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Notowania 
CenyRolnicze.pl | 21 listopada 2022 

 

 

 

PSZENICA KONS ŻYTO KONSUMPCYJNE JĘCZMIEŃ BROWARNY OWIES KONSUMPCYJNY 
Średnia cena zł/t: 1 480,00  Średnia cena zł/t: 1 151,25  Średnia cena zł/t: 1 246,92  Średnia cena zł/t: 1 185,71  

MIN - MAX: 1 340,00 - 1 660,00  MIN - MAX: 1 000,00 - 1 280,00  MIN - MAX: 1 100,00 - 1 660,00  MIN - MAX: 1 050,00 - 1 380,00  

    

    
PSZENICA PASZ. ŻYTO PASZOWE PSZENŻYTO JĘCZMIEŃ PASZOWY 
Średnia cena zł/t: 1 376,46  Średnia cena zł/t: 1 086,82  Średnia cena zł/t: 1 270,00  Średnia cena zł/t: 1 199,25  

MIN - MAX: 1 310,00 - 1 460,00  MIN - MAX: 980,00 - 1 190,00  MIN - MAX: 1 080,00 - 1 360,00  MIN - MAX: 1 050,00 - 1 350,00  

    

    
GROCH ŁUBIN ŻŁÓTY ŁUBIN WĄSKOLISTNY BOBIK 
Średnia cena zł/t: 1 637,50  Średnia cena zł/t: 1 613,33  Średnia cena zł/t: 1 710,83  Średnia cena zł/t: 1 597,50  

MIN - MAX: 1 550,00 - 2 000,00  MIN - MAX: 1 400,00 - 1 800,00  MIN - MAX: 1 500,00 - 1 940,00  MIN - MAX: 1 400,00 - 1 860,00  

    

    
RZEPAK KUKURYDZA MLEKO ŻYWIEC WIEPRZOWY 
Średnia cena zł/t: 2 764,57  Średnia cena zł/t: 1 280,63  Średnia cena zł/l: 2,68 Średnia cena zł/kg: 6,80 

MIN - MAX: 2 550,00 - 2 900,00  MIN - MAX: 1 170,00 - 1 380,00  MIN - MAX: 2,53 – 2,81 MIN - MAX: 6,20 – 7,30 

    

    

MATF Pszenica  
325,75 €/t 

MATF Kukurydza  
306,75 €/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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Faktury na pomoc suszową. Bez konsultacji ze środowiskiem rolniczym 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 15.11.2022 | 

Okazuje się, że aby otrzymać pomoc dla gospodarstwa, któremu grozi utrata płynności 

finansowej z powodu szkód spowodowanych przez niekorzystne warunki 

atmosferyczne, należy dołączyć do dokumentów jeszcze kopie faktur sprzedaży z 

gospodarstwa. Taki zapis nie był konsultowany ze środowiskiem rolniczym. 

Jednocześnie rolnicy nadal zgłaszają problemy z aplikacją suszową. Czytaj dalej… 

 

 

Będzie dalsze wsparcie na tworzenie zadrzewień śródpolowych 
Agropolska.pl | Autor : Anna Wysoczańska PAP, (EM) | 15.11.2022 | Fot. Dariusz Kucman 

Ministerstwo rolnictwa w roku 2022 r. umożliwiło ubieganie się o wsparcie na 

tworzenie zadrzewień śródpolnych w ramach PROW 2014-2020. Pomoc będzie 

kontynuowana w ramach Planu Strategicznego - poinformował Krzysztof Ciecióra, 

wiceminister rolnictwa. Polityk podkreślił na posiedzeniu sejmowej komisji rolnictwa, że 

zadrzewienia śródpolne są ważne dla produkcji rolnej poprzez m.in. zwiększanie 

krajobrazowej retencji wody, ograniczanie skutków suszy i zapobieganie erozji 

glebowej. Czytaj dalej… 

 

Ustawa dotycząca scalania gruntów z podpisem prezydenta 
Agropolska.pl | Autor : Magdalena Jarco PAP, (EM) | 15.11.2022 | Fot. Dariusz Kucman 

Andrzej Duda podpisał ustawę dotyczącą scalania gruntów - poinformowała Kancelaria 

Prezydenta RP. Ustawa zawiera normy rozwiązujące problem przedłużających się 

procesów scaleniowych. 

Chodzi o dokument z 7 października o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

potwierdzaniem aktualności nowego oznaczenia oraz nowego stanu prawnego gruntów 

wydzielonych w wyniku scalenia gruntów. Czytaj dalej… 

 

KGS oferuje nawozy w konkurencyjnych cenach. Czy punkty sprzedaży już działają? 
Farmer.pl | Autor: Małgorzata Tyszka | 15.11.2022 | Fot. Shutterstock 

Niedawno gruchnęła informacja, że Krajowa Grupa Spożywcza stała się autoryzowanym 

dystrybutorem naszych polskich producentów nawozów, czyli Grupy Azoty i Anwil. W 

swoich punktach sprzedaży oferuje nawozy, jak podano „w bardzo konkurencyjnych 

cenach”. Sprawdziliśmy co to konkretnie oznacza? Z tego artykułu dowiesz się, kiedy 

będzie dostępny cennik nawozów w KGS, ile rolnik będzie mógł ich zakupić i jak będzie 

wyglądała sprzedaż. Dowiesz się też, jak producenci nawozów postrzegają sprzedaż 

swoich produktów przez KGS. Czytaj dalej… 
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Ceny skupu zbóż, kukurydzy, oleistych i strączkowych: dotkliwe obniżki 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Paweł Hetnał | 16.11.2022 | 

Rynek krajowy podąża za notowaniami cen zbóż na giełdach światowych, gdzie stawki 

za ziarno znacznie spadły w ostatnim tygodniu. W Polsce tylko od minionego 

poniedziałku średnia wycena pszenicy konsumpcyjnej spadła o blisko 20 zł/t, co 

pociągnęło za sobą obniżki pozostałych gatunków zbóż ujętych w naszym zestawieniu. 

Dołuje również przeciętna cena skupu kukurydzy (suche ziarno), która w odstępie 

dwóch dni poszła w dół o ponad 26 zł/t. Rzepak w tym czasie stracił na wartości ok. 45 

zł/t. Czytaj dalej… 

 

Rosja żąda wznowienia eksportu amoniaku przez Ukrainę w zamian za kontynuację 

„umowy zbożowej” 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 16.11.2022 | 

Rosja i Ukraina są bliskie porozumienia w sprawie przedłużenia umowy 

zabezpieczającej eksport zboża przez porty czarnomorskie pomimo wojny,. Według 

medialnych doniesień, negocjatorzy są przekonani, że walczące strony zgodzą się na 

przedłużenie umowy przed jej wygaśnięciem. Rosja stawia jednak nowe warunki i 

oczekuje wznowienia możliwości transportu amoniaku przez Ukrainę. 

Czytaj dalej… 

 

Elewarr wkracza na rynki światowe. Będzie eksportował polskie zboże drogą morską 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 16.11.2022 |Fot. Krajowa Grupa Spożywcza 

Wczoraj (15 listopada br.) w Porcie Gdynia odbyła się konferencja prasowa dotycząca 

eksportu polskich zbóż. Prezes zarządu spółki Elewarr Hubert Grzegorczyk podkreślił, że 

misją Elewarr jest współpraca tylko z polskimi rolnikami, dlatego spółka będzie 

eksportowała wyłącznie polskie produkty. 

