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Notowania 
CenyRolnicze.pl | 9 stycznia 2023 

 

 

 

PSZENICA KONS ŻYTO KONSUMPCYJNE JĘCZMIEŃ BROWARNY OWIES KONSUMPCYJNY 
Średnia cena zł/t: 1 342,60  Średnia cena zł/t: 1 050,31  Średnia cena zł/t: 1 129,58  Średnia cena zł/t: 1 194,17  

MIN - MAX: 1 260,00 - 1 500,00  MIN - MAX: 950,00 - 1 200,00  MIN - MAX: 1 000,00 - 1 540,00  MIN - MAX: 1 100,00 - 1 380,00  

    

    
PSZENICA PASZ. ŻYTO PASZOWE PSZENŻYTO JĘCZMIEŃ PASZOWY 
Średnia cena zł/t: 1 246,48  Średnia cena zł/t: 999,78  Średnia cena zł/t: 1 134,81  Średnia cena zł/t: 1 088,26  

MIN - MAX: 1 120,00 - 1 340,00  MIN - MAX: 850,00 - 1 140,00  MIN - MAX: 1 000,00 - 1 280,00  MIN - MAX: 950,00 - 1 300,00  

    

    
GROCH ŁUBIN ŻŁÓTY ŁUBIN WĄSKOLISTNY BOBIK 
Średnia cena zł/t: 1 513,33  Średnia cena zł/t: 1 550,00  Średnia cena zł/t: 1 565,00  Średnia cena zł/t: 1 490,00  

MIN - MAX: 1 400,00 - 1 880,00  MIN - MAX: 1 280,00 - 1 760,00  MIN - MAX: 1 400,00 - 1 800,00  MIN - MAX: 1 300,00 - 1 780,00  

    

    
RZEPAK KUKURYDZA MLEKO ŻYWIEC WIEPRZOWY 
Średnia cena zł/t: 2 615,65  Średnia cena zł/t: 1 123,82  Średnia cena zł/l: 2,77 Średnia cena zł/kg: 7,22 

MIN - MAX: 2 300,00 - 2 765,00  MIN - MAX: 1 000,00 - 1 210,00  MIN - MAX: 2,58 – 2,93 MIN - MAX: 6,70 – 8,00 

    

    

MATF Pszenica  
300,00 €/t 

MATF Kukurydza  
290 ,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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Największym odbiorcą naszych zbóż byli w ubiegłym roku Niemcy 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 02.01.2023 |  

W okresie styczeń - październik 2022 wyeksportowaliśmy 7,44 mln ton zbóż o wartości 

2,544 mld euro. Dla porównania, w analogicznym okresie 2021 roku nasz wolumen 

eksportu ziarna zbóż wyniósł nieco mniej, bo 7,20 mln ton, ale wartość tego eksportu 

przed rokiem była o ponad 60% mniejsza i wyniosła 1,581 mld euro. 

- Skokowy wzrost wartości eksportu wynikał ze wzrostu cen zbóż w tym roku. W tym 

roku gwałtownie (o kilkadziesiąt procent) spadł wolumen eksportu większości zbóż. O 

tylko 6% obniżył się eksport pszenicy. Czytaj dalej… 

 

Konieczny jest kolejny program pomocy rolnikom w zakupie nawozów 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 02.01.2023 |  

Zdaniem samorządu rolniczego przygotowany przez Komisję Europejską komunikat nie 

udzielił konkretnych odpowiedzi na problemy, z jakimi borykają się od dłuższego czasu 

europejscy rolnicy. Środowisko rolnicze oczekiwało przedstawienia działań zarówno 

krótkoterminowych jak i długoterminowych, które złagodzą aktualną sytuację na rynku 

nawozów. W piśmie z dn. 20.12.2022 r. samorząd rolniczy przekazał opinię, będącą 

odpowiedzią na opublikowany przez Komisję Europejską Komunikat – Zapewnienie 

dostępności i przystępności cenowej nawozów. Czytaj dalej… 

 

Małe obroty na rynku zbóż. Handel ruszy po 10 stycznia? 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 02.01.2023 |  

