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Notowania 
CenyRolnicze.pl | 2 stycznia 2023 

 

 

 

PSZENICA KONS ŻYTO KONSUMPCYJNE JĘCZMIEŃ BROWARNY OWIES KONSUMPCYJNY 
Średnia cena zł/t: 1 355,71  Średnia cena zł/t: 1 052,33  Średnia cena zł/t: 1 146,50  Średnia cena zł/t: 1 188,33  

MIN - MAX: 1 240,00 - 1 530,00  MIN - MAX: 950,00 - 1 200,00  MIN - MAX: 1 000,00 - 1 560,00  MIN - MAX: 1 080,00 - 1 380,00  

    

    
PSZENICA PASZ. ŻYTO PASZOWE PSZENŻYTO JĘCZMIEŃ PASZOWY 
Średnia cena zł/t: 1 257,39  Średnia cena zł/t: 1 011,75  Średnia cena zł/t: 1 151,36  Średnia cena zł/t: 1 112,75  

MIN - MAX: 1 200,00 - 1 340,00  MIN - MAX: 900,00 - 1 140,00  MIN - MAX: 1 090,00 - 1 280,00  MIN - MAX: 950,00 - 1 300,00  

    

    
GROCH ŁUBIN ŻŁÓTY ŁUBIN WĄSKOLISTNY BOBIK 
Średnia cena zł/t: 1 521,67  Średnia cena zł/t: 1 550,00  Średnia cena zł/t: 1 601,67  Średnia cena zł/t: 1 506,67  

MIN - MAX: 1 400,00 - 1 880,00  MIN - MAX: 1 280,00 - 1 760,00  MIN - MAX: 1 500,00 - 1 800,00  MIN - MAX: 1 300,00 - 1 740,00  

    

    
RZEPAK KUKURYDZA MLEKO ŻYWIEC WIEPRZOWY 
Średnia cena zł/t: 2 568,75  Średnia cena zł/t: 1 131,79  Średnia cena zł/l: 2,77 Średnia cena zł/kg: 7,30 

MIN - MAX: 2 400,00 - 2 670,00  MIN - MAX: 950,00 - 1 210,00  MIN - MAX: 2,58 – 2,93 MIN - MAX: 6,80 – 8,00 

    

    

MATF Pszenica  
309,25 €/t 

MATF Kukurydza  
295,50 €/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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Potężny wzrost polskiego importu rzepaku spoza krajów UE 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 27.12.2022 |  

Polska sprowadziła od początku tego sezonu (01.07 - 18.12.2022) 617,76 tys. ton nasion 

rzepaku spoza Unii Europejskiej w porównaniu do tylko 137,38 tys. ton w analogicznym 

okresie przed rokiem. 

Jak informuje Andrzej Bąk z Warszawskiej Giełdy Towarowej, obecny wynik daje nam 

drugie miejsce w rankingu unijnych importerów rzepaku. Minimalnie wyprzedza nas 

tylko Belgia (626,40 tys. ton). Czytaj dalej… 

 

Gwałtowny wzrost cen zbóż na giełdach światowych. Pszenica poszła w górę o 17 EUR/t 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 27.12.2022 |  

Ceny zbóż gwałtownie rosną pod koniec roku. Przyczyną jest arktyczna fala zimna w 

USA. Temperatury dochodzące do minus 40 stopni Celsjusza mogą doprowadzić do 

znacznych strat w uprawie pszenicy ozimej. 

Rynki terminowe zareagowały na te obawy znaczącymi wzrostami cen pszenicy. W USA 

ceny wzrosły o prawie 4% i sięgnęły poziomu z początku grudnia. W Europie ceny 

pszenicy wzrosły od zeszłego tygodnia o 17 euro do 314 EUR za tonę, a więc doszły do 

poziomu z początku grudnia. Czytaj dalej… 

 

Rośnie eksport ukraińskiego zboża transportem drogowym. Najwięcej przejeżdża przez 

Dorohusk 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 27.12.2022 |  

Według danych, które zaprezentował portal APK-Inform, transportem drogowym z 

Ukrainy wywieziono w listopadzie 291,8 tys. ton głównych zbóż, czyli o 8% więcej niż w 

październiku (271,2 tys. ton). W sumie 145,1 tys. ton kukurydzy, 135,3 tys. ton pszenicy 

i 11,5 tys. ton jęczmienia. W omawianym okresie największe ilości zboża wywożono 

przez przejścia graniczne z Polską (Jagodyn-Dorohusk) i Węgrami (Chop-Zachon). Przez 

te dwa punkty kontrolne dostarczono 37% ogólnego wolumenu kukurydzy, 32% 

pszenicy i 10% jęczmienia. Czytaj dalej… 

 

Komisja Europejska tnie szacunki tegorocznej produkcji zbożowej. W Polsce bez zmian 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 27.12.2022 |  

- W raporcie z 22 grudnia 2022 Komisja Europejska skorygowała znacznie w dół swoje 

wcześniejsze szacunki tegorocznej produkcji zbożowej w UE-27. W stosunku do prognoz 

z listopada, produkcja wszystkich zbóż została obniżona aż o 1,9 mln ton. Przyczyną jest 

cięcie (m/m) oczekiwanych zbiorów kukurydzy o 1,2 mln ton i pszenicy miękkiej o 0,6 

mln ton - informuje Andrzej Bąk z Warszawskiej Giełdy Towarowej. Czytaj dalej… 
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J.K. Ardanowski: Nie jesteśmy bezrozumnym stadem bydląt, które ma podążać 

popędzane jakimś batem 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 27.12.2022 |  

– Nie może być sytuacji, w której rolnicy widzą, że wszystko idzie w złym kierunku, a są 

uspokajani propagandowymi bajkami, z pewnymi obietnicami, że coś się wydarzy w 

przyszłości. Lepiej podejmować konkretne decyzje i później dopiero się chwalić, niż 

mówić o wielkich planach, których później się nie realizuje – uważa poseł PiS, Jan 

Krzysztof Ardanowski. 

Czytaj dalej… 

 

Ceny skupu zbóż, kukurydzy, oleistych i strączkowych: pszenica drożeje 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Paweł Hetnał | 28.12.2022 |  

W reakcji na podwyżki cen pszenicy na giełdach światowych, również na krajowym 

podwórku odnotowaliśmy wzrost średnich stawek za pszenicę. Wycena ziarna 

konsumpcyjnego tego zboża poszła w górę o ponad 11 zł/t. W podobnym stopniu 

poszła w górę średnia stawka za żyto paszowe. Za trendami z giełd w Paryżu i Chicago 

podążał też krajowy rzepak, którego wartość wzrosła w ostatnich dniach o ok. 28 zł/t. 

Czytaj dalej… 

 

J.K. Ardanowski: Wielkie firmy nakupiły tańszego zboża z Ukrainy i nie są zainteresowane 

ziarnem od polskich rolników 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 28.12.2022 |  

- Rolnicy zgłaszają, że w magazynach jest bardzo dużo zboża paszowego, szczególnie 

kukurydzy, a wielkie firmy, najczęściej z kapitałem zachodnim, nakupiły tańszego zboża 

z Ukrainy i nie są zainteresowani kupnem od polskich rolników – mówił kilka dni temu 

Jan Krzysztof Ardanowski na antenie jednej z ogólnopolskich rozgłośni radiowych. W 

niedawnej rozmowie na antenie Radia Maryja, poseł Jan Krzysztof Ardanowski zauważył 

między innymi, że rząd nie prowadzi konsultacji z organizacjami rolniczymi. Czytaj 

dalej… 

 

Aktualne ceny nawozów azotowych i NPK – koniec grudnia 2022 
Farmer.pl | Autor : Maciej Sacha | 28.12.2022 | Fot. TK 

Od około dwóch miesięcy obserwujemy wyraźne spadki cen nawozów azotowych i NPK. 

Ta tendencja wciąż się utrzymuje, choć w przypadku nawozów NPK widoczna jest 

obecnie bardziej niż wśród azotowych. Ile kosztują dziś popularne nawozy azotowe i 

NPK? Sytuacja na rynku nawozów nadal się poprawia. Ceny zazwyczaj spadają, a 

dostępność u dystrybutorów generalnie rośnie, choć nie we wszystkich przypadkach. 

