód przed zanieczyszczeniami zostaną przeznaczone w PROW na 

lata 2014-2020 - poinformowało ministerstwo rolnictwa. 

Komisja Europejska zatwierdziła pakiet korzystnych zmian w Programie Rozwoju 

Obszarów Wiejskich 2014-2020. Równolegle do procedowanej na poziomie UE zmiany 

programu, w MRiRW trwały prace w sprawie zmiany przepisów krajowych, tak aby jak 

najszybciej było możliwe rozpoczęcie wdrażania zmian. 

Do działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" został wprowadzony nowy obszar F - 

"Zielona energia w gospodarstwie rolnym". W tym obszarze mogą być realizowane inwestycje na zakup instalacji 

produkujących energię z promieniowania słonecznego o zainstalowanej mocy elektrycznej do 50 kW wraz z 

magazynami energii i systemami inteligentnego zarządzania energią oraz pompą ciepła. 

Beneficjentem będzie gospodarz prowadzący działalność rolniczą w celach zarobkowych; wysokość pomocy nie 

będzie mogła przekroczyć 150 tys. zł. 

W innych działaniach w ramach "Modernizacji gospodarstw rolnych" podniesione zostaną kwoty pomocy:  

• z 900 tys. zł do 1 mln zł w obszarach związanych z rozwojem produkcji prosiąt 

• z 500 tys. zł do 600 tys. zł jeśli chodzi o rozwój produkcji mleka i bydła mięsnego 

• z 200 tys. zł do 250 tys. zł na zakup traktorów 

"Wyższe wsparcie pozwoli beneficjentom na realizację zaplanowanych inwestycji związanych z rozwojem 

gospodarstwa, bez konieczności modyfikacji planów i ograniczania zakresu operacji" - tłumaczy ministerstwo. 

W zakresie inwestycji, które mają chronić wody przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł 

rolniczych, chodzi o wprowadzenie standardowych stawek jednostkowych jako formy pomocy oraz podniesienie 

kwoty pomocy z 100 tys. zł do 150 tys. zł. 

Natomiast w obszarze "Zarządzanie zasobami wodnymi" beneficjentem może być także gmina, która będzie mogła 

realizować inwestycje dotyczące budowy lub przebudowy zbiorników retencyjnych. Maksymalna kwota udzielonej 

pomocy na inwestycje realizowane przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie nie może przekroczyć 10 

mln zł, a przez gminę - 500 tys. zł. 

Planowane są także zmiany w PROW dotyczące m.in. podniesienia stawek za wykonanie ogrodzenia, premii 

zalesieniowej, czy stawek dopłat w działaniach klimatyczno-środowiskowych oraz w działaniu "rolnictwo 

ekologiczne". 

Resort zapowiedział także zwiększenie wysokości dopłaty do oprocentowania kredytów obrotowych objętych 

gwarancją Funduszu Gwarancji Rolnych z 2 do 5 proc. Przewidziana jest ponadto realokacja środków finansowych 

pomiędzy poszczególnymi instrumentami wsparcia w celu zapewnienia pełnego wykorzystanie środków programu.  

Zamknij > 
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Jakie zmiany szykują się w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników?  
Farmer.pl | Autor : Radosław Zieniewicz | 06.10.2022 | Fot. Shutterstock 

Projekt ustawy ma na celu zmianę przepisów w zakresie waloryzacji świadczeń 

emerytalno-rentowych rolniczych. Proponowana zmiana sprowadza się do powiązania 

wysokości emerytury podstawowej z wysokością najniższej emerytury określonej w 

przepisach emerytalnych. 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o 

zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników ma na celu wprowadzić zmiany 

regulujące problem: 

• niewystarczającego poziomu waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych 

rolniczych; 

• braku mechanizmu rekompensującego opłacanie podwójnej składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe z 

tytułu prowadzenia oprócz działalności rolniczej dodatkowo pozarolniczej działalności gospodarczej lub 

składki dodatkowej z tytułu prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwach rolnych o powierzchni 

powyżej 50 ha przeliczeniowych; 

• związany z koniecznością doprecyzowania przepisów ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o 

ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. poz. 1155) w zakresie rehabilitacji leczniczej (uszczegółowienie 

definicji osób uprawnionych do renty rodzinnej). 