- Poświąteczny tydzień charakteryzował się małymi obrotami na rynku zbóż. Większych 

obrotów należy się spodziewać dopiero po 10 stycznia 2023 roku. Większość 

podmiotów wydaje się być w sporym stopniu pokryta w surowiec na pierwsze tygodnie 

roku. Przetwórcy są obecnie zainteresowani zawieraniem kontraktów na dostawy 

ziarna na późniejsze dostawy w lutym-marcu 2023 roku – komentuje aktualną sytuację 

rynkową Izba Zbożowo-Paszowa. Czytaj dalej… 

 

 

Mimo wojny zapewnili sobie żywność na przyszły rok 
Agropolska.pl | Autor : PAP, (EM) | 02.01.2023 |  

Dzięki najtrudniejszemu w historii wysiewowi, który został przeprowadzony na czas, 

Ukraina zebrała ponad 60 mln ton zboża i zapewniliśmy żywność dla kraju na 2023 rok - 

powiedział premier Denys Szmyhal. - Będziemy nadal wspierać sektor rolnictwa, który 

również wykazał się niesamowitą odpornością. W ciągu miesięcy wojny daliśmy 80 mld 

hrywien 38 tysiącom naszych rolników. Pomogliśmy przeprowadzić na czas 

najtrudniejszy siew w historii Ukrainy. Dzięki temu zebrano już ponad 60 mln ton 

plonów. A Ukraina zdecydowanie zapewniła sobie żywność na następny rok - 

powiedział Denys Szmyhal. Czytaj dalej… 
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Polski import zboża wzrósł o 145%. Olbrzymie dostawy taniej kukurydzy 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 03.01.2023 |  

Od stycznia do końca października 2022 roku sprowadziliśmy 2,481 mln ton zbóż i 

produktów zbożowych za kwotę 789.316 tys. euro. - Oznacza to wzrost naszego 

importu ziarna aż o 145% - liczonego w tonach i o tyle samo procent wyrażonego w 

walucie euro. Dane sugerują, że importowaliśmy tanie zboża, ponieważ cena średnia 1 

tony zboża nie zdrożała w skali roku. Zdecydował o tym olbrzymi import taniej 

kukurydzy ukraińskiej (głównie), który wyniósł 1,571 mln ton, w porównaniu do tylko 

0,189 mln ton przed rokiem – poinformował Andrzej Bąk z Warszawskiej Giełdy 

Towarowej powołując się na dane ministerstw rolnictwa i finansów. Czytaj dalej… 

 

Rolnicza Solidarność zapowiada strajk. Oczekują m.in. wstrzymania niekontrolowanego 

napływu zboża z Ukrainy 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 03.01.2023 | Fot. Solidarność RI 

Decyzja o planowanym na 17 stycznia proteście rolników została podtrzymana. NSZZ 

Solidarność Rolników Indywidualnych zaprasza do protestu także inne organizacje. Na 

biurko wicepremiera trafiła lista postulatów. Czego oczekują rolnicy? 

- Walczymy o polskiego rolnika – mówi Tomasz Obszański, przewodniczący NSZZ 

Rolników Indywidualnych „Solidarność”. – My nie chcemy walczyć z rolnictwem 

ukraińskim. Tutaj walczymy tak naprawdę z oligarchami, z koncernami zagranicznymi. 

Jako Polska musimy odzyskać swój handel. Czytaj dalej… 

 

ZZR Korona: Eksportować polski rzepak, a nie ukraiński olej 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 03.01.2023 | 

- Polscy rolnicy mają problem ze sprzedażą rzepaku. Tegoroczne plony to 3,6 mln ton, a 

import od lipca to już ponad 0,6 mln ton. Spożycie krajowe wynosi 3,2-3,3 mln ton, ale 

eksport jest marginalny. Na koniec sezony w magazynach będzie zalegało milion ton 

rzepaku – oznajmia Związek Zawodowy Rolników „Korona”. 