Cena Polifoski 6 utrzymuje się od dwóch tygodni na stałym poziomie. Czytaj dalej… 
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Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Sprawdź, czy znalazłeś się na liście 

rankingowej 
Farmer.pl | Autor : Agnieszka Kozłowska | 28.12.2022 | Fot. pixabay collage 

W marcu, kwietniu i maju br. ARiMR przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy 

finansowej na operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w 

ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na 

obszarach wiejskich” PROW 2014-2020. Jest już lista rankingowa określająca kolejność 

przysługiwania pomocy! 

Czytaj dalej… 

 

KGW dostaną większe wsparcie finansowe 
Farmer.pl | Autor : Agnieszka Kozłowska | 28.12.2022 | fot. A.Kozłowska / farmer.pl 

Koła Gospodyń Wiejskich otrzymają większe wsparcie finansowe na prowadzenie i 

rozwój swojej lokalnej działalności. Dobra wiadomość dla Kół Gospodyń Wiejskich! W 

przyszłym roku otrzymają większe wsparcie finansowe na prowadzenie i rozwój swojej 

lokalnej działalności. Jak informuje wiceminister Anna Gembicka, nowe stawki pomocy 

będą się kształtowały następująco: 8 000 zł - koła liczące do 30 członków, 9 000 zł - koła 

od 31 do 75 członków, 10 000 zł - koła liczące ponad 75 członków. 

Czytaj dalej… 

 

Dostawcy Kampol-Fruit nie składają broni 
Farmer.pl | Autor : portalspozywczy.pl | 28.12.2022 | Fot. IJ 

Kampol-Fruit jest winny dostawcom prawie 74 mln zł. 1 października rozpoczął się 

"proces restrukturyzacyjny” firmy, w wyniku którego dostawcy mają otrzymać połowę 

swoich należności za dostarczone owoce i warzywa, w dodatku w ratach. 

Czym zajmuje się Kampol Fruit? 

Kampol-Fruit Sp. z o.o. jest firmą rodzinną, założoną w 1992 roku w Białej Rawskiej 

przez prezesa Piotra Furmańskiego. Czytaj dalej… 

 

Prezes PGE: W przyszłym tygodniu chcemy zawrzeć porozumienie z PGG ws. cen węgla 
Farmer.pl | Autor : PAP | 28.12.2022 | Fot. shutterstock 

W przyszłym tygodniu chcemy zawrzeć porozumienie z Polską Grupą Górniczą (PGG) w 

sprawie cen węgla w 2023 r. - poinformował w środę prezes PGE Wojciech Dąbrowski. 

Dodał, że liczy na utrzymanie spadkowego trendu dotyczącego cen węgla. 

Szef PGE Wojciech Dąbrowski w środę wieczorem na antenie Polsat News był pytany 

m.in. o negocjowaną umowę z Polską Grupą Górniczą (PGG) na dostawy węgla do 

spółki w 2023 r. Czytaj dalej… 
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Siedem nowych ognisk grypy ptaków 
Farmer.pl | Autor : Anna Troska | 28.12.2022 | Fot. Shutterstock 

Główny Inspektorat Weterynarii naniósł na mapę siedem nowych ognisk wysoce 

zjadliwej grypy ptaków. Tym samym liczba ognisk stwierdzonych w tym miesiącu 

sięgnęła dwudziestu jeden. W ostatnich kilku dniach Główny Inspektorat Weterynarii 

poinformował o siedmiu nowych ogniskach HPAI. Do utylizacji trafiło niemal 90 tys. 

sztuk drobiu. W tym miesiącu stwierdzono już dwadzieścia jeden ognisk HPAI na terenie 

naszego kraju. Dzień po stwierdzeniu 49. ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (tj. 

23.12.2022 r.) Główny Inspektorat Weterynarii poinformował o czterech kolejnych 

ogniskach HPAI. Czytaj dalej… 

Co skontroluje NIK w 2023 r.? Jakie zagadnienia rolnicze weźmie pod uwagę? 
Farmer.pl | Autor : NIK/farmer.pl | 28.12.2022 | Fot. shutterstock 

W Nowy Rok Najwyższa Izba Kontroli wkracza z imponującym planem pracy. Ten, który 

dobiega końca, przyniósł nowe, ogromne wyzwania o skali globalnej, będące pokłosiem 

wojny za wschodnią granicą i napływu uchodźców z Ukrainy oraz światowym kryzysem 

energetycznym i finansowym. Izba skontroluje, jak na te wyzwania zareagowała 

administracja publiczna. NIK nie zaniedbuje też innych kluczowych obszarów 

funkcjonowania państwa i bytowania obywateli. Plan pracy NIK na rok 2023 to aż 90 

tematów kontroli planowych, w tym kilka rolniczych. Czytaj dalej… 

 

Poznaliśmy pełną treść Kodeksu Rolnego. Nowe prawo zostanie przyjęte 
Farmer.pl | Autor : Radosław Iwański | 29.12.2022 |  

Zapowiadany przez rządzących Kodeks Rolny ujrzał światło dzienne. Ma on być receptą 

na bolączki rolników. Kodeks rolny tworzy kompleksowe i spójne prawo, które ma 

ułatwić nie tylko życie rolnikom na obszarach wiejskich, ale także codzienną pracę i 

inwestowanie. Nowe prawo definiuje kwestie związane z uprawnieniami do nabywania 

gospodarstw i nieruchomości rolnych, a także mówi kim jest rolnik i czym jest 

działalność rolnicza. Określa obowiązki państwa wobec mieszkańców wsi i producentów 

rolnych. Zasadniczo zmienia podejście do egzekucji rolniczych oraz zobowiązań 

nieuczciwych kontrahentów wobec rolników. Czytaj dalej… 

Czy będzie interwencyjny skup zbóż? Mamy odpowiedź ministerstwa rolnictwa 
Farmer.pl | Autor : Katarzyna Mazurek | 29.12.2022 | Fot. Shutterstock 

W okresie przedświątecznym miały miejsce protesty rolników, którzy wyrażali 

niezadowolenie z powodu, destabilizującego krajowy rynek, procederu 

niekontrolowanego importu zbóż z Ukrainy.  Wicepremier Kowalczyk mówił w tym 

samym czasie na konferencji prasowej o "wypracowanym mechanizmie łagodzącym 

skutki tego importu". Redakcja farmer.pl zapytała więc, o jaki mechanizm tu chodzi. 

Jaką odpowiedź otrzymaliśmy? Skutki notowanego aktualnie przewozu rekordowych 

ilości zbóż z Ukrainy, odczuwają szczególnie rolnicy ze wschodu Polski, którzy w związku 

z tym zapowiadają kolejne protesty. Czytaj dalej… 
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ZAŁĄCZNIK 
 

Potężny wzrost polskiego importu rzepaku spoza krajów UE 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 27.12.2022 |  

Polska sprowadziła od początku tego sezonu (01.07 - 18.12.2022) 617,76 tys. ton nasion 

rzepaku spoza Unii Europejskiej w porównaniu do tylko 137,38 tys. ton w analogicznym 

okresie przed rokiem. 

Jak informuje Andrzej Bąk z Warszawskiej Giełdy Towarowej, obecny wynik daje nam 

drugie miejsce w rankingu unijnych importerów rzepaku. Minimalnie wyprzedza nas 

tylko Belgia (626,40 tys. ton). 

Wzrost tempa importu rzepaku widoczny jest też w skali całej UE. Od początku sezonu 

2022/23 członkowie UE-27 sprowadzili 3,27 mln ton rzepaku, czyli o 40% więcej niż w 

analogicznym okresie poprzedniego sezonu. Blisko 70% nasion pochodzi z Ukrainy sprowadzono (2,2 mln ton), 

prawie 800 tys. ton nasion zaimportowano z Australii (24,4% udział) i niecałe 140 tys. ton z Kanady (4,2%). 