- Jest to pierwszy w historii Elewarru eksport drogą morską i jeden z większych 

sukcesów, które Elewarr osiągnął w ostatnich latach. Czytaj dalej… 

 

Tańszy gaz napędza produkcję w zakładach chemicznych. Ceny nawozów spadają 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 16.11.2022 | 

Produkcja nawozów azotowych w Unii Europejskiej nadal rośnie, ponieważ korzystna 

pogoda nadal utrzymuje niskie ceny gazu ziemnego. Dzięki temu od początku miesiąca 

ceny niektórych nawozów w Niemczech spadły już o 100 EUR/t. Rosja chce nałożyć cło 

eksportowe w wysokości 23,5% na wszystkie rodzaje nawozów z „ceną krańcową” 450 

USD/t - powiedział 11 listopada wicepremier Denis Manturow w raporcie Interfax. 

Taryfy nie zostały jeszcze zatwierdzone dekretem rządowym. Czytaj dalej… 
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Inspekcja bierze pod lupę pestycydy oferowane w internecie 
Agropolska.pl | Autor : (DK) | 16.11.2022 | Fot. WIORiN Bydgoszcz 

W związku ze sprzedażą środków ochrony roślin przez internet oraz 

niebezpieczeństwem wynikającym z nadużywania tej przestrzeni do handlu 

podrobionymi produktami, inspektorzy ochrony roślin i nasiennictwa monitorują 

portale. Jak podkreśla w komunikacie Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i 

Nasiennictwa w Bydgoszczy, jego pracownicy od wielu lat prowadzą regularny przegląd 

stron internetowych, na których oferowane są środki ochrony roślin. Czytaj dalej… 

 

Bez faktur nie jesteś aktywnym rolnikiem. To w takim razie, kim? 
Farmer.pl | Autor : Agnieszka Kozłowska | 16.11.2022 | Fot. Shutterstock 

Toczący się od wielu lat spór o to, kogo w naszym kraju należy uznać za rolnika 

aktywnego zawodowo i jakie benefity w związku z tym powinny mu i tylko jemu 

przysługiwać (w odróżnieniu od innych - w domyśle pseudorolników) właśnie 

rozstrzygnięto jasno jednym rozporządzeniem. Czy nie tego domagało się od lat 

środowisko rolnicze? Definicja rolnika aktywnego zawodowo została właśnie ustalona 

"dzięki" rozporządzeniu Rady Ministrów zmieniającemu rozporządzenie w sprawie 

szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa z dnia 14 listopada br. Czytaj dalej… 

KRIR apeluje o pilną zmianę rozporządzenia w sprawie pomocy klęskowej 
Farmer.pl | Autor : Agnieszka Kozłowska | 16.11.2022 | Fot. Shutterstock 

Pomoc klęskowa przewidziana jest tylko dla rolników, którzy pokażą faktury sprzedaży. 

KRIR nie zgadza się z tym i wnioskuje o pilną zmianę, dopiero co przyjętego, 

rozporządzenia w tej sprawie. W związku z opublikowanym w Dzienniku Ustaw 

rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2022 r. zmieniającym 

rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych 

zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2022 poz. 2315), które 

- jak podkreśla KRIR - nie było konsultowane z samorządem rolniczym - Zarząd Krajowej 

Rady Izb Rolniczych wniósł o pilną zmianę tego rozporządzenia. Czytaj dalej… 

Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej: jest projekt ustawy wdrożenia 25 mld na 

jego realizację 
Farmer.pl | Autor : PAP | 16.11.2022 | Fot. Shutterstock 

Ponad 25 mld euro ma Polska na realizację Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki 

Rolnej na lata 2023-2027. Projekt ustawy, która stwarza podstawy prawne do jego 

wdrożenia, trafił do opiniowania - wynika z informacji opublikowanej w środę na 

stronach RCL. Chodzi o projekt ustawy o Planie Strategicznym dla wspólnej polityki 

rolnej, który został skierowany do opiniowania. Informacja o tym ukazała się w środę na 

stronach Rządowego Centrum Legislacji. Czytaj dalej… 
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Krajowa Grupa Spożywcza wzięła się za handel nawozami. Jak na razie klapa 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 17.11.2022 | 

- Z informacji uzyskanych od rolników dowiadujemy się, że większość z nich nie może na 

dzień dzisiejszy kupić nawozów w KGS, gdyż albo ich nie ma lub są dostępne – ale tylko 

dla plantatorów buraków – informuje Wielkopolska Izba Rolnicza. 

- Bardzo ciężka sytuacja na rynku nawozów utrzymuje się od wielu miesięcy. Ich ceny 

rosną w zatrważająco szybki tempie, ale jakby tego było mało to są jeszcze ogromne 

problemy z ich dostępnością – tak Wielkopolska Izba Rolnicza komentuje aktualną 

sytuację na rynku nawozów. Czytaj dalej… 

 

Umowa na eksport zboża z czarnomorskich portów została przedłużona o cztery miesiące 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 17.11.2022 | 

- Inicjatywa na rzecz bezpiecznego transportu produktów rolnych przez Morze Czarne 

została przedłużona o kolejne 120 dni – poinformował minister infrastruktury Ukrainy 

Ołeksandr Kubrakow. Jak podaje portal Ukr Agro Consult, ta decyzja została właśnie 

podjęta w Stambule. Organizacja Narodów Zjednoczonych i Turcja pozostały 

gwarantami Inicjatywy. Od 1 sierpnia, kiedy rozpoczęła się Inicjatywa Zbożowa, Ukraina 

wyeksportowała ponad 11 milionów ton produktów rolnych do 38 krajów na całym 

świecie. To znacząca kwota, ale niewystarczająca. Czytaj dalej… 

 

Nabór wniosków na pomoc suszową przedłużona do 30 listopada. Zamiast faktur, mogą 

być inne dokumenty 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 17.11.2022 |Fot. MRiRW Twitter 

- W związku z tym, że wniosków o pomoc socjalną dla rodzin rolniczych, które ucierpiały 

w wyniku suszy, było bardzo dużo, również aplikacja się zawieszała, stąd też decyzja o 

przedłużeniu naboru tych wniosków do 30 listopada – poinformował podczas 

dzisiejszego briefiengu prasowego minister rolnictwa, Henryk Kowalczyk.  - Wsłuchując 

się w glosy rolników podjąłem decyzję o możliwości załączenia dokumentów nie tylko w 

postaci faktur, ale również innych dokumentów sprzedaży typu umów między rolnikami 

czy wręcz oświadczenia rolnika, który by sprzedawał swoje produkty na targowisku czy 

bazarze, a więc inne dokumenty, które by świadczyły o sprzedaży. Czytaj dalej… 

VAT na nawozy wraca od nowego roku 
Farmer.pl | Autor : Radosław Zieniewicz | 17.11.2022 | Fot. Shutterstock 

Tylko do końca grudnia br. będzie obowiązywała zerowa stawka VAT. Zgodnie z 

zapowiedziami Henryka Kowalczyka, wiceministra i ministra rolnictwa będziemy musieli 

się dostosować do unijnych przepisów i zostanie przywrócony VAT na nawozy oraz 

paliwa. Zerowa stawka VAT pozostanie utrzymana na żywność. 