Emerytura podstawowa stanowi podstawę wymiaru świadczeń emerytalno-rentowych rolniczych, gdyż świadczenia 

te wypłaca się w kwocie odpowiadającej iloczynowi wskaźnika wymiaru ustalanego na podstawie przepisów o 

ubezpieczeniu społecznym rolników i aktualnej emerytury podstawowej. 

Czy wrośnie emerytura podstawowa dla rolników? 

Obecnie emerytura podstawowa (od dnia 1 marca 2022 r. wynosi 1084,58 zł) jest znacząco niższa od najniższej 

emerytury (od dnia 1 marca 2022 r. wynosi 1338,44 zł). 

Zaproponowane w przedmiotowym projekcie ustawy rozwiązanie pozwoli zrekompensować świadczeniobiorcom ich 

oczekiwania, w trakcie przyszłorocznej waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych rolniczych. 

Projekt przewiduje również możliwość uzyskiwania dodatku do emerytur rolniczych na zasadach zbliżonych do zasad 

na jakich jest ustalana wysokość części składkowej świadczeń emerytalno-rentowych rolniczych… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 
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Wiceminister rolnictwa: Resort analizuje sytuację na rynku energii i gazu  
Farmer.pl | Autor : PAP | 06.10.2022 | Fot. Shutterstock 

Resort rolnictwa analizuje bieżącą sytuację na rynku energii i gazu - mówił wiceminister 

rolnictwa Janusz Kowalski, odnosząc się do problemów, jakie mogą wystąpić w 

spółdzielniach mleczarskich z powodu ewentualnych ograniczeń w dostawach prądu. 

Na razie takiego problemu nie ma - dodał. 

W czwartek podczas posiedzenia sejmowej komisji rolnictwa przedstawiano informację 

o rynku mleka. Dyskusja skoncentrowała się na problemach energetycznych, jakie mogą 

wystąpić w spółdzielniach mleczarskich w związku z ewentualnymi ograniczeniami w 

dostawach prądu. 

Część posłów oraz zaproszeni na komisję rolnicy wskazywali, że może to spowodować zatrzymanie produkcji i 

doprowadzić do zniszczenia surowca. 

Wiceminister Kowalski uspakajał, że na razie taki problem nie wystąpił. 

- Dlatego kwestię dotyczącą stabilności dostaw po jak najniższych kosztach energii elektrycznej traktujemy jak 

najbardziej poważnie  - zapewnił. 

Podkreślił, że bezpieczeństwo żywnościowe jest najważniejsze. 

Ułatwienia w inwestowanie w OZE w rolnictwie 

Przyznał jednocześnie, że ministerstwo rolnictwa "uważnie analizuje bieżącą sytuację na rynku energii i gazu". Jak 

dodał, resort pracuje nad takimi rozwiązaniami, przygotowuje stosowne przepisy, żeby stworzyć projekty, które 

pozwolą na trwałe obniżenie kosztów pozyskania energii elektrycznej na obszarach wiejskich. 

Chodzi m.in. o ułatwienie w inwestowanie w OZE, biomasę. Wiceminister podkreślił, że opowiada się za 

rozwiązaniami systemowymi w tej kwestii. 

Polski rynek mleka rośnie pomimo spadki pogłowia krów mlecznych 

Przedstawiając informację o rynku mleka wiceminister poinformował, że w okresie styczeń-lipiec 2022 r. skup w 

naszym kraju był wyższy o 2,4 proc. niż rok wcześniej, a produkcja mleka rośnie mimo postępującego spadku 

pogłowia krów mlecznych. 

Według GUS w grudniu 2021 r. pogłowie wyniosło 2035 tys. szt. i było o 4,3 proc., czyli o 90,5 tys. sztuk mniejsze niż 

w grudniu 2020 r. 

- Pod względem wielkości pogłowia krów mlecznych Polska zajmuje trzecie miejsce wśród krajów Unii Europejskiej, 

po Niemczech i Francji - dodał wiceminister. 

Przetwory mleczne drożeją co ma się przekładać na wyższe ceny skupu 

- Produkcja mleka w Polsce koncentruje się w regionach centralnych i wschodnich, tj. na terenie województw: 

mazowieckiego, podlaskiego, wielkopolskiego, warmińsko-mazurskiego, łódzkiego i kujawskopomorskiego oraz 

lubelskiego. Regiony te skupiają ponad 83 proc. krajowego pogłowia krów mlecznych - zaznaczył Kowalski. 