Źródło: KE/Andrzej Bąk – eWGT 

Zamknij > 
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Gwałtowny wzrost cen zbóż na giełdach światowych. Pszenica poszła w górę o 17 EUR/t 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 27.12.2022 |  

Ceny zbóż gwałtownie rosną pod koniec roku. Przyczyną jest arktyczna fala zimna w 

USA. Temperatury dochodzące do minus 40 stopni Celsjusza mogą doprowadzić do 

znacznych strat w uprawie pszenicy ozimej. 

Rynki terminowe zareagowały na te obawy znaczącymi wzrostami cen pszenicy. W USA 

ceny wzrosły o prawie 4% i sięgnęły poziomu z początku grudnia. W Europie ceny 

pszenicy wzrosły od zeszłego tygodnia o 17 euro do 314 EUR za tonę, a więc doszły do 

poziomu z początku grudnia. 

Temperatury znacznie poniżej zera zagrażają uprawom pszenicy ozimej w USA, 

szczególnie tam, gdzie słaba pokrywa śnieżna sprawia, że uprawy są podatne na zimno. Analitycy twierdzą, że 

zagrożenie dla zapasów pszenicy, w połączeniu ze złymi warunkami siewu po bardzo suchej jesieni, może poważnie 

zaszkodzić uprawom i ich potencjałowi plonowania u jednego z największych eksporterów. Jednak nadal nie jest 

jasne, jak rozległe mogą być szkody w stadach. Ceny pszenicy na rynku terminowym w USA i w Europie nadal rosną 

we wtorek. 

Rynek będzie zmienny  

Analitycy Agritel spodziewają się, że rynki pozostaną w środowisku o dużej zmienności, ponieważ handlowcy 

postarają się lepiej ocenić ryzyko szkód spowodowanych mrozem w USA. - Jednak prawdopodobnie minie kilka 

tygodni, zanim dostępne będą wiarygodne wyniki – informuje Agritel. 

W Europie mróz na początku grudnia spowodował jedynie niewielkie szkody w uprawach ozimych, poinformowała w 

zeszłym tygodniu europejska agencja monitorująca uprawy MARS. - Jednak mróz i niskie temperatury w pierwszej 

połowie grudnia pozwoliły na poprawę tolerancji na mróz – informuje MARS. Mrozoodporność to proces, w wyniku 

którego ziarna ozime uzyskują tolerancję temperaturową, aby lepiej znosić mrozy występujące w okresie spoczynku 

zimowego. Poinformowano, że niektóre szkody spowodowane przez mróz były ograniczone do niektórych obszarów 

w środkowych i wschodnich Niemczech oraz w Polsce. Inni analitycy i obserwatorzy rynku również stwierdzili, że jest 

mało prawdopodobne, aby okres mrozów w niektórych częściach Europy spowodował duże szkody w uprawach 

ozimych. 

Stosunkowo wysokie temperatury w regionie Morza Czarnego również sprzyjały uprawom, które często są tam 

wysiewane bardzo późno ze względu na pogodę, ale także sprawiają, że rośliny są podatne na nagłe przymrozki, 

chociaż obecnie nie przewiduje się takich przymrozków. 

- Tymczasem agencja monitorująca zaobserwowała deficyt opadów w regionie Morza Bałtyckiego, w północnych 

Niemczech, w Polsce, w południowo-wschodniej Hiszpanii i w Turcji. Jednak nie miało to jeszcze znaczącego wpływu 

na zboża ozime. W północno-zachodnich Włoszech i w całym regionie Maghrebu nadal panują susze, co 

prawdopodobnie opóźni zasiewy – czytamy w raporcie MARS. 

Źródło: Agrarheute 

Zamknij > 
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Rośnie eksport ukraińskiego zboża transportem drogowym. Najwięcej przejeżdża przez 

Dorohusk 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 27.12.2022 |  

Według danych, które zaprezentował portal APK-Inform, transportem drogowym z 

Ukrainy wywieziono w listopadzie 291,8 tys. ton głównych zbóż, czyli o 8% więcej niż w 

październiku (271,2 tys. ton). W sumie 145,1 tys. ton kukurydzy, 135,3 tys. ton pszenicy 

i 11,5 tys. ton jęczmienia. 

W omawianym okresie największe ilości zboża wywożono przez przejścia graniczne z 

Polską (Jagodyn-Dorohusk) i Węgrami (Chop-Zachon). Przez te dwa punkty kontrolne 

dostarczono 37% ogólnego wolumenu kukurydzy, 32% pszenicy i 10% jęczmienia. 

Biorąc pod uwagę mniejszą produkcję głównych zbóż oraz zawieszenie większości 

portów morskich w związku z agresją wojskową Rosji na terytorium Ukrainy, APK-Inform prognozuje eksport 

pszenicy na poziomie 19 mln ton w 2022/23 RM (-41% r/r) , jęczmienia na poziomie 5,5 mln ton (-42%) i kukurydzy 

na poziomie 25,7 mln ton (-39%) w scenariuszu optymistycznym. 

Źródło: APK Inform 

Zamknij > 
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Komisja Europejska tnie szacunki tegorocznej produkcji zbożowej. W Polsce bez zmian 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 27.12.2022 |  

- W raporcie z 22 grudnia 2022 Komisja Europejska skorygowała znacznie w dół swoje 

wcześniejsze szacunki tegorocznej produkcji zbożowej w UE-27. W stosunku do prognoz 

z listopada, produkcja wszystkich zbóż została obniżona aż o 1,9 mln ton. Przyczyną jest 

cięcie (m/m) oczekiwanych zbiorów kukurydzy o 1,2 mln ton i pszenicy miękkiej o 0,6 

mln ton - informuje Andrzej Bąk z Warszawskiej Giełdy Towarowej.  

Po ostatnich korektach całkowita produkcja zbóż w UE wyniesie w tym roku 268,92 mln 

ton, czyli będzie o 9% mniejsza niż w sezonie 2021/22. W skali roku spadną zbiory 

wszystkich unijnych zbóż z wyjątkiem owsa (+1,1% r/r) i jęczmienia (+0,25% r/r). 

Jednocześnie tegoroczne zbiory zbóż (razem) powinny być o 6,5% poniżej średniej 5-letniej. 

Spadek produkcji (r/r) jest głównie konsekwencją gorszego plonowania kukurydzy (-26% do 5,56 t/ha) w związku z 

gorącą i suchą pogodą w dużej części Europy. Areał unijnych zbóż pod zbiory 2022 był o 1,7% mniejszy niż rok temu i 

o 1,6% poniżej średniej 5-letniej. 

Aktualnie zbiory pszenicy miękkiej szacowane są na 127,4 mln ton, czyli o 2% mniej niż rok temu, ale ponad 1% 

powyżej średniej. 

Druga co do wielkości uprawa unijna - kukurydza zmniejszy się o 29% - r/r, do tylko 52,3 mln ton. Tegoroczne zbiory 

jęczmienia oceniane są na 52,0 mln ton, czyli o skromne 0,3% powyżej ubiegłego roku. 

KE nie dokonała żadnych zmian w prognoza dla Polski. Nadal zbiory zbóż razem oceniane są na rekordowe 35,97 mln 

ton. Rekord zaliczyć powinna kukurydza - 8,67 mln ton (+16% r/r) i pszenica - 13,48 mln ton (+11,2% r/r). 

Źródło: Andrzej Bąk – eWGT/KE 

Zamknij > 

 

  



 
  

Powrót do spisu treści                                                                                  12 

J.K. Ardanowski: Nie jesteśmy bezrozumnym stadem bydląt, które ma podążać 

popędzane jakimś batem 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 27.12.2022 |  

– Nie może być sytuacji, w której rolnicy widzą, że wszystko idzie w złym kierunku, a są 

uspokajani propagandowymi bajkami, z pewnymi obietnicami, że coś się wydarzy w 

przyszłości. Lepiej podejmować konkretne decyzje i później dopiero się chwalić, niż 

mówić o wielkich planach, których później się nie realizuje – uważa poseł PiS, Jan 

Krzysztof Ardanowski. 