Wprowadzone od kwietnia 2022 r. przepisy unijne umożliwiły państwom członkowskim 

obniżenie stawek VAT do 0 proc. na niektóre towary zaspokajające podstawowe 

potrzeby, w tym żywność, gaz ziemny i niektóre paliwa. Czytaj dalej… 
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ZAŁĄCZNIK 
Faktury na pomoc suszową. Bez konsultacji ze środowiskiem rolniczym 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 15.11.2022 | 

Okazuje się, że aby otrzymać pomoc dla gospodarstwa, któremu grozi utrata płynności 

finansowej z powodu szkód spowodowanych przez niekorzystne warunki 

atmosferyczne, należy dołączyć do dokumentów jeszcze kopie faktur sprzedaży z 

gospodarstwa. Taki zapis nie był konsultowany ze środowiskiem rolniczym. 

Jednocześnie rolnicy nadal zgłaszają problemy z aplikacją suszową.  

- O tym dodatkowym wymogu dowiedzieliśmy się z rozporządzania Rady Ministrów  z 

dnia 14 listopada 2022 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego 

zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa (Dz.U. 2022 poz.  2315). Z tego dokumentu dowiadujemy się także oficjalnie o wydłużeniu terminu naboru 

wniosków o  ww. pomoc z 15 na 23 listopada br. Informacja była podana w ubiegłym tygodniu, ale nie było to 

potwierdzone zapisami w odpowiednim akcie prawnym - czytamy w komunikacie Wielkopolskiej Izby Rolniczej.  

W § 1, pkt. 1 pojawił się zapis o tym, że w celu otrzymania pomocy suszowej za 2022 rok w kwocie 5 lub 10 tys. zł 

należy wykazać się sprzedażą z własnego gospodarstwa rolnego w okresie od 1 stycznia  do 30 września 2022 roku w 

kwocie co najmniej 5000 zł brutto – tutaj nie wskazano jednoznacznie jaki rodzaj rachunku czy faktury będzie brany 

pod uwagę. 

Natomiast wiążący dla rolników jest  § 3. pkt 1., rozporządzenia, który brzmi następująco:  

"Członek rodziny, który złożył wniosek o przyznanie pomocy, o której mowa w § 13zs ust. 1 rozporządzenia 

zmienianego w § 1, przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, jest obowiązany złożyć do biura 

powiatowego Agencji, do którego został złożony wniosek o przyznanie tej pomocy, kopie faktur, o których mowa w § 

13zs ust. 7 pkt 4 rozporządzenia zmienianego w § 1, do dnia 23 listopada 2022 r. Za datę złożenia tych kopii faktur 

uważa się datę ich wpływu do biura powiatowego Agencji, do którego został złożony wniosek o przyznanie tej 

pomocy". 

Aplikacja nadal niedomaga 

- Taki zapis oznacza, że wszystkie osoby, które złożyły już wnioski o wsparcie klęskowe w wysokości 5 lub 10 tys. zł. 

muszą dostarczyć do biura powiatowego ARiMR kopię takiej faktury VAT lub RR za sprzedaż płodów rolnych lub 

zwierząt z własnego gospodarstwa. Jeżeli kopie takich faktur nie zostaną uzupełnione lub dołączone do wniosku, to  

pomoc suszowa za 2022 rok nie zostanie im przyznana, a wniosek o wsparcie będzie odrzucony – wyjaśnia 

Wielkopolska Izba Rolnicza. 

- Dodanie do wymagań formalnych kolejnego wymogu to jest: dostarczenia faktury (VAT lub RR) do ARiMR, która 

będzie dowodem sprzedaży w gospodarstwie płodów rolnych lub zwierząt na kwotę minimum 5 tys. zł brutto 

spowoduje wykluczenie tych wnioskodawców, którzy takich faktur nie posiadają. Jest to kolejne utrudnienie 

uzyskania pomocy, ponieważ nie wszystkie gospodarstwa wystawiają faktury VAT. A aplikacja nadal niedomaga i 

wielu rolników czeka na wygenerowanie protokół i wyliczeń oszacowania- w tej sprawie interweniowaliśmy już 

wielokrotnie. Niestety projekt tego rozporządzenia, jak i poprzedniego nie był konsultowany ze środowiskiem 

rolniczym – podkreśla wielkopolski samorząd rolniczy. 

Zamknij > 
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Będzie dalsze wsparcie na tworzenie zadrzewień śródpolowych 
Agropolska.pl | Autor : Anna Wysoczańska PAP, (EM) | 15.11.2022 | Fot. Dariusz Kucman 

Ministerstwo rolnictwa w roku 2022 r. umożliwiło ubieganie się o wsparcie na 

tworzenie zadrzewień śródpolnych w ramach PROW 2014-2020. Pomoc będzie 

kontynuowana w ramach Planu Strategicznego - poinformował Krzysztof Ciecióra, 

wiceminister rolnictwa. 

Polityk podkreślił na posiedzeniu sejmowej komisji rolnictwa, że zadrzewienia 

śródpolne są ważne dla produkcji rolnej poprzez m.in. zwiększanie krajobrazowej 

retencji wody, ograniczanie skutków suszy i zapobieganie erozji glebowej. 

Dodał, że zadrzewienia odgrywają też ważną rolę w ochronie jakości wód, chronią glebę 

przed wiatrem, przeciwdziałają wymywaniu cząstek gleby podczas ulew. Dzięki głębokiemu systemowi 

korzeniowemu drzewa poprawiają obieg składników odżywczych i zwiększają przyrost materii organicznej w glebie, 

która w konsekwencji efektywniej zatrzymuje wodę. 

MRiRW, dostrzegając istotną rolę zadrzewień na obszarach wiejskich, w tym m.in. związaną ze zwiększeniem retencji 

wodnej, od 2022 r. umożliwiło ubieganie się o wsparcie na ten cel. Pomoc finansowana pochodzi z Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Stawki na założenie zadrzewień śródpolnych zróżnicowane są w 

zależności od ukształtowania terenu i wynoszą od ok. 10 tys. zł/ha do 13,6 tys. zł/ha. Dodatkowo refundowane są 

koszty zabezpieczenia sadzonek przed zwierzyną. 

Ciecióra zaznaczył, że od 2023 r. taka pomoc będzie kontynuowana w ramach Planu Strategicznego 2023-2027. Na 

działanie przewidziano 5-letnią premię na pielęgnację zalesień i ich utrzymanie, tj. ok. 2,5 tys. zł/ha/rok. - Na 

interwencje zadrzewieniowe przewidziano w PS 2023-2027 budżet ok. 9 mln. euro. Szacuje się, że nowymi 

zadrzewieniami zostanie objętych ok. 2 tys. ha - powiedział. 

Od przyszłego roku w ramach Planu Statecznego planowane jest ponadto uruchomienie wsparcia na zakładanie i 

utrzymanie systemów rolno-leśnych. Jest to użytkowanie gruntu rolnego, na którym drzewa lub krzewy są 

zintegrowane z uprawą rolną na tym samym obszarze np. drzewa i krzewy będą stanowiły część pastwiska dającą 

zwierzętom schronienie przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi. 

Wparcie na ich założenie będzie zróżnicowane w zależności od nachylenia terenu - w wysokości od ok. 3 tys. zł/ha do 

7 tys. zł/ha oraz 5-letnią premię na ich utrzymanie w wysokości 300 zł/ha/rok. Na wsparcie systemów rolno-leśnych 

budżet zaplanowano na ok. 10,5 mln. euro obejmującą powierzchnię 4,9 tys. ha. 

Zamknij > 
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Ustawa dotycząca scalania gruntów z podpisem prezydenta 
Agropolska.pl | Autor : Magdalena Jarco PAP, (EM) | 15.11.2022 | Fot. Dariusz Kucman 

Andrzej Duda podpisał ustawę dotyczącą scalania gruntów - poinformowała Kancelaria 

Prezydenta RP. Ustawa zawiera normy rozwiązujące problem przedłużających się 

procesów scaleniowych. 