- Tymczasem minister rolnictwa, Henryk Kowalczyk, zajmuje się kwestią ewentualnej 

budowy 600-kilometrowego rurociągu, którym miałby być tłoczony olej roślinny z 

Ukrainy do Polski (2 mln ton rocznie). Czytaj dalej… 

 

Czynsz dzierżawny zbyt wysoki? Jest propozycja zmiany naliczania daniny 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 03.01.2023 | 

Według obowiązujących obecnie przepisów, do obliczenia czynszu dzierżawnego 

wpłacanego do KOWR, przyjmowana jest średnia cena skupu kwintala pszenicy 

wskazana w obwieszczeniu prezesa GUS za poprzednie półrocze. - Wysokość 

wyliczonych tym sposobem czynszów jest niestabilna i obecnie zbyt wysoka dla 

rolników, zwłaszcza w obecnym czasie, gdzie nastąpił znaczący spadek opłacalności 

produkcji rolniczej – uważa Lubelska Izba Rolnicza. Czytaj dalej… 
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Rolnicy mają źle wyliczone straty suszowe. Ale nie mogą już dopisać zwierząt 
Agropolska.pl | Autor : (DK) | 02.01.2023 | Fot. Dariusz Kucman 

Część rolników omyłkowo nie wskazała w składanym przez aplikację wniosku 

"suszowym", że posiadają zwierzęta, przez co otrzymają niższe wsparcie. Resort 

rolnictwa nie ukrywa, że po podpisaniu wniosku nie ma już możliwości dokonywania 

zmian. Producenci rolni o pomoc "suszową" występują po zalogowaniu się do rządowej 

aplikacji i złożeniu wniosku o oszacowanie strat w uprawach rolnych, w których 

klimatyczny bilans wodny w danym okresie wskazuje na możliwość spadku plonów. 

Czytaj dalej… 

 

Nie ma możliwości wprowadzenia zakazu importu zbóż z Ukrainy. Resort rolnictwa stawia 

sprawę jasno 
Farmer.pl | Autor : PAP | 03.01.2023 | Fot. ID 

Wprowadzenie zakazu importu zbóż z Ukrainy jest niemożliwe ze względu na 

obowiązujące umowy międzynarodowe zarówno pomiędzy Unią Europejską i Ukrainą, 

jak i zasady Światowej Organizacji Handlu - poinformował resort rolnictwa w 

odpowiedzi na postulat Izb Rolniczych w tej sprawie. Zakaz importu zboża z Ukrainy jest 

niemożliwy do wprowadzenia ze względu na obowiązujące umowy międzynarodowe. 

Podobnie jest z tymczasową kaucją, która również nie ma zastosowania w  Unijnym 

Kodeksie Celnym. Czytaj dalej… 

 

Świętokrzyscy rolnicy chcieli pokazać, dokąd trafia ukraińskie zboże. Nie dopuszczono ich 

do głosu 
Farmer.pl | Autor : Grzegorz Tomczyk | 03.01.2023 | Fot. Screen/esesja.tv 

Delegacja rolników przybyła na obrady Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, aby 

pokazać radnym, jak wygląda sytuacja w skupach oraz jaka jest skala importu 

ukraińskiego zboża. Nie dopuszczono jednak do projekcji nagranych przez rolników 

filmów, ani nawet nie dano im głosu. Sesja Sejmiku Województwa, która odbyła się 28 

grudnia w Kielcach, poświęcona była uchwale budżetowej na 2023r. Przybyła na nią 

także delegacja rolników, uczestniczących w niedawnych protestach przeciw 

niekontrolowanemu importowi zboża z Ukrainy. Czytaj dalej… 

 

04.01.2023 Ceny skupu zbóż, kukurydzy, oleistych i strączkowych: obniżki wróciły 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Paweł Hetnał | 04.01.2023 |  

Dzisiaj na rynku skupu zbóż odnotowaliśmy obniżki cen ziarna. Największy spadek 

średniej stawki zaliczyły od minionego poniedziałku jęczmień paszowy (-11,49 zł/t) i 

pszenżyto (-10,57 zł/t). W górę natomiast poszła przeciętna wycena rzepaku (+11,29 

zł/t).  Aktualne ceny skupu zbóż, rzepaku, kukurydzy i strączkowych zebrane w dniu 

04.01.2023 r. z firm zlokalizowanych na terenie całej Polski przez redakcję portalu  

CenyRolnicze.pl przedstawiają się następująco:  Czytaj dalej… 
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Import zbóż do Polski nie zwalnia. W pół roku wjechało do nas 1,25 mln ton kukurydzy 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 04.01.2023 | 

- Według danych z Komisji Europejskiej, od 1 lipca 2022 spoza Unii Europejskiej 

(głównie z Ukrainy) wjechało aż 1,75 mln ton kukurydzy i pszenicy. Jesteśmy trzecim 

największym importerem w UE – informuje Mirosław Marciniak z Info Grain. 