Jak zauważył na antenie Radia Maryja były minister rolnictwa, niepewność na wsi wciąż 

wzrasta. – Niepokój związany z błędami, które popełniło Prawo i Sprawiedliwość i nie 

do końca chce się do tego przyznać, a raczej postępując w ten sposób, że jak ktoś mówi 

o problemach, to on staje się zagrożeniem. (…) Wydaje się, że trzeba przywrócić dialog z organizacjami rolniczymi, bo 

dopiero wspólnie podjęte decyzje zobowiązują jedną i drugą stronę. (…) Organizacje rolnicze dają najszybszy sygnał 

(…) o dostrzeżonych błędach, patologiach, oszustwach i wtedy łatwiej jest podejmować decyzje – powiedział gość 

Radia Maryja. 

Dodał, że „dialog musi wynikać z autentycznego przekonania, a nie socjotechnicznej zagrywki wobec rolników”. Jak 

wskazał Jan Krzysztof Ardanowski, Polska musi być głosem rozsądku w Unii Europejskiej. – Nie jesteśmy 

bezrozumnym stadem bydląt, które ma podążać popędzane jakimś batem. Polskie władze muszą prezentować 

wyważone własne stanowisko, wynikające z naszych doświadczeń i wypracowanych rozwiązań, a nie powielać (…) 

głupotę, która idzie z Brukseli, stając się zakładnikami polityki unijnej – zaznaczył minister. Dodał, że w sprawach 

rolnych musimy w szczególności zabiegać o ratowanie polskiego rolnictwa, a nie powielać nakazy, które cynicznie 

Unia narzuca poszczególnym krajom. 

Źródło: Radio Maryja 

Zamknij > 
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Ceny skupu zbóż, kukurydzy, oleistych i strączkowych: pszenica drożeje 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Paweł Hetnał | 28.12.2022 |  

W reakcji na podwyżki cen pszenicy na giełdach światowych, również na krajowym 

podwórku odnotowaliśmy wzrost średnich stawek za pszenicę. Wycena ziarna 

konsumpcyjnego tego zboża poszła w górę o ponad 11 zł/t. W podobnym stopniu 

poszła w górę średnia stawka za żyto paszowe. Za trendami z giełd w Paryżu i Chicago 

podążał też krajowy rzepak, którego wartość wzrosła w ostatnich dniach o ok. 28 zł/t. 

Podwyżki mogą cieszyć, ale nadal trzeba mieć na względzie, że z rynku napływają 

informacje o znacznych trudnościach w sprzedaży płodów rolnych. - Ostatnie dni 

handlu przed okresem świąteczno-noworocznym przyniosły dalsze spowolnienie w 

handlu ziarnem. Liczba zawieranych transakcji była ograniczona. Rolnicy pozostają mało aktywni na rynku nie godząc 

się na ceny proponowane przez przetwórców i firmy handlowe, które kształtują się pod wpływem tendencji 

spadkowej. Z drugiej strony, większość wytwórni pasz i młynów jest pokryta w surowiec na okres poświąteczny, a 

nawet na pierwsze miesiące 2023 roku. Ponadto, zapotrzebowanie branży paszowej na ziarno ogranicza notowany 

spadek produkcji zwierzęcej. Przewiduje się, iż w całym 2022 roku produkcja trzech podstawowych rodzajów żywca 

(drobiowego, wieprzowego, wołowego) w wadze bitej ciepłej może wynieść ok. 4817 tys. ton, co oznacza jej spadek 

o około 4% w stosunku do 2021 roku - informuje Izba Zbożowo-Paszowa, której pełny komentarz rynkowy dostępny 

jest tutaj - kliknij.  

Aktualne ceny skupu zbóż, rzepaku, kukurydzy i strączkowych zebrane w dniu 28.12.2022 r. z firm zlokalizowanych 

na terenie całej Polski przez redakcję portalu  CenyRolnicze.pl przedstawiają się następująco:   

 

Zamknij > 
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J.K. Ardanowski: Wielkie firmy nakupiły tańszego zboża z Ukrainy i nie są zainteresowane 

ziarnem od polskich rolników 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 28.12.2022 |  

- Rolnicy zgłaszają, że w magazynach jest bardzo dużo zboża paszowego, szczególnie 

kukurydzy, a wielkie firmy, najczęściej z kapitałem zachodnim, nakupiły tańszego zboża 

z Ukrainy i nie są zainteresowani kupnem od polskich rolników – mówił kilka dni temu 

Jan Krzysztof Ardanowski na antenie jednej z ogólnopolskich rozgłośni radiowych. 

W niedawnej rozmowie na antenie Radia Maryja, poseł Jan Krzysztof Ardanowski 

zauważył między innymi, że rząd nie prowadzi konsultacji z organizacjami rolniczymi. – 

Zmiany w rolnictwie, różne sytuacje, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć, trzeba 

na bieżąco konsultować i uzgadniać z organizacjami rolniczymi. Nie konsultacje na 

zasadzie – niech sobie pogadają, a i tak zrobimy po swojemu. (…) Wydaje mi się, że czasami negocjacje z rolnikami 

tak wyglądają. Rolnicy widzą, że sprawy w rolnictwie nie idą w dobrym kierunku. (…) Nadmierny i niekontrolowany 

import zbóż, głównie paszowych, a nawet obejściem jakiejkolwiek kontroli granicznej, bo przecież zboże paszowe 

musi być również sprawdzane w zakresie bezpieczeństwa fitosanitarnego. Wprowadzono pojęcie zboża technicznego 

i nie bardzo wiadomo, czym jest. Jednak jest jedna korzyść dla importerów. To zboże nie jest w żaden sposób badane 

na granicy, a w Polsce staje się zbożem czy na paszę, czy na przemiał – powiedział przewodniczący prezydenckiej 

Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich. 

Jan Krzysztof Ardanowski wskazał, że informacja o tym, że Polska jest krajem tranzytowym i przewożone przez Polskę 

zboże ukraińskie idzie dalej w świat, nie znajduje potwierdzenia. – Owszem eksport z Polski trwa, ale gdyby patrzeć 

tylko na eksport zboża ukraińskiego to pojawia się pytanie – co mamy zrobić ze swoim. Polska jest dużym 

eksporterem i producentem zbóż. Musimy co roku wyeksportować około 10 mln ton zboża – naszego, nie 

ukraińskiego. Dlatego mówienie, że mniej wpłynęło z Ukrainy niż z Polski zostało wyeksportowane jest niepoważne. 

Rolnicy zgłaszają (…), że w magazynach jest bardzo dużo zboża paszowego, szczególnie kukurydzy, a wielkie firmy, 

najczęściej z kapitałem zachodnim, (…) nakupiły tańszego zboża z Ukrainy i nie są zainteresowani kupnem od polskich 

rolników – podkreślił gość Radia Maryja. 

Źródło: Radio Maryja 

Zamknij > 
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Aktualne ceny nawozów azotowych i NPK – koniec grudnia 2022 
Farmer.pl | Autor : Maciej Sacha | 28.12.2022 | Fot. TK 

Od około dwóch miesięcy obserwujemy wyraźne spadki cen nawozów azotowych i NPK. 

Ta tendencja wciąż się utrzymuje, choć w przypadku nawozów NPK widoczna jest 

obecnie bardziej niż wśród azotowych. Ile kosztują dziś popularne nawozy azotowe i 

NPK? 

• Sytuacja na rynku nawozów nadal się poprawia. Ceny zazwyczaj spadają, a 

dostępność u dystrybutorów generalnie rośnie, choć nie we wszystkich przypadkach. 

• Cena Polifoski 6 utrzymuje się od dwóch tygodni na stałym poziomie. 

• Spadek cen nawozów azotowych względem początku miesiąca to średnio 100 zł/t. 

Najbardziej staniał mocznik i Zaksan. 

• Różnica ceny pomiędzy skrajnymi ofertami Polifoski 8 wynosi ponad 1000 zł/t. Jeśli dystrybutor kupił drogo 

w hurcie, będzie chciał uzyskać wysoką cenę również w detalu. 

• Dynamicznie zmienia się sytuacja nawozów importowanych, które na przemian tanieją i drożeją, czasem 

będąc atrakcyjną alternatywą, by za kilka dni kosztować podobnie do odpowiedników krajowych. 