Chodzi o dokument z 7 października o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

potwierdzaniem aktualności nowego oznaczenia oraz nowego stanu prawnego gruntów 

wydzielonych w wyniku scalenia gruntów. 

Ustawa zawiera normy rozwiązujące problem przedłużających się procesów 

scaleniowych, w których została wydana decyzja zatwierdzająca projekt scalenia, lecz z 

różnych przyczyn została następnie po wielu latach od jej wydania wyeliminowana z obrotu prawnego, np. uchylona 

przez sąd. 

Celem zmian jest uregulowanie stanu prawnego niektórych nieruchomości objętych postępowaniem scaleniowym 

wszczętym na podstawie przepisów ustawy z 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów na wniosek właścicieli 

gospodarstw rolnych lub właścicieli gruntów w danej wsi, w stosunku do których postępowanie scaleniowe nie 

zostało zakończone, mimo że faktyczny proces scalenia gruntów został przeprowadzony. 

Przepisy określają szczegółowe rozwiązania związane z potwierdzaniem aktualności nowego oznaczenia oraz nowego 

stanu prawnego gruntów wydzielonych w wyniku scalenia gruntów, w przypadku uchylenia przez sąd 

administracyjny ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów i braku możliwości ponownego 

przeprowadzenia postępowania scaleniowego - wskazano na stronach Kancelarii Prezydenta RP. 

Zgodnie z ustawą w przypadku uchylenia przez sąd administracyjny ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu projektu 

scalenia gruntów i braku możliwości ponownego przeprowadzenia postępowania scaleniowego, "nowe dane 

ujawnione w ewidencji gruntów i budynków, wynikające z ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia 

gruntów, posiadają przymiot aktualności w zakresie nowego oznaczenia oraz nowego stanu prawnego gruntów 

wydzielonych w wyniku scalenia gruntów". 

Wskazano, że potwierdzenie aktualności danych dla obszaru scalenia gruntów "następuje w drodze zaświadczenia 

wydawanego przez starostę". Dodano, ż ustawa określa elementy treści zaświadczenia oraz przewiduje, że 

zaświadczenie wydawane jest z urzędu. 

Zgodnie z przepisami starosta dołącza zaświadczenie do operatu scaleniowego przyjętego do państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego, w terminie 14 dni od dnia jego wydania. Zaświadczenie wydawane jest w terminie 

12 miesięcy od uchylenia przez sąd administracyjny ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów, 

przy wystąpieniu przesłanki braku możliwości ponownego przeprowadzenia postępowania scaleniowego. 

Zwrócono uwagę, że starosta, w terminie 14 dni od wydania zaświadczenia, przekazuje zaświadczenie do sądu 

właściwego do prowadzenia księgi wieczystej. Stanowi ono podstawę m.in.: „wpisu z urzędu w dziale I księgi 

wieczystej podstawy oznaczenia nieruchomości; wykreślenia z urzędu w dziale III księgi wieczystej ostrzeżenia o 

niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem 

prawnym". Jest też podstawą oznaczenia nieruchomości przy zakładaniu księgi wieczystej. Wpisy te oraz wniosków o 

założenie księgi wieczystej zwolnione są z opłat sądowych. 

Ustawa wejdzie w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia - wskazano. 

Zamknij > 

 

  



 
  

Powrót do spisu treści                                                                                  11 

KGS oferuje nawozy w konkurencyjnych cenach. Czy punkty sprzedaży już działają? 
Farmer.pl | Autor: Małgorzata Tyszka | 15.11.2022 | Fot. Shutterstock 

Niedawno gruchnęła informacja, że Krajowa Grupa Spożywcza stała się autoryzowanym 

dystrybutorem naszych polskich producentów nawozów, czyli Grupy Azoty i Anwil. W 

swoich punktach sprzedaży oferuje nawozy, jak podano „w bardzo konkurencyjnych 

cenach”. Sprawdziliśmy co to konkretnie oznacza? 

• Z tego artykułu dowiesz się, kiedy będzie dostępny cennik nawozów w KGS, ile rolnik 

będzie mógł ich zakupić i jak będzie wyglądała sprzedaż. Dowiesz się też, jak producenci 

nawozów postrzegają sprzedaż swoich produktów przez KGS. 

• Krajowa Grupa Spożywcza została autoryzowanym dystrybutorem nawozów Grupy 

Azoty i Anwilu. 

• Znane są konkretne punkty sprzedaży nawozów w KGS. Jest ich fizycznie dziewięć, bo w Toruniu w Centrali 

jest wyłącznie obsługa telefoniczna oraz obsługa zamówień, a nie ma stacjonarnego punktu sprzedaży. 

Na stronie KGS szybko podano konkretne adresy i telefony punktów sprzedaży detalicznej autoryzowanego 

dystrybutora nawozów Grupy Azoty i Anwil. Niestety bardzo trudno było się do nich dodzwonić, a dowiedzieć się 

szczegółów, podobnie. Farmer.pl przygotowuje artykuł na ten temat, który wkrótce ukaże się na naszych łamach. A 

tymczasem sprawdzamy u źródła, czyli w samej Krajowej Grupie Spożywczej, Grupie Azoty i Anwilu, jak te podmioty 

postrzegają i zorganizują sprzedaż nawozów… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 
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Ceny skupu zbóż, kukurydzy, oleistych i strączkowych: dotkliwe obniżki 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Paweł Hetnał | 16.11.2022 | 

Rynek krajowy podąża za notowaniami cen zbóż na giełdach światowych, gdzie stawki 

za ziarno znacznie spadły w ostatnim tygodniu. W Polsce tylko od minionego 

poniedziałku średnia wycena pszenicy konsumpcyjnej spadła o blisko 20 zł/t, co 

pociągnęło za sobą obniżki pozostałych gatunków zbóż ujętych w naszym zestawieniu. 

Dołuje również przeciętna cena skupu kukurydzy (suche ziarno), która w odstępie 

dwóch dni poszła w dół o ponad 26 zł/t. Rzepak w tym czasie stracił na wartości ok. 45 

zł/t.  

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

16.11.2022 r. z firm zlokalizowanych na terenie całej Polski przez redakcję portalu  CenyRolnicze.pl przedstawiają się 

następująco:   

 

Zamknij > 
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Rosja żąda wznowienia eksportu amoniaku przez Ukrainę w zamian za kontynuację 

„umowy zbożowej” 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 16.11.2022 | 

Rosja i Ukraina są bliskie porozumienia w sprawie przedłużenia umowy 

zabezpieczającej eksport zboża przez porty czarnomorskie pomimo wojny,. Według 

medialnych doniesień, negocjatorzy są przekonani, że walczące strony zgodzą się na 

przedłużenie umowy przed jej wygaśnięciem. Rosja stawia jednak nowe warunki i 

oczekuje wznowienia możliwości transportu amoniaku przez Ukrainę. 

Umowa, zawarta po raz pierwszy za pośrednictwem ONZ i Turcji w lipcu, jest 

automatycznie odnawiana, chyba że jedna ze stron sprzeciwi się. Przedłużenie jest 

negocjowane przez ONZ. Zgodnie ze zmienionym porozumieniem, Rosja mogłaby 

korzystać z tej samej trasy czarnomorskiej, która transportuje większość ukraińskiego eksportu rolnego, co zapewnia 

Kijowowi ekonomiczne koło ratunkowe podczas wojny. W zamian za przedłużenie umowy Rosja będzie mogła 

korzystać z rurociągu transportującego amoniak przez terytorium kontrolowane przez Ukrainę przed dotarciem do 

portu pod Odessą. 