W okresie od 1 lipca 2022 do 1 stycznia 2023 do Polski zaimportowano 494 696 ton 

pszenicy zwyczajnej. Zdecydowanym liderem w UE w tym zakresie jest Hiszpania z 

wynikiem 1 454 732 t. Drugą pozycję dzierży Rumunia z wynikiem 629 892 t, a na 

trzeciej pozycji plasuje się nasz kraj. Czytaj dalej… 

 

Nowe stawki dopłat do materiału siewnego 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 04.01.2023 | 

30 grudnia 2022 r. ukazało się rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie stawek dopłat 

do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym 

kategorii elitarny lub kwalifikowany lub ekologicznym materiałem siewnym kategorii 

elitarny lub kwalifikowany. Stawka dopłaty do 1 ha powierzchni gruntów ornych 

obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany, 

w odniesieniu do wniosków o udzielenie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub 

sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany złożonych w 2022 r., 

wynosi: Czytaj dalej… 

Producenci nawozów dostaną wsparcie. Rolnik skorzysta? 
Farmer.pl | Autor : Agnieszka Kozłowska | 05.01.2023 | Fot. TK 

Rada Ministrów przyjęła program „Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z 

nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 r.” Przewiduje się, 

że skorzysta z niego ok. 1000 firm, w tym przede wszystkim średnie i duże. Oznacza to 

też, że także producenci nawozów dostaną zapowiadane wsparcie. Ale czy skorzysta na 

tym rolnik? Rada Ministrów przyjęła w tym tygodniu program „Pomoc dla sektorów 

energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii 

elektrycznej w 2022 r.” Czytaj dalej… 

 

Wicepremier Kowalczyk: Krajowa Grupa Spożywcza powinna być własnością rolników 
Farmer.pl | Autor : PAP | 06.01.2023 | Fot. PTWP 

Krajowa Grupa Spożywcza powinna być własnością rolników - powiedział w czwartek w 

Wilkowie (woj. lubelskie) wicepremier, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk. Podczas 

otwartego spotkania z rolnikami szef MRiRW mówił m.in. o cenach zbóż oraz o 

przyszłości polskiego chmielarstwa. Wicepremier na początku czwartkowego spotkania 

otwartego z rolnikami w Szkole Podstawowej w Wilkowie (pow. opolski, woj. lubelskie) 

poinformował o możliwości dofinansowania wymiany słupów impregnowanych 

kreozotem, które są wykorzystywane przez plantatorów do podtrzymywania chmielu. 

Czytaj dalej… 
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ZAŁĄCZNIK 
 

Największym odbiorcą naszych zbóż byli w ubiegłym roku Niemcy 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 02.01.2023 |  

W okresie styczeń - październik 2022 wyeksportowaliśmy 7,44 mln ton zbóż o wartości 

2,544 mld euro. Dla porównania, w analogicznym okresie 2021 roku nasz wolumen 

eksportu ziarna zbóż wyniósł nieco mniej, bo 7,20 mln ton, ale wartość tego eksportu 

przed rokiem była o ponad 60% mniejsza i wyniosła 1,581 mld euro. 

- Skokowy wzrost wartości eksportu wynikał ze wzrostu cen zbóż w tym roku. W tym 

roku gwałtownie (o kilkadziesiąt procent) spadł wolumen eksportu większości zbóż. O 

tylko 6% obniżył się eksport pszenicy. Wspomniane spowolnienie w eksporcie zostało w 

większości zrekompensowane przez prawie dwa razy większy niż rok wcześniej eksport 

kukurydzy – informuje Andrzej Bąk z Warszawskiej Giełdy Towarowej. 