Zasadniczo sytuacja na rynku nawozów wciąż się poprawia, choć już nie tak bardzo, jak w listopadzie. Coraz więcej 

firm ma w ofercie trudno dostępny swego czasu RSM, choć jednocześnie w ostatnich tygodniach nieco trudniej 

znaleźć Polifoskę 5 i 8. Ciekawym zjawiskiem, choć już na mniejszą skalę, pozostaje duża różnica między najwyższą, a 

najniższą ceną tego samego nawozu. Wynika ona z ceny hurtowej, po której zaopatrzył się dystrybutor. Kto kupił 

drogo w hurcie, będzie chciał również drogo sprzedać w detalu, a na realia rynku będzie reagować późno i 

niechętnie….. 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 
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Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Sprawdź, czy znalazłeś się na liście 

rankingowej 
Farmer.pl | Autor : Agnieszka Kozłowska | 28.12.2022 | Fot. pixabay collage 

W marcu, kwietniu i maju br. ARiMR przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy 

finansowej na operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w 

ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na 

obszarach wiejskich” PROW 2014-2020. Jest już lista rankingowa określająca kolejność 

przysługiwania pomocy! 

Nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu „Premie na 

rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie 

pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” PROW 2014-2020 

ARiMR przeprowadziła w dniach od 28 lutego do dnia 31 maja 2022 r. 

Jak wynika z danych Agencji, ogółem w skali kraju złożono 10151 wniosków o przyznanie premii na uruchomienie 

własnego, pozarolniczego biznesu. 

Jednak na opublikowanej właśnie liście rankingowej, określającej kolejność przysługiwania pomocy znalazło się tylko 

6408 pozycji, a to oznacza, że odrzucono prawie 40% wniosków o pomoc na rozruszanie własnego biznesu na wsi. 

Tych, którym się udało znaleźć na ww. liście Agencja uspokaja: dla wszystkich wnioskodawców, którzy uzyskali 

wymaganą liczbę punktów, dostępne są środki finansowe. 

Przypomnijmy, konkretna wysokość premii na rozpoczęcie pozarolniczej działalności zależeć będzie od liczby 

utworzonych miejsc pracy – jeżeli w biznesplanie przewidziane zostało utworzenie jednego miejsca pracy, można 

będzie otrzymać 150 tys. zł. Przy dwóch stanowiskach premia wzrasta do 200 tys. zł, a przy trzech – do 250 tys. zł…. 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 
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KGW dostaną większe wsparcie finansowe 
Farmer.pl | Autor : Agnieszka Kozłowska | 28.12.2022 | fot. A.Kozłowska / farmer.pl 

Koła Gospodyń Wiejskich otrzymają większe wsparcie finansowe na prowadzenie i 

rozwój swojej lokalnej działalności. 

Dobra wiadomość dla Kół Gospodyń Wiejskich!  

W przyszłym roku otrzymają większe wsparcie finansowe na prowadzenie i rozwój 

swojej lokalnej działalności. 

Jak informuje wiceminister Anna Gembicka, nowe stawki pomocy będą się kształtowały 

następująco: 

8 000 zł - koła liczące do 30 członków 

9 000 zł - koła od 31 do 75 członków 

10 000 zł - koła liczące ponad 75 członków. 

Dotychczas stawki te wynosiły odpowiednio: 5, 6 i 7 tys. zł. 

W planie finansowym ARiMR na 2023 r. na pomoc dla KGW przewidziano -póki co - 70 mln zł, czyli tyle, ile między 

innymi zadekretowano na ten rok. Niewykluczone więc, że plan finansowy Agencji ulegnie pod tym kątem zmianie…. 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 
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Dostawcy Kampol-Fruit nie składają broni 
Farmer.pl | Autor : portalspozywczy.pl | 28.12.2022 | Fot. IJ 

Kampol-Fruit jest winny dostawcom prawie 74 mln zł. 1 października rozpoczął się 

"proces restrukturyzacyjny” firmy, w wyniku którego dostawcy mają otrzymać połowę 

swoich należności za dostarczone owoce i warzywa, w dodatku w ratach. 

Czym zajmuje się Kampol Fruit? 

Kampol-Fruit Sp. z o.o. jest firmą rodzinną, założoną w 1992 roku w Białej Rawskiej 

przez prezesa Piotra Furmańskiego. W początkowym okresie funkcjonowania podstawą 

działalności był skup i eksport na rynki krajowe oraz wschodnie świeżych jabłek, gruszek 

i wiśni, a także owoców jagodowych. Firma uruchomiła nowoczesną sortownię owoców 

świeżych, która do dnia dzisiejszego zaopatruje sieci handlowe w całej Europie. Sukces na rynku owoców świeżych 

oraz ogromna baza surowcowa, pozwoliła na poszerzenie działalności” - czytamy na stronie internetowej firmy. 

Dalsza część informacji to opis nieustannych sukcesów biznesowych osiąganych dzięki "ogromnym inwestycjom oraz 

agresywnej strategii handlowej”. Do tych sukcesów należało m.in. przejęcie zakładów w Milejowie (ZPOW Milejów) 

w 2009 r. i Rykach (ten zakład należał wcześniej do Horteksu) w 2020 r. 

Kampol-Fruit i postępowanie restrukturyzacyjne 

Dziś zakłady Kampol-Fruit w Milejowie i Rykach objęte są postępowaniem restrukturyzacyjnym. 

- Ja nie obwiniam samego prezesa, tak naprawdę miałam kontakt z działem zakupu Surowca - mówi nam Monika 

Figiel, której Kampol-Fruit jest winien 130 tys. zł. za czarną porzeczkę. - Nie chcę mówić nazwiska (M. Turek - to 

nazwisko jest zamieszczone na stronie firmy jako nazwisko osoby kontaktowej w Dziale Zakupu Surowca – red.), ale 

to pan z tego działu dzwonił do mnie i naciskał na dostawy, mówiąc, że przelew będzie na pewno za dwa tygodnie. 

Dawali najwyższą cenę, mam roczną umowę z Kampol-Fruit podpisaną osobiście przez tego pana - mówi….. 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 
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Prezes PGE: W przyszłym tygodniu chcemy zawrzeć porozumienie z PGG ws. cen węgla 
Farmer.pl | Autor : PAP | 28.12.2022 | Fot. shutterstock 

W przyszłym tygodniu chcemy zawrzeć porozumienie z Polską Grupą Górniczą (PGG) w 

sprawie cen węgla w 2023 r. - poinformował w środę prezes PGE Wojciech Dąbrowski. 

Dodał, że liczy na utrzymanie spadkowego trendu dotyczącego cen węgla. 

Szef PGE Wojciech Dąbrowski w środę wieczorem na antenie Polsat News był pytany 

m.in. o negocjowaną umowę z Polską Grupą Górniczą (PGG) na dostawy węgla do 

spółki w 2023 r. 

"Prowadzimy dyskusję, (...) w ciągu kilku dni, w przyszłym tygodniu, zamierzamy 

zawrzeć porozumienie (z PGG - PAP), jeśli chodzi o cenę węgla na przyszły rok" - 

odpowiedział. 

Dąbrowski pytany był też, co może się stać z cenami węgla w przyszłym roku i czy jest szansa, że spadną. Szef PGE 

powiedział, że liczy na to, iż trend spadkowy się utrzyma. 

Przypomniał, że Polska nie jest "bezludną wyspą" i ceny węgla w kraju są związane z cenami za granicą. Przyznał 

jednocześnie, że w ostatnich tygodniach ceny węgla spadają. "Zakładam, że ten trend się utrzyma. Na razie nie mamy 

w swoich analizach wzrostu cen węgla, ale sytuacja jest dynamiczna" - powiedział. 

Prezes PGE podkreślił, że funkcjonujemy w czasie kryzysu energetycznego wywołanego agresją Rosji na Ukrainę. To 

spowodowało m.in. wzrost cen nośników energii w tym węgla. 

Zamknij > 
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Siedem nowych ognisk grypy ptaków 
Farmer.pl | Autor : Anna Troska | 28.12.2022 | Fot. Shutterstock 

Główny Inspektorat Weterynarii naniósł na mapę siedem nowych ognisk wysoce 

zjadliwej grypy ptaków. Tym samym liczba ognisk stwierdzonych w tym miesiącu 

sięgnęła dwudziestu jeden. 