Zauważył, że systematycznie rośnie mleczność krów. W tym roku przekroczy ona 7 tys. litrów na krowę, podczas gdy 

w momencie wejścia Polski do UE w 2004 r. było to 4 tys. litrów. 

- Od kilku lat w naszym kraju spożywamy coraz więcej mleka i jego przetworów. Według danych GUS bilansowe 

spożycie mleka krowiego w 2021 r. osiągnęło 252 litry na mieszkańca, o 8 l więcej niż w 2020 r. oraz o 78 litrów 

więcej niż w roku akcesji Polski do UE. W 2021 r. spożycie masła na jednego mieszkańca Polski wyniosło 6 kg wobec 

5,9 kg w 2020 r. i 4,4 kg w roku 2004 - wyliczał wiceminister. 
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W efekcie utrzymującej się na rynkach światowych dobrej koniunktury, ceny przetworów mlecznych osiągają 

historycznie wysokie poziomy, co z kolei pociąga za sobą wzrost cen płaconych rolnikom za dostarczony surowiec. W 

sierpniu 2022 r. średnia cena płacona rolnikom za mleko wyniosła 240,29 zł/100, tj. była o 57,4 proc. wyższa niż 

przed rokiem. 

- Polska jest znaczącym producentem i eksporterem artykułów mleczarskich. Na zaspokojenie krajowych potrzeb 

przeznacza się w ostatnich latach 77-78 proc. wyprodukowanego w Polsce surowca mlecznego. Utrzymuje się od lat 

dodatnie saldo handlu produktami mleczarskimi; w pierwszych siedmiu miesiącach br. było to blisko 1,2 mld euro, o 

58,8 proc. więcej niż rok wcześniej, co wynika z rosnących cen na rynkach zagranicznych - skomentował Kowalski. 

Dyrektor Departamentu Rynków Rolnych MRiRW Waldemar Guba poinformował, że w nowej perspektywie 

finansowej WPR na lata 2023-2027 zachowane zostają dotychczasowe mechanizmy wsparcia w ramach WPR. 

- Należą do nich instrumenty interwencyjne, takie jak publiczne zakupy masła i odtłuszczonego mleka w proszku, 

dopłaty do prywatnego przechowywania masła, odtłuszczonego mleka w proszku oraz serów. Ale - jak dodał - 

mechanizmy interwencji rynkowej uruchamiane są stosownie do potrzeb, a w tej chwili jest koniunktura… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

 

  

https://www.farmer.pl/produkcja-zwierzeca/bydlo-i-mleko/wiceminister-rolnictwa-resort-analizuje-sytuacje-na-rynku-energii-i-gazu,124002.html
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Unijny rejestr stosowania pestycydów ma ruszyć od 2028 r. 
Farmer.pl | Autor: Małgorzata Tyszka | 06.10.2022 | Fot. Shutterstock 

Parlament Europejski zatwierdził nowe rozporządzenie w sprawie statystyk dotyczących 

nakładów i produkcji rolnej (SAIO). Jest ono ważne dla rolników, ponieważ będzie 

generować coroczną rejestrację stosowanych środków ochrony roślin. Rejestr ma 

ruszyć od 2028 r. Dokładne przepisy są jeszcze doprecyzowywane. 

Parlament Europejski, Komisja Europejska i Rada UE uzgodniły kształt rozporządzenia w 

trakcie czerwcowych rozmów trójstronnych. Jak podaje serwis Agrarheute, powinno 

ono wejść w życie 1 stycznia 2025 r., ale pierwsze dane dotyczące ochrony roślin będą 

rejestrowane od 2026 r. Z kolei od 2028 r. dane powinny być zbierane corocznie i 

publikowane od 2030 roku. 

W jaki sposób dane będą zbierane? 

Za gromadzenie danych mają odpowiadać krajowe urzędy statystyczne. W okresie przejściowym będą wspierani 

finansowo z funduszy unijnych. 

- W przyszłości komercyjni użytkownicy środków ochrony roślin będą musieli wprowadzać dane w sposób 

uniwersalny do rejestrów elektronicznych. Aby uniknąć wyższych kosztów dla rolników i przepisów krajowych, 

zdaniem parlamentu, w rozporządzeniu powinny znaleźć się „odpowiednie klauzule ochronne” – podał serwis… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

 

 

 

 

https://www.farmer.pl/produkcja-roslinna/ochrona-roslin/unijny-rejestr-stosowania-pestycydow-ma-ruszyc-od-2028-r,123984.html