Rurociąg, którym przed inwazją transportowano około 2,3 mln ton amoniaku, może dać Moskwie dodatkowe 2,4 mld 

dolarów przychodów z eksportu w czasie, gdy zachodnie sankcje ograniczają jej zdolność do sprzedaży własnego 

zboża i nawozów. 

Moskwa zażądała od USA i UE usunięcia sankcji, które uniemożliwiły państwowemu Rosyjskiemu Bankowi Rolnemu, 

głównemu kanałowi płatności za rosyjski eksport produktów rolnych, dostęp do systemu płatności finansowych 

Swift.  

Ławrow powiedział dziennikarzom, że ONZ dał mu pisemne zapewnienie o „dobrych intencjach” USA i UE, które 

usuną przeszkody w eksporcie rosyjskiego zboża i nawozów. Powiedział, że ONZ przekazała obietnice, że „wszystkim 

podmiotom gospodarczym uczestniczącym w rosyjskich łańcuchach nawozów, zboża i dostaw” nie będą grozić będą 

sankcje za handel rosyjskim zbożem. Pozwoliłoby to rosyjskim statkom odwiedzać europejskie porty. 

Otwarcie rurociągu dla rosyjskiego amoniaku jest politycznie drażliwe na Ukrainie, która ma na uwadze umożliwienie 

Rosji zarabiania miliardów na sprzedaży nawozów, podczas gdy Kijów zbiera tylko około 100 milionów dolarów 

rocznie z przychodów tranzytowych. 

Źródło: Ukr Agro Consult 
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Elewarr wkracza na rynki światowe. Będzie eksportował polskie zboże drogą morską 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 16.11.2022 |Fot. Krajowa Grupa Spożywcza 

Wczoraj (15 listopada br.) w Porcie Gdynia odbyła się konferencja prasowa dotycząca 

eksportu polskich zbóż. Prezes zarządu spółki Elewarr Hubert Grzegorczyk podkreślił, że 

misją Elewarr jest współpraca tylko z polskimi rolnikami, dlatego spółka będzie 

eksportowała wyłącznie polskie produkty. 

- Jest to pierwszy w historii Elewarru eksport drogą morską i jeden z większych 

sukcesów, które Elewarr osiągnął w ostatnich latach. Nigdy do tej pory spółka nie 

prowadziła eksportu drogą morską, zawsze ten towar był sprzedawany na lokalnym 

rynku, ale w związku z obecną sytuacją, która panuje na świecie, zdecydowaliśmy się 

wykonać ten eksport, żeby polskie zboże trafiało w zakątki świata, które go potrzebują - powiedział prezes Elewarr 

Hubert Grzegorczyk. 

Jak podaje Krajowa Grupa Spożywcza, Polska jako producent zboża wytwarza go więcej, niż jest w stanie 

skonsumować, co otwiera nowe możliwości, z których właśnie skorzystano. Zakontraktowany statek, który będzie 

przewoził towar posiada ładowność 33 000 ton. Towar spółki zostanie bezpośrednio wyeksportowany do Wybrzeża 

Kości Słoniowej. - Ten transport otwiera nam pewną nową historię, którą będziemy tworzyć. Jesteśmy Krajową 

Grupą Spożywczą, która z dużym rozmachem wchodzi w nowy obszar działalności, jakim jest sektor zbożowo-

młynarski i dzisiaj wkraczamy na rynki światowe, rynki handlu zbożem - powiedział prezes Krajowej Grupy 

Spożywczej S.A. Jan Wernicki. 

Elewarr planuje wysłanie kolejnych transportów pszenicy oraz innych produktów skupowanych przez spółkę od 

polskich rolników. 

Źródło/zdjęcie: Krajowa Grupa Spożywcza 
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Tańszy gaz napędza produkcję w zakładach chemicznych. Ceny nawozów spadają 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 16.11.2022 | 

Produkcja nawozów azotowych w Unii Europejskiej nadal rośnie, ponieważ korzystna 

pogoda nadal utrzymuje niskie ceny gazu ziemnego. Dzięki temu od początku miesiąca 

ceny niektórych nawozów w Niemczech spadły już o 100 EUR/t. 

Rosja chce nałożyć cło eksportowe w wysokości 23,5% na wszystkie rodzaje nawozów z 

„ceną krańcową” 450 USD/t - powiedział 11 listopada wicepremier Denis Manturow w 

raporcie Interfax. Taryfy nie zostały jeszcze zatwierdzone dekretem rządowym. Mówi 

się, że cena 450 USD/t jest ceną, poniżej której eksporterzy nie płaciliby ceł 

eksportowych. Podatek w wysokości 23,5% jest nakładany na każdą tonę nawozu 

sprzedawanego powyżej 450 USD/t. Rozporządzenie ma wejść w życie 1 stycznia 2023 roku. 

Tymczasem coraz więcej europejskich producentów nawozów wznawia produkcję ze względu na gwałtowny spadek 

cen gazu ziemnego. Yara International ASA, jeden z największych producentów nawozów na świecie, ogłosił, że 

ponownie wykorzystuje 65% mocy produkcyjnych amoniaku w Europie. Firma analityczna CRU International 

poinformowała, że posunięcia Yary są zgodne z działaniami innych europejskich producentów nawozów. 

Według CRU europejska produkcja nawozów wynosi obecnie około 63% całkowitej mocy produkcyjnej, w 

porównaniu z 37% na początku października. Ceny gazu gwałtownie spadły w ostatnich tygodniach, głównie z 

powodu łagodniejszych temperatur i ponadprzeciętnej pojemności magazynów gazu. Chociaż część linii 

produkcyjnych wraca do eksploatacji, to jednak do osiągnięcia optymalnej wydolności przemysłu nawozowego nadal 

droga jest daleka. 

Ceny gazu ziemnego są nadal znacznie wyższe niżeli przed wojną na Ukrainie. - Wróciliśmy do miejsca, w którym 

ceny są na poziomie analogicznego okresu zeszłego roku, ale i tak są znacznie powyżej norm historycznych – 

powiedział Chris Lawson, szef działu nawozów w CRU. Mimo spadku cen gazu wszystkie nawozy są nadal znacznie 

droższe niż rok temu. 

Od początku miesiąca obniżki nawet o 100 EUR/t 

W Niemczech i w Europie ceny nawozów nadal spadały w listopadzie. W bieżącym tygodniu na niemieckich rynkach 

spotowych azotan wapniowo-amonowy (KAS), najważniejszy dla niemieckich rolników nawóz azotowy, kosztuje we 

wtorek (15 listopada) niecałe 663 euro za tonę. To ok. 100 euro mniej za tonę niż na początku miesiąca. 

Ceny mocznika kształtują się na poziomie poniżej 800 euro za tonę, a więc na początku miesiąca są również o 100 

euro niższe. Roztwór mocznika azotanu amonu (AHL) kosztuje niecałe 665 euro - o 30 euro mniej niż dwa tygodnie 

temu. Spadły również ceny pozostałych nawozów mineralnych.   

Za kornkali niemieccy rolnicy muszą obecnie płacić 570 euro za tonę. To o 75 euro mniej niż na początku miesiąca. Za 

najważniejszy nawóz fosforowy, fosforan dwuamonowy (DAP), trzeba zapłacić 875 euro za tonę. To o około 35 euro 

mniej niż na początku miesiąca. 