W pierwszych 10 miesiącach 2022 wyeksportowaliśmy aż 3,016 mln ton kukurydzy (+92% r/r), która stanowiła 41% 

naszego eksportu zbóż. Największym odbiorcą naszych zbóż byli w ubiegłym roku Niemcy. 

Nasz zachodni sąsiad odpowiada za 1/3 naszego wolumenu eksportu pszenicy i 48% kukurydzy. Duże ilości naszej 

pszenicy popłynęły do Afryki i Arabii Saudyjskiej. Kukurydza znajdowała nabywców wyłącznie w Europie. 

Zamknij > 
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Konieczny jest kolejny program pomocy rolnikom w zakupie nawozów 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 02.01.2023 |  

Zdaniem samorządu rolniczego przygotowany przez Komisję Europejską komunikat nie 

udzielił konkretnych odpowiedzi na problemy, z jakimi borykają się od dłuższego czasu 

europejscy rolnicy. Środowisko rolnicze oczekiwało przedstawienia działań zarówno 

krótkoterminowych jak i długoterminowych, które złagodzą aktualną sytuację na rynku 

nawozów. 

W piśmie z dn. 20.12.2022 r. samorząd rolniczy przekazał opinię, będącą odpowiedzią 

na opublikowany przez Komisję Europejską Komunikat – Zapewnienie dostępności i 

przystępności cenowej nawozów. - Komisja Europejska przygotowała długo 

wyczekiwany komunikat w obliczu trwającego kryzysu na rynku nawozów. Dokument zawiera szczegółowe analizy, w 

których przedstawione zostało m.in. znaczenie nawozów dla bezpieczeństwa żywnościowego i ryzyko nadmiernego 

stosowania, czy też sytuacja na rynku nawozów w UE i na świecie – czytamy w komunikacie KRIR. 

Zdaniem samorządu rolniczego przygotowany przez Komisję Europejską komunikat nie udzielił konkretnych 

odpowiedzi na problemy, z jakimi borykają się od dłuższego czasu europejscy rolnicy. Środowisko rolnicze oczekiwało 

przedstawienia działań zarówno krótkoterminowych jak i długoterminowych, które złagodzą aktualną sytuację na 

rynku nawozów. 

Niestety w komunikacie Komisji Europejskiej nie znajdujemy konkretnych rozwiązań, które pomogą rolnikom w 

prowadzeniu produkcji i zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego. Komisja pomimo oczywistych wniosków 

wynikających z przedstawionych analiz nie odstępuje od tzw. "ambitnych" założeń środowiskowych, które zmierzają 

w kierunku znacznego ograniczenia produkcji rolnej w Europie i zdania się na import żywności z krajów trzecich, o 

nieznanej jakości. Brak przedstawionych przez KE działań krótkoterminowych zagraża rentowności, a nawet 

płynności finansowej, wielu gospodarstw rolnych. 

- W naszej ocenie komunikat ten zawiera bardzo mało konkretnych działań i rozwiązań dla europejskich rolników. 

Komisja Europejska zrzuca odpowiedzialność na rządy państw członkowskich. Wskazuje, że w przepisach dotyczących 

Wspólnej Polityki Rolnej i w przepisach o dopuszczalnej pomocy publicznej rządy powinny poszukiwać własnych 

rozwiązań problemu – uważa Izba. 

W związku z powyższym, samorząd rolniczy uważa, że należy podjąć pilne działania na rynku krajowym, których 

celem jest zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego kraju. W związku z Komunikatem, Rząd RP powinien 

przedstawić plan zabezpieczenia produkcji rolnej, produkcji nawozów w zakresie dostępu do gazu i energii i 

potraktować ten sektor priorytetowo. - Komisja umożliwia krajom członkowskim wspieranie w razie potrzeby zakupu 

nawozów przez rolników - uważamy, że należy wykorzystać tę możliwość i uruchomić kolejny „program pomocy 

rolnikom w zakupie nawozów – sugerują władze KRIR. 