W ostatnich kilku dniach Główny Inspektorat Weterynarii poinformował o siedmiu 

nowych ogniskach HPAI. Do utylizacji trafiło niemal 90 tys. sztuk drobiu. W tym 

miesiącu stwierdzono już dwadzieścia jeden ognisk HPAI na terenie naszego kraju. 

Dzień po stwierdzeniu 49. ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (tj. 23.12.2022 r.) 

Główny Inspektorat Weterynarii poinformował o czterech kolejnych ogniskach HPAI. 

Ognisko nr 50 stwierdzono w gospodarstwie komercyjnym w województwie w województwie Wielkopolskim, w 

powiecie ostrzeszowskim, w gminie Grabów nad Prosną, w miejscowości Grabów Pustkowie. Utrzymywano w nim 5 

799 kaczek rzeźnych. 

W tej samej miejscowości (Grabów Pustkowie) stwierdzono tego dnia również ognisko nr 53. Wyznaczano je w 

gospodarstwie komercyjnym, w którym utrzymywano 33 502 kaczki rzeźne. 

Ognisko nr 51 stwierdzono w gospodarstwie komercyjnym w województwie łódzkim, w powiecie łaskim, w gminie 

Sędziejowice, w miejscowości Bilew. Utrzymywano w nim 2 309 kaczek hodowlanych. 

Ognisko nr 52 stwierdzono w gospodarstwie komercyjnym w województwie łódzkim, w powiecie zduńskowolskim, w 

gminie Zduńska Wola, w miejscowości Zduńska Wola. Utrzymywano w nim 2 232 kaczki hodowlane. 

Kolejnego dnia, tj. 24.12.2022 t., poinformowano o dwóch nowych ogniskach HPAI…. 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 
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Co skontroluje NIK w 2023 r.? Jakie zagadnienia rolnicze weźmie pod uwagę? 
Farmer.pl | Autor : NIK/farmer.pl | 28.12.2022 | Fot. shutterstock 

W Nowy Rok Najwyższa Izba Kontroli wkracza z imponującym planem pracy. Ten, który 

dobiega końca, przyniósł nowe, ogromne wyzwania o skali globalnej, będące pokłosiem 

wojny za wschodnią granicą i napływu uchodźców z Ukrainy oraz światowym kryzysem 

energetycznym i finansowym. Izba skontroluje, jak na te wyzwania zareagowała 

administracja publiczna. NIK nie zaniedbuje też innych kluczowych obszarów 

funkcjonowania państwa i bytowania obywateli. Plan pracy NIK na rok 2023 to aż 90 

tematów kontroli planowych, w tym kilka rolniczych. 

Jak zaznacza NIK, nie sposób wskazać mniej lub bardziej ważnych sfer życia publicznego 

i funkcjonowania państwa – wszystkie wymagają zarówno mądrego, odpowiedzialnego zarządzania, jak i wnikliwego 

zbadania. 

- Obliguje to wszystkie departamenty i delegatury Izby do pełnego zaangażowania – tak było zawsze i tak będzie w 

kolejnym, 105. już roku istnienia najwyższego polskiego organu kontroli państwowej - zaznacza Izba w komunikacie. 

Czy mamy w Polsce schrony na wypadek wojny? 

Spoglądając na wykaz zaplanowanych na 2023 rok kontroli, można jednak dostrzec kilka obszarów szczególnie 

istotnych. Agresja rosyjska na naszych ukraińskich sąsiadów, trwająca od 24 lutego 2022 wojna i jej międzynarodowe 

skutki nie pozostają bez wpływu na naszą sytuację i życie. Dlatego NIK przyjrzy się, jak organy administracji publicznej 

działały na rzecz przybyłych do Polski uchodźców z Ukrainy, a także jak kształcone są w polskich szkołach dzieci 

cudzoziemców i jak w jednostkach administracji publicznej obsługiwani są nie tylko obywatele polscy, ale i właśnie 

cudzoziemcy. 

Embargo na dostawy paliw kopalnych z Rosji wymusza zapewnienie importu węgla z innych kierunków, toteż Izba 

przyjrzy się, jak administracja publiczna zadbała, by dostawy węgla kamiennego do Polski nie spadły do poziomu 

zagrażającego bezpieczeństwu energetycznemu. A także – jak przebiegało zabezpieczanie i wykorzystanie krajowych 

zasobów surowców energetycznych. 

Bezpieczeństwo to nie tylko opał. NIK zbada, czy obywatele mają zapewnione miejsca w budowlach ochronnych na 

wypadek zagrożenia. I wreszcie – co państwo zrobiło, by pozyskać dla naszej armii i wdrożyć Bezzałogowy System 

Rozpoznawczo-Uderzeniowy. NIK skontroluje też, czy lotnictwo cywilne ma zapewnione bezpieczeństwo lotów i 

pasażerów. 

NIK sprawdzi ZUS 

Kryzys gospodarczo-finansowy, którego przejawy wojna w Ukrainie dodatkowo wyostrzyła, stawia pytania o stan 

finansów państwa i o wszystko, co wiąże się z pieniądzem publicznym. Jak co roku, NIK skontroluje przede wszystkim 

realizację budżetu państwa oraz realizację założeń polityki pieniężnej – temat gorący wskutek licznych dyskusji wokół 

decyzji Rady Polityki Pieniężnej i polityki NBP. 

Kontrolerzy Izby sprawdzą też, jak w okresie reform i odbudowy gospodarki po zapaści po-COVID-owej działało 

wsparcie państwa dla gmin, a także, czy prawidłowo wprowadzano zmiany podatkowe w ramach Polskiego Ładu. 

Z finansami ściśle wiąże się sfera ubezpieczeń społecznych, stąd konieczność sprawdzenia zdolności windykacyjnych 

ZUS – to również trafi pod lupę kontrolerów Izby w 2023 roku. 

Dużo uwagi NIK poświęci wodzie 

Finanse – to i gospodarka. Z pojemnego Planu pracy w tym zakresie warto wymienić przykładowo kontrolę 

prawidłowości gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, a także zapobiegania nielegalnej eksploatacji 

kopalin. 
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Dużo uwagi NIK poświęci wodzie i gospodarce wodnej. Zbada, jak kształtowały się zasoby wodne na terenach 

rolniczych (to dziedzina przedsiębiorstwa Wody Polskie), jak administracja publiczna działała na rzecz dobrego stanu 

wód, jak wspierano proces recyklingu, jak przebiegało wdrażanie gospodarki o obiegu zamkniętym, czyli niwelującej 

poziom odpadów, jak reglamentowano i monitorowano działalność spalarni śmieci, jak ograniczano poziom 

zanieczyszczeń komunikacyjnych w miastach i jak wspierano rolnictwo ekologiczne. 

Izba po raz kolejny zajmie się programem „Czyste Powietrze” badając jego sprawozdania finansowe. 

Opieka psychiatryczna nad dziećmi i młodzieżą 

Dbałość o ekologię to dbałość o zdrowie. Problematyka ochrony zdrowia i leczenia to jeden z priorytetowych 

kierunków działania NIK. W 2023 roku Izba zbada dostępność publicznego leczenia onkologicznego i 

stomatologicznego, przyjrzy się rządowemu programowi pilotażowemu leczenia ostrej formy udaru 

niedokrwiennego, skontroluje, jak przebiega zabezpieczenie państwa w krew i jej składniki, jak zamierzamy leczyć 

dorosłych z otyłością, jak skuteczna jest kontrola wydawania leków bez recepty. 

Ze szczególną uwagą kontrolerzy przyjrzą się sferze, która w ostatnich latach wywoływała gorące kontrowersje – 

opiece psychiatrycznej nad dziećmi i młodzieżą oraz świadczonej młodym obywatelom pomocy psychologicznej i 

psychoterapeutycznej. 

NIK sprawdzi Ziobrę 

NIK odpowie też na pytanie o zapobieganie wykluczeniu komunikacyjnemu zarówno w pociągach, jak i w komunikacji 

autobusowej w rejonach pozamiejskich. 

Izba skontroluje także sprawność działania i funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, który ma ogromny wpływ na 

życie obywateli i funkcjonowanie całego państwa. 