Największy francuski port importowy i centrum handlowe, Rouen, informuje, że w przypadku najważniejszego dla 

francuskich rolników nawozu azotowego, azotanu amonu 27%, ceny kształtowały się na poziomie 710 euro za tonę - 

o 80 euro mniej niż dwa tygodnie temu. 

Ceny płynnego nawozu azotanu amonu w postaci roztworu mocznika (French Solution Azotée) wynosiły 650 euro za 

tonę (- 40 euro). We Francji mocznik kosztował ostatnio "tylko" 700 euro za tonę, czyli o 60 euro mniej niż dwa 

tygodnie temu i znacznie mniej niż w Niemczech. 

Źródło: Agrarheute 
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Inspekcja bierze pod lupę pestycydy oferowane w internecie 
Agropolska.pl | Autor : (DK) | 16.11.2022 | Fot. WIORiN Bydgoszcz 

W związku ze sprzedażą środków ochrony roślin przez internet oraz 

niebezpieczeństwem wynikającym z nadużywania tej przestrzeni do handlu 

podrobionymi produktami, inspektorzy ochrony roślin i nasiennictwa monitorują 

portale. 

Jak podkreśla w komunikacie Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w 

Bydgoszczy, jego pracownicy od wielu lat prowadzą regularny przegląd stron 

internetowych, na których oferowane są środki ochrony roślin. 

"Inspektorzy zwracają szczególną uwagę na termin ważności zezwolenia ministra 

rolnictwa i rozwoju wsi na wprowadzenie do obrotu oraz na środki ochrony roślin, którym kończy się okres na zużycie 

istniejących zapasów dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania, jak również na środki zawierające 

substancje czynne wycofane ze stosowania w Unii Europejskiej oraz na preparaty z obcojęzycznymi etykietami" - 

wskazuje bydgoski WIORiN. 

Monitorowane jest ponadto spełnianie przez oferty sprzedaży wymogów określonych w art. 25 ust. 3 pkt 5 Ustawy z 

8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin. Chodzi m.in. o pełnoletność osób nabywających oraz ich kwalifikacje, 

upoważniające do zakupu środków ochrony roślin. 

"Monitoring prowadzony przez WIORiN w Bydgoszczy w bieżącym roku przyniósł wymierne efekty. W wyniku 

podjętych działań wstrzymano sprzedaż środka nieposiadającego aktualnego zezwolenia ministra rolnictwa i rozwoju 

wsi" - podkreśla Inspektorat. 
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Bez faktur nie jesteś aktywnym rolnikiem. To w takim razie, kim? 
Farmer.pl | Autor : Agnieszka Kozłowska | 16.11.2022 | Fot. Shutterstock 

Toczący się od wielu lat spór o to, kogo w naszym kraju należy uznać za rolnika 

aktywnego zawodowo i jakie benefity w związku z tym powinny mu i tylko jemu 

przysługiwać (w odróżnieniu od innych - w domyśle pseudorolników) właśnie 

rozstrzygnięto jasno jednym rozporządzeniem. Czy nie tego domagało się od lat 

środowisko rolnicze? 

Definicja rolnika aktywnego zawodowo została właśnie ustalona "dzięki" rozporządzeniu 

Rady Ministrów zmieniającemu rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i 

sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z 

dnia 14 listopada br. 

Według tego prawa, rolnikiem aktywnym nie jest ten, którego kwota płatności bezpośrednich za rok poprzedni nie 

przekracza 5 tys. EUR - jak zapisano w Planie Strategicznym dla WPR 2023-2027, a ten kto pozyskuje przychody z 

prowadzonego gospodarstwa rolnego w wysokości co najmniej 5000 zł brutto i na dowód może wykazać faktury VAT 

dokumentujące dokonanie sprzedaży produktów rolnych z prowadzonego gospodarstwa rolnego. 

Tak więc - zdaje się - wicepremier Henryk Kowalczyk zakończył właśnie jednym ruchem toczący się od wielu lat spór o 

to, kto to jest aktywny rolnik, tudzież jak powinien być w naszym kraju definiowany. 

Ale czy nie tego właśnie domagało się środowisko rolnicze? 

Przypomnijmy, solą w oku wielu polityków (dziś nawet europosłów) oraz samorządowców rolniczych byli ci "rolnicy", 

którzy pobierali dopłaty na posiadaną ziemię, której sami nie uprawiali, ale którą wydzierżawiali innym 

No to teraz koniec z "pseudorolnikami - jak ich wyżej wymienieni określali. 

Tylko, jak to teraz będzie z realizacją PS 2023-2027? Ten - świeżo zresztą przyjęty przez KE - dokument wciąż zakłada, 

że interwencje realizowane w formie płatności bezpośrednich oraz płatności ONW będą przyznawane wyłącznie 

rolnikom aktywnym zawodowo. Czyli, że dopłaty bezpośrednie dostaną też tylko ci rolnicy, którzy do corocznie 

składanego wniosku dołączą faktury dokumentujące sprzedaż produktów rolnych z prowadzonego gospodarstwa?  

A co z tymi, którzy np. sprzedają produkty sezonowo na lokalnym rynku, albo w obrocie międzysąsiedzkim?... 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

 

  

https://www.farmer.pl/prawo/przepisy-i-regulacje/bez-faktur-nie-jestes-aktywnym-rolnikiem-to-w-takim-razie-kim,125307.html


 
  

Powrót do spisu treści                                                                                  18 

KRIR apeluje o pilną zmianę rozporządzenia w sprawie pomocy klęskowej 
Farmer.pl | Autor : Agnieszka Kozłowska | 16.11.2022 | Fot. Shutterstock 

Pomoc klęskowa przewidziana jest tylko dla rolników, którzy pokażą faktury sprzedaży. 

KRIR nie zgadza się z tym i wnioskuje o pilną zmianę, dopiero co przyjętego, 

rozporządzenia w tej sprawie. 

W związku z opublikowanym w Dzienniku Ustaw rozporządzeniem Rady Ministrów z 

dnia 14 listopada 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego 

zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa (Dz. U. z 2022 poz. 2315), które - jak podkreśla KRIR - nie było konsultowane 

z samorządem rolniczym - Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wniósł o pilną zmianę 

tego rozporządzenia. 

Przedmiotowe rozporządzenie w § 13zs w ust. 2 w pkt 4 stanowi, że warunkiem otrzymania pomocy jest wykazanie 

sprzedaży produktów rolnych z gospodarstwa rolnego od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 30 września 2022 r. w 

wysokości co najmniej 5000 zł brutto. Natomiast w ust. 7 w pkt 4 mowa jest o konieczności dostarczenia kopi faktur 

potwierdzających sprzedaż. 