Źródło: KRIR 
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Małe obroty na rynku zbóż. Handel ruszy po 10 stycznia? 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 02.01.2023 |  

- Poświąteczny tydzień charakteryzował się małymi obrotami na rynku zbóż. Większych 

obrotów należy się spodziewać dopiero po 10 stycznia 2023 roku. Większość 

podmiotów wydaje się być w sporym stopniu pokryta w surowiec na pierwsze tygodnie 

roku. Przetwórcy są obecnie zainteresowani zawieraniem kontraktów na dostawy 

ziarna na późniejsze dostawy w lutym-marcu 2023 roku – komentuje aktualną sytuację 

rynkową Izba Zbożowo-Paszowa. 

W zależności od regionu kraju, ceny zbóż kształtowały się następująco (wg stanu na 30 

grudnia br.): 

- pszenica konsumpcyjna(12.5%) – 1350-1410 PLN/t, 

- pszenica paszowa – 1250-1400 PLN/t, 

- żyto konsumpcyjne - 1050-1150 PLN/t, 

- żyto paszowe - 950-1050 PLN/t, 

- jęczmień paszowy – 1050- 1240 PLN/t, 

- pszenżyto - 1100-1250 PLN/t, 

- owies paszowy – 1000-1200 PLN/t, 

- kukurydza – 1150-1250 PLN/t, 

- rzepak - 2550-2650 PLN/t. 

Nie należy się spodziewać znacznego eksportu ziarna 

Przewidujemy, iż w I połowie bieżącego sezonu 2022/23 (VII-XII) eksport pszenicy drogą morską wyniósł około 1,7 

mln ton wobec 1,1 mln ton wywiezionych w tym samym okresie poprzedniego sezonu, a kukurydzy około 0,8 mln ton 

(0,45 mln ton). Ceny polskiego ziarna zbóż w dalszym ciągu są mało konkurencyjne na rynku światowym, co ciąży na 

atrakcyjności naszego ziarna. Dlatego też nie należy się spodziewać znacznego eksportu ziarna z kraju w ramach 

nowych kontraktów w pierwszych tygodniach 2023 roku. 

Ceny zbóż oferowane przez eksporterów z dostawą do portów kształtowały się następująco (wg stanu na 30 grudnia 

br.): 

pszenica konsumpcyjna (12.5/76/250) – 1410 PLN/t (dostawa Sz/G/G, I), 

pszenica konsumpcyjna (13.5/77/270)– 1440 PLN/t (dostawa Sz/G/G, I), 

pszenica konsumpcyjna (14.0/77/280)– 1535 PLN/t (dostawa Sz/G/G, I), 

żyto paszowe– 1055-1095 PLN/t (dostawa Sz/G/G, I-II), 

pszenżyto – 1195 PLN/t (dostawa G/G, I-II), 

kukurydza (DON 2000)– 1240-1255 PLN/t (dostawa G/G, I). 

Eksport zbóż na kołach głównie dotyczy realizacji wcześniejszych kontraktów i dostaw ziarna na rynek niemiecki.   

Analiza opracowana przez Sparks Polska i Izbę Zbożowo-Paszową 

Zamknij > 
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Mimo wojny zapewnili sobie żywność na przyszły rok 
Agropolska.pl | Autor : PAP, (EM) | 02.01.2023 |  

Dzięki najtrudniejszemu w historii wysiewowi, który został przeprowadzony na czas, 

Ukraina zebrała ponad 60 mln ton zboża i zapewniliśmy żywność dla kraju na 2023 rok - 

powiedział premier Denys Szmyhal. 

- Będziemy nadal wspierać sektor rolnictwa, który również wykazał się niesamowitą 

odpornością. W ciągu miesięcy wojny daliśmy 80 mld hrywien 38 tysiącom naszych 

rolników. Pomogliśmy przeprowadzić na czas najtrudniejszy siew w historii Ukrainy. 

Dzięki temu zebrano już ponad 60 mln ton plonów. A Ukraina zdecydowanie zapewniła 

sobie żywność na następny rok - powiedział Denys Szmyhal. 

Poinformował też, że dzięki "inicjatywie zbożowej" wyeksportowano 15 mln ton produktów rolnych, z czego ponad 

10 mln ton przez porty nad Dunajem. 

- Wszystko to było możliwe dzięki nowej logistyce, nie tylko drogą