W 2021 roku głośno było o niejasnych kryteriach finansowania działań na polu kultury w ramach rządowego 

Funduszu Wsparcia Kultury. Temu też przyjrzy się w 2023 r. NIK. 

Izba zbada również skuteczność budzącego duże emocje systemu informatycznego CEPiK, prześwietli sposób 

zarządzania reklamą w przestrzeni publicznej, oceni stan bezpieczeństwa i resocjalizacji w zakładach poprawczych i 

im podobnych placówkach. I wreszcie skontroluje skierowany do uczniów szkół podstawowych program „Laboratoria 

Przyszłości”. 

To tylko ułamek tego, czym NIK będzie się zajmować w 2023 roku. 

- A do tego dodajmy jeszcze aktywność na arenie międzynarodowej – audyt OECD i Funduszu Przezorności OECD, 

audyt sprawozdań finansowych Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju, audyt Interpolu… - podkreśla w 

komunikacie Izba. 

Jakie zagadnienia rolnicze NIK weźmie pod uwagę? 

Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi NIK ma zamiar przeprowadzić w 2023 r. cztery kontrole, po których spodziewa 

się odpowiedzi na takie pytania:… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 
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Poznaliśmy pełną treść Kodeksu Rolnego. Nowe prawo zostanie przyjęte 
Farmer.pl | Autor : Radosław Iwański | 29.12.2022 |  

Zapowiadany przez rządzących Kodeks Rolny ujrzał światło dzienne. Ma on być receptą 

na bolączki rolników. 

• Kodeks rolny tworzy kompleksowe i spójne prawo, które ma ułatwić nie tylko życie 

rolnikom na obszarach wiejskich, ale także codzienną pracę i inwestowanie. 

• Nowe prawo definiuje kwestie związane z uprawnieniami do nabywania gospodarstw 

i nieruchomości rolnych, a także mówi kim jest rolnik i czym jest działalność rolnicza. 

Określa obowiązki państwa wobec mieszkańców wsi i producentów rolnych. 

• Zasadniczo zmienia podejście do egzekucji rolniczych oraz zobowiązań nieuczciwych 

kontrahentów wobec rolników. Skarb państwa w imieniu producentów rolnych ma rozprawiać się z tymi, 

którzy nie zapłacili za skupione płody, najpierw regulujących zobowiązania. 

• Kodeks Rolny powołuje do życia rzecznika rolników i wskazuje także kto będzie regulował szkody wyrządzone 

rolnikom. 

• Proponowane nowe prawo, za którym stoją bracia Wojciechowscy, Grzegorz – poseł i Janusz – komisarz ds. 

rolnictwa UE w wielu aspektach jest rewolucyjne. 

6 grudnia 2022 r. „Farmer” informował – jako pierwszy – że PiS szykuje dla rolników Kodeks Rolny, a jego założenia 

ogłosi kilka dni później, 11 grudnia, podczas konferencji partyjnej w Przysusze. Rąbka tajemnicy uchylił wtedy 

Grzegorz Wojciechowski, poseł partii rządzącej współautor Kodeksu Rolnego, pracujący nad jego założeniami 

wspólnie ze swoim bratem Januszem Wojciechowskim, komisarzem ds. rolnictwa UE. Agnieszka Kozłowska, 

dziennikarka „Farmera” śledząc doniesienia dotyczące Kodeksu przybliżyła już w kilku publikacjach na farmer.pl, 

czego rolnicy mogą spodziewać się po nowym prawie. 29 grudnia br. poseł Wojciechowski upublicznił pełną treść 

kodeksu na swoim fan page, zaznaczając, że ciągle trwają nad nim prace, a projekt ustawy rośnie z dnia na dzień. 

– Ustaw dotyczących rolnictwa jest dużo, ale nie ma takiej, która by regulowała całe rolnictwo kompleksowo, a 

konkretnie obowiązki państwa wobec rolnictwa, zasady jakimi prawo rolne powinno się kierować wobec rolników – 

mówił Grzegorz Wojciechowski w rozmowie z „Farmerem” jeszcze przed kongresem PiS w Przysusze. 

Według niego obecnie funkcjonujące prawo rolne opracowane jest w podejściu administracyjnym, czyli jest prawem 

"twardym" i "zerojedynkowym". On jest zwolennikiem prawa bardziej cywilistycznego, czyli bardziej miękkiego, 

"wybaczającego" niezawinione błędy rolników. Teraz Wojciechowski informuje, że Kodeks Rolny ma być w założeniu 

kompleksowym aktem prawnym, regulującym podstawowe zagadnienia dotyczące działalności rolniczej i jej ochrony, 

statusu prawnego gospodarstw rolnych, i wykonywania zawodu rolnika. Ma on w założeniu przejąć większość innych 

ustawowych regulacji z zakresu prawa rolnego, tak by rolnicy mieli łatwość zapoznawania się z regulacjami prawnymi 

skupionymi w jednym akcie prawnym, zamiast w wielu rozproszonych aktach prawnych. 

– Kodeks nie przewiduje zmian w przepisach innych ustaw, natomiast wprowadza zasadę, że Kodeks nie narusza 

przepisów innych ustaw o ile nie są sprzeczne z Kodeksem, natomiast w razie kolizji przepisów innych ustaw z 

przepisami Kodeksu stosuje się przepisy Kodeksu – oznajmił poseł. 

Nowe prawo określa zadania państwa w odniesieniu do rolnictwa, z uwzględnieniem celów Wspólnej Polityki Rolnej 

UE zapisanych w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, a także zadań stanowiących treść krajowej polityki 

rolnej. Projektowane przepisy obejmują zadania zarówno władz rządowych jak i samorządowych, przy czym zadania 

samorządu dotyczą głównie ochrony rolnictwa w ramach gospodarki przestrzennej a także w zakresie organizacji 

rynków lokalnych dla sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych. Jeden z rozdziałów kodeksu (rozdział III) określa 

czym jest działalność rolnicza (odwołano się do definicji z prawa UE), a także podstawowe zasady ochrony 

działalności rolniczej, między innymi prawo rolnika do niezakłóconego prowadzenia działalności rolniczej czy też 

ochronę działalności rolniczej w procesach inwestycyjnych realizowanych na gruntach rolnych. 

Jest ponadto zawarta zasada, że wszelkie odszkodowania dla rolników, związane z wywłaszczeniami, mają w pełni 

rekompensować rolnikom nie tylko utracony grunt, ale też koszty niezbędne do odtworzenia działalności rolniczej w 
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innym miejscu. Podkreślony też został obowiązek władz publicznych by rolnikowi zapewnić w takich sytuacjach 

możliwość odpowiedniej wymiany gruntów. Rozdział IV Kodeksu Rolnego – co czytamy w uzasadnieniu – określa 

definicję gospodarstwa rolnego (zgodną z definicją z kodeksu cywilnego), a także definicję gospodarstwa rodzinnego, 

ograniczając je do gospodarstw do 300 ha, co z kolei jest zgodne z dotychczasową regulacją zawartą w ustawie o 

kształtowaniu ustroju rolnego. 

Ważną zmianą jest upodmiotowienie gospodarstwa rolnego i rzeczywiste określenie jego natury jako przedsięwzięcia 

rodzinnego. W tym celu projekt przewiduje możliwość wspólnego kierowania gospodarstwem przez osoby bliskie, 

ale tylko wtedy gdy rodzina dobrowolnie porozumie się w sprawie wspólnego prowadzenia gospodarstwa. W 

przepisach rozdziału IV jest też definicję osób bliskich, bazująca na obecnej regulacji zawartej w ustawie o 

kształtowaniu ustroju rolnego ale rozszerzając ją o powinowatych drugiego stopnia, których obecna regulacja nie 

obejmuje. Rozdział V Kodeksu – o czym informuje Grzegorz Wojciechowski – reguluje kwestie związane ze statusem 

rolnika. Definiuje rolnika jako osobę prowadzącą działalność rolniczą, niezależnie czy ta osoba jest właścicielem, 

posiadaczem samoistnym czy tylko dzierżawcą gospodarstwa rolnego. Warunkiem jest by ta osoba kierowała lub 

współkierowała gospodarstwem. 