- Zwracamy uwagę, że w ww. rozporządzeniu pominięto rolników ryczałtowych, rolników prowadzących sprzedaż 

bezpośrednią lub prowadzących działalność w ramach RHD. Rolnik „ryczałtowy” nie ma żadnego obowiązku 

wystawia paragonów, rachunków, ani faktur finalnym konsumentom – sprzedaż prowadzi na podstawie umów 

kupna-sprzedaży. Z przepisów o sprzedaży bezpośredniej natomiast wynika obowiązek prowadzenia rejestru 

ilościowego odnośnie produktów sprzedanych. W RHD, jak przy każdej działalności, przy której zechcemy skorzystać 

ze zwolnienia, także należy prowadzić wewnętrzny rejestr sprzedaży - podkreśla KRIR… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

 

  

https://www.farmer.pl/finanse/krir-apeluje-o-pilna-zmiane-rozporzadzenia-w-sprawie-pomocy-kleskowej,125315.html
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Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej: jest projekt ustawy wdrożenia 25 mld na 

jego realizację 
Farmer.pl | Autor : PAP | 16.11.2022 | Fot. Shutterstock 

 

Ponad 25 mld euro ma Polska na realizację Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki 

Rolnej na lata 2023-2027. Projekt ustawy, która stwarza podstawy prawne do jego 

wdrożenia, trafił do opiniowania - wynika z informacji opublikowanej w środę na 

stronach RCL. 

Chodzi o projekt ustawy o Planie Strategicznym dla wspólnej polityki rolnej, który został 

skierowany do opiniowania. Informacja o tym ukazała się w środę na stronach 

Rządowego Centrum Legislacji. 

Krajowy Plan Strategiczny na lata 2023-2027 został przygotowany na podstawie zreformowanej wspólnej polityki 

rolnej (WPR) i nowego pakietu aktów prawnych Unii Europejskiej zakładających finansowanie różnych interwencji 

(działań) objętych Planem z unijnych funduszy (Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji - EFRG oraz 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - EFRROW). 

Plan został przygotowany przez resort rolnictwa w oparciu o szerokie konsultacje społeczne. Ma on w jak 

największym stopniu odpowiadać specyfice polskiego rolnictwa, ale jednocześnie realizować unijną politykę rolną - 

wskazano. 

Projektowana ustawa wdraża unijne przepisy w tym zakresie i ustanawia system zarządzania oraz kontroli w naszym 

kraju. Uwzględnia nowe zasady i warunki wdrażania interwencji oraz określa szczegółowe warunki przyznawania i 

wypłaty w ramach poszczególnych działań, a także wprowadza regulacje w zakresie przejściowego wsparcia 

krajowego. 

Od uchwalenia tej ustawy zależy wypłata środków dla polskiego rolnictwa w 2023 r. Plan Strategiczny będzie 

realizowany zgodnie z zasadą N+2, tzn. ostatecznym terminem na rozliczenie wydatków będzie 31 grudnia 2029 r. W 

Polsce o dopłaty bezpośrednie ubiega się ok. 1 mln 260 tys. gospodarstw. 

Na realizację Planu Strategicznego składa się: wsparcie w kwocie 17,3 mld euro w ramach I filaru WPR (dopłaty 

bezpośrednie) oraz 4,7 mld euro w ramach II filaru WPR - na wsparcie obszarów wiejskich. W przypadku II filaru 

oprócz środków UE przewiduje się także współfinansowanie krajowe w wysokości ponad 3,2 mld euro, co daje 

łącznie ponad 7,9 mld euro środków publicznych na ten cel. Dodatkowo w I filarze WPR realizowane będzie 

przejściowe wsparcie krajowe finansowane w całości z budżetu krajowego - poinformowano w uzasadnieniu do 

projektu ustawy. 

W zakresie płatności bezpośrednich (I filar WPR) Plan Strategiczny przewiduje wdrożenie instrumentów zbliżonych 

do wsparcia funkcjonującego w obecnym okresie: podstawowego wsparcia dochodów (odpowiednik jednolitej 

płatności obszarowej), uzupełniającego redystrybucyjnego wsparcia dochodów (odpowiednik płatności 

redystrybucyjnej - dodatkowej), a ponadto - uzupełniającego wsparcia dochodów dla młodych rolników, a także 

płatności w ramach wsparcia dochodów związanego z produkcją (odpowiedniki płatności dla młodych rolników). 

Planowane są także dopłaty w ramach nowego rodzaju interwencji, tj. schematów na rzecz klimatu, środowiska i 

dobrostanu zwierząt, których celem jest wynagradzanie praktyk rolniczych mających przyczynić się do realizacji 

celów środowiskowych i klimatycznych wspólnej polityki rolnej dotyczących łagodzenia zmiany klimatu, wspierania 

zrównoważonego rozwoju i ochrony bioróżnorodności, a także zasobów naturalnych takich jak woda, gleba i 

powietrze. 

Od 2023 r. dostępnych będzie także szereg form wsparcia obszarowego w ramach II filaru WPR: płatności dla 

obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami, płatności rolno-środowiskowo-
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klimatycznych, płatności ekologicznych, premii z tytułu zalesień, zadrzewień lub systemów rolno-leśnych czy 

wsparcia inwestycji leśnych lub zadrzewieniowych. 

Zgodnie z Planem Strategicznym przyjęto system wdrażania, w którym rolę instytucji zarządzającej (IZ) pełni minister 

właściwy do spraw rozwoju wsi, akredytowanej agencji płatniczej - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

(ARiMR), a instytucji pośredniczących oraz podmiotów wdrażających - samorządy województw. 

Minister rolnictwa odpowiada co do zasady za zarządzanie Planem Strategicznym i za wdrożenie go w efektywny, 

skuteczny i prawidłowy sposób, a agencja płatnicza - za zarządzanie wydatkami oraz za ich kontrolę. 

Jak podano w uzasadnieniu do projektu, elektronizacja nabiera coraz większego znaczenia, dlatego "w projektowanej 

ustawie zaproponowano rozwiązania, zgodnie z którymi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego ARiMR 

będzie się odbywało składanie wniosków o przyznanie pomocy finansowej oraz ich rozpatrzenie, w tym prowadzenie 

korespondencji w sprawie, oraz zawieranie umów o przyznanie pomocy"… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

 

  

https://www.farmer.pl/prawo/przepisy-i-regulacje/plan-strategiczny-dla-wspolnej-polityki-rolnej-jest-projekt-ustawy-wdrozenia-25-mld-na-jego-realizacje,125314.html
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Krajowa Grupa Spożywcza wzięła się za handel nawozami. Jak na razie klapa 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 17.11.2022 | 

- Z informacji uzyskanych od rolników dowiadujemy się, że większość z nich nie może na 

dzień dzisiejszy kupić nawozów w KGS, gdyż albo ich nie ma lub są dostępne – ale tylko 

dla plantatorów buraków – informuje Wielkopolska Izba Rolnicza. 

- Bardzo ciężka sytuacja na rynku nawozów utrzymuje się od wielu miesięcy. Ich ceny 

rosną w zatrważająco szybki tempie, ale jakby tego było mało to są jeszcze ogromne 

problemy z ich dostępnością – tak Wielkopolska Izba Rolnicza komentuje aktualną 

sytuację na rynku nawozów. 

W ostatnich dniach do wiadomości publicznej przekazano, że Krajowa Grupa Spożywcza 

została autoryzowanym dystrybutorem nawozów Grupy Azoty i Anwil S.A. Andrzej Śliwka - Wiceminister aktywów 

państwowych przekazał, że KGS ma w swoich punktach oferować nawozy azotowe, jednoskładnikowe i 

wieloskładnikowe w bardzo konkurencyjnych cenach. 

Wielkopolskiej Izbie Rolniczej udało się ustalić miejsca gdzie można zakupić nawozy od Grupy Azoty i Anwil: 

- Centrala, ul. Kraszewskiego 40, Toruń, tel. 695 650 077, 695 650 377 

- Dobrzelin, ul. Władysława Jagiełły 92, tel. 695 650 496 

- Kluczewo, ul. Broniewskiego 23, Stargard, tel. 695 650 429 

- Kruszwica, ul. Niepodległości 38/40, tel. 665 552 533 

- Werbkowice, ul. Przemysłowa 2, tel. 695 650 325 

- Brześć Kujawski, ul. Przemysłowa 1, tel. 695 650 329 

- Malbork, ul. Sikorskiego 51, tel. 695 650 328 

- Nakło nad Notecią, ul. Rudki 1, tel. 725 111 742 

- Płock, ul. Bielska 52, tel. 695 650 075 

- Siennica Nadolna 59, tel. 695 650 327. 

- Z informacji uzyskanych od rolników dowiadujemy się, że większość z nich nie może na dzień dzisiejszy kupić 

nawozów w KGS, gdyż albo ich nie ma lub są dostępne – ale tylko dla plantatorów buraków. Często także do 

zakupionych nawozów należy doliczyć koszty transportu, więc podliczając finalną cenę nie jest ona konkurencyjna i 

często jest na poziomie takim jakbyśmy zakupili nawozy w lokalnym punkcie. Dziesięć punktów sprzedaży w ramach 

Krajowej Grupy Spożywczej to zdecydowanie za mało, aby obsłużyć wszystkich zainteresowanych zakupem 

nawozów. Bardzo często sprzedawane są nawozy w ilościach cało samochodowych tj. 24t., więc mniejsze 

gospodarstwa nie mają szans na zamówienie tańszych nawozów. Krajowa Grupa Spożywcza zaznacza, że w 

najbliższym czasie planuje zwiększyć ilości swoich punktów sprzedaży – wskazuje wielkopolski samorząd rolniczy. 

Źródło: Wielkopolska Izba Rolnicza 

Zamknij > 
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Umowa na eksport zboża z czarnomorskich portów została przedłużona o cztery miesiące 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 17.11.2022 | 

- Inicjatywa na rzecz bezpiecznego transportu produktów rolnych przez Morze Czarne 

została przedłużona o kolejne 120 dni – poinformował minister infrastruktury Ukrainy 

Ołeksandr Kubrakow. Jak podaje portal Ukr Agro Consult, ta decyzja została właśnie 

podjęta w Stambule. Organizacja Narodów Zjednoczonych i Turcja pozostały 

gwarantami Inicjatywy. 

Od 1 sierpnia, kiedy rozpoczęła się Inicjatywa Zbożowa, Ukraina wyeksportowała ponad 

11 milionów ton produktów rolnych do 38 krajów na całym świecie. To znacząca kwota, 

ale niewystarczająca. 

Ukraina oficjalnie zaapelowała do partnerów Inicjatywy z propozycją przedłużenia inicjatywy o co najmniej 1 rok i 

włączenia do niej mikołajowskiego portu i czeka na ich odpowiedź. - – Ważne jest również zapewnienie sprawnego 

działania Wspólnego Centrum Koordynacyjnego. Zgłosiliśmy swoje propozycje rozwiązania istniejących problemów. 

Musimy wykorzystać cały dostępny potencjał eksportowy naszych portów, aby świat szybko otrzymał niezbędne 

ilości żywności dodaje Ministerstwo Infrastruktury w Kijowie. 

Źródło: Ukr Agro Consult 

Zamknij > 
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Nabór wniosków na pomoc suszową przedłużona do 30 listopada. Zamiast faktur, mogą 

być inne dokumenty 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 17.11.2022 |Fot. MRiRW Twitter 

- W związku z tym, że wniosków o pomoc socjalną dla rodzin rolniczych, które ucierpiały 

w wyniku suszy, było bardzo dużo, również aplikacja się zawieszała, stąd też decyzja o 

przedłużeniu naboru tych wniosków do 30 listopada – poinformował podczas 

dzisiejszego briefiengu prasowego minister rolnictwa, Henryk Kowalczyk.  

- Wsłuchując się w glosy rolników podjąłem decyzję o możliwości załączenia 

dokumentów nie tylko w postaci faktur, ale również innych dokumentów sprzedaży 

typu umów między rolnikami czy wręcz oświadczenia rolnika, który by sprzedawał 

swoje produkty na targowisku czy bazarze, a więc inne dokumenty, które by świadczyły 

o sprzedaży. Apeluję też do tych rolników, którzy nie mają żadnej sprzedaży i właściwie nie obsługują ziemi rolniczej, 

tylko są właścicielami, aby wzięli pod uwagę to, że jest to pomoc dla rodzin, które poniosły straty. Jeśli ktoś nie 

uprawia takiej ziemi, to powinien zastanowić się, czy warto składać oświadczenie pod groźbą odpowiedzialności 

karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Chcemy pomagać rolnikom, którzy utracili część dochodów. Chcemy też 

aby te środki finansowe przeznaczone na ten cel były większe i pula 450 mln zł zostanie podniesiona do 600 mln zł. 

Po weryfikacji wszystkich wniosków ta kwota indywidulana i tak może podlegać redukcji, bo taka jest zasada, że całą 

kwotę przeznaczoną na pomoc dzieli się przez ilość zaakceptowanych wniosków i wcale nie znaczy, że ta kwota 

wyjdzie 5 czy 10 tys. zł. Po podziale ta kwota może wynieść 2-3 tys. zł – zapowiedział minister Kowalczyk. 

Zamknij > 
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VAT na nawozy wraca od nowego roku 
Farmer.pl | Autor : Radosław Zieniewicz | 17.11.2022 | Fot. Shutterstock 

Tylko do końca grudnia br. będzie obowiązywała zerowa stawka VAT. Zgodnie z 

zapowiedziami Henryka Kowalczyka, wiceministra i ministra rolnictwa będziemy musieli 

się dostosować do unijnych przepisów i zostanie przywrócony VAT na nawozy oraz 

paliwa. Zerowa stawka VAT pozostanie utrzymana na żywność. 

Wprowadzone od kwietnia 2022 r. przepisy unijne umożliwiły państwom członkowskim 

obniżenie stawek VAT do 0 proc. na niektóre towary zaspokajające podstawowe 

potrzeby, w tym żywność, gaz ziemny i niektóre paliwa. 

Wśród towarów objętych 0 stawką VAT znalazły się też nawozy, w tym polepszacze 

gleby, środki wapnujące i część podłoży do upraw.. Zgodnie z najnowszym rozporządzeniem preferencyjna zerowa 

stawka VAT będzie obowiązywać końca grudnia br. 

Jednak część posłów złożyło projekt ustawy do sejmu o wydłużenie 0 stawki VAT na produkty rolne i paliwa na cały 

rok 2023. 

Jednak zgodnie z zapowiedziami przedstawicieli UE obecne ramy prawne UE nie pozwalają przedłużyć zerowej stawki 

VAT na nawozy i gaz ziemny w 2023 r. Do dyskusji o tym czy można wydłużyć 0 stawkę VAT włączył się minister 

Rolnictwa. 

Zerowa stawka VAT pozostanie tylko na żywność 

Zgodnie z informacjami podanymi przez PAP wicepremier i minister rolnictwa Henryk Kowalczyk podkreślił, że 

obniżona akcyza, obecna stawka podatku VAT na  nawozy nie będzie wydłużona na 2023 r. 

Zgodnie z komentarzem Kowalczyka, Komisja Europejska jednoznacznie zabroniła przedłużenie obniżek VAT na 

paliwa i nawozy. Jak skomentował to Henryk Kowalczyk, prawdopodobnie będziemy musieli się dostosować do 

przepisów UE gdyż VAT jest podatkiem zharmonizowanym… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 
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