Przyszły akt prawny przewiduje, że dostęp do środków dla młodych rolników nie wymaga wyłącznego kierowania 

gospodarstwem przez młodego rolnika, wystarczy współkierowanie, gdy na przykład młody następca pracuje w 

gospodarstwie swoich rodziców i dopiero w przyszłości przejmie od nich gospodarstwo. Projekt wprowadza też 

ramową definicję rolnika aktywnego. Zostało zawarte w nim zobowiązanie państwa do ochrony rolników przed 

nieuczciwymi praktykami handlowymi. 

Kolejny rozdział – VI – reguluje kwestie związane z uprawnieniami do nabywania gospodarstw lub nieruchomości 

rolnych powyżej 1 ha, utrwalając obowiązującą zasadę że nabywcą może być tylko rolnik. Przepisy projektu nie 

naruszają obecnych regulacji zawartych w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego, poza jednym wyjątkiem – usuwa 

możliwość nabywania przez nie-rolników gospodarstw czy nieruchomości rolnych w ramach egzekucji sądowej czy 

administracyjnej. Przepisy przewidują też możliwość uzależnienia nabywania nieruchomości rolnych od wymogu 

prowadzenia tego gospodarstwa przez określony czas, a także od określonego miejsca zamieszkania, co jest 

potwierdzeniem obecnych uregulowań. Jest też wprowadzone pojęcie nowego rolnika, czyli osoby, która nie jest 

rolnikiem, ale ma kwalifikacje zawodowe by nim być. Taka osoba też może być nabywcą gospodarstwa rolnego lub 

nieruchomości rolnej. 

Przewidziane w przepisie zasady nabywania nieruchomości rolnych obejmują też dzierżawy nieruchomości 

stanowiących własność Skarbu Państwa. Od wymogu, że nabywca nieruchomości rolnej lub gospodarstwa może być 

tylko rolnik zwolniony jest obrót nieruchomościami między osobami bliskimi, w drodze darowizny lub dziedziczenia. 

Chodzi o to, żeby prawo nie ingerowało tu w rodzinne porozumienia. 

Rozdział VII zawiera normy gwarancyjne związane z kontrolami gospodarstw rolnych wprowadzając ważną zasadę, ze 

prawo do takiej kontroli maja wyłącznie państwowe organy inspekcji i kontroli. W żadnej mierze nie maja takiego 

prawa podmioty prywatne czy społeczne, ale niebędące organami władzy państwowej. Przepis ten jest reakcją na 

liczne i często uzasadnione skargi rolników na nadużycia związane zwłaszcza z odbieraniem zwierząt przez różnego 

rodzaju organizacje pozapaństwowe. Niezależnie od intencji tych podmiotów, prawo kontroli gospodarstw i w 

niektórych sytuacjach prawo do władczej interwencji powinny mieć wyłącznie właściwe organy państwowe… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

 

  

https://www.farmer.pl/finanse/poznalismy-pelna-tresc-kodeksu-rolnego-nowe-prawo-zostanie-przyjete,126766.html


 
  

Powrót do spisu treści                                                                                  25 

Czy będzie interwencyjny skup zbóż? Mamy odpowiedź ministerstwa rolnictwa 
Farmer.pl | Autor : Katarzyna Mazurek | 29.12.2022 | Fot. Shutterstock 

W okresie przedświątecznym miały miejsce protesty rolników, którzy wyrażali 

niezadowolenie z powodu, destabilizującego krajowy rynek, procederu 

niekontrolowanego importu zbóż z Ukrainy.  Wicepremier Kowalczyk mówił w tym 

samym czasie na konferencji prasowej o "wypracowanym mechanizmie łagodzącym 

skutki tego importu". Redakcja farmer.pl zapytała więc, o jaki mechanizm tu chodzi. 

Jaką odpowiedź otrzymaliśmy? 

Skutki notowanego aktualnie przewozu rekordowych ilości zbóż z Ukrainy, odczuwają 

szczególnie rolnicy ze wschodu Polski, którzy w związku z tym zapowiadają kolejne 

protesty. 

Zaapelowali do premiera o podjęcie działań regulujących import z Ukrainy, w tym m.in. o wprowadzenie stawki 

celnej na techniczne zboża, czy też wprowadzenie mechanizmu kaucji w imporcie ziarna. Z kolei izby rolnicze, w tym 

zarząd KRIR, występują z o uruchomienie interwencyjnego skupu kukurydzy. Propozycji "oddolnych" padło wiele, a 

biorąc pod uwagę również niedawną deklarację wicepremiera Henryka Kowalczyka dotyczącą "wypracowanego 

mechanizmu łagodzącego skutki importu" redakcja farmer.pl poprosiła resort rolnictwa o ustosunkowanie się do 

tych sugestii. 

Interwencyjny skup zbóż 

Farmer.pl: Czy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zgłaszało do Komisji Europejskiej pytanie o możliwość 

uruchomienia skupu interwencyjnego na zboże? 

- Zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 interwencyjny zakup zbóż 

dokonywany jest po cenie interwencyjnej wynoszącej 101,31 euro/t lub w ramach procedury przetargowej po cenie, 

która nie może być wyższa od ww. ceny interwencyjnej - poinformował w odpowiedzi resort rolnictwa. 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa jest przygotowany na zakupy interwencyjne zbóż, ale mając na uwadze różnicę 

w cenie interwencyjnej zbóż i cenami rynkowymi, nie należy się spodziewać zainteresowania rolników sprzedażą w 

ramach interwencji. Żadne państwo członkowskie UE nie może prowadzić skupu interwencyjnego na innych 

zasadach niż określone w ramach Wspólnej Polityki Rolnej UE – dodano w odpowiedzi. 

Mając na uwadze problemy dotyczące skupu kukurydzy, ministerstwo wskazało, że Elewarr sp. z o.o. wchodząca w 

skład Krajowej Grupy Spożywczej prowadzi na bieżąco skup kukurydzy mokrej po cenach rynkowych. 

- Interwencyjny skup zbóż jest możliwy, ale po cenie interwencyjnej wynoszącej 101,31 euro/t. Dlatego, w opinii 

ministerstwa, przy obecnych cenach zbóż nie wydaje się, aby rolnicy byli zainteresowani sprzedażą zbóż w ramach 

interwencji - podkreślono w odpowiedzi. 

Kaucja na zboża importowane z terytorium Ukrainy 

Farmer.pl: Czy Ministerstwo Rolnictwa zgłaszało do KE pytanie, o możliwość wprowadzenia kaucji na produkty rolno-

spożywcze importowane z terytorium Ukrainy? 

Dariusz Mamiński, radca Wydziału Prasowego Departamentu Komunikacji i Promocji MRiRW poinformował w 

odpowiedzi, że resort rolnictwa kieruje wnioski do KE z informacją o sytuacji na rynku zbóż w Polsce, postulując 

podjęcie stosownych działań w oparciu o kompetencje UE w tym obszarze. Obecnie prowadzone czynności, mają na 

celu intensyfikację wywozu produktów rolnych poza granice Polski. 

Elewarr sp. z o.o., która jest częścią Krajowej Grupy Spożywczej S.A. realizuje projekt pn. „Spichlerz Północy”, którego 

celem jest rozbudowanie powierzchni magazynowej w północnej Polsce. Magazyny zbożowe na północy kraju mają 

szczególne znaczenie ze względu na to, że znajdują się w bliskiej odległości portów, przez które w dużym stopniu 
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realizowany jest wywóz zbóż z kraju, a także tranzyt ukraińskich zbóż. Elewarr Sp. z o.o. coraz aktywniej uczestniczy 

także w eksporcie polskiej pszenicy drogą morską - wyjaśnia Dariusz Mamiński. 

Polska wnioskuje o wsparcie na rzecz poprawy infrastruktury  

Radca resortu rolnictwa dodaje, że z racji zwiększonego obrotu zbożami i związanego z tym obciążenia infrastruktury 

magazynowej i transportowej, Polska wielokrotnie na forum Komisji Europejskiej zgłaszała tą kwestię… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

 

 

https://www.farmer.pl/produkcja-roslinna/czy-bedzie-interwencyjny-skup-zboz-mamy-odpowiedz-ministerstwa-rolnictwa,126746.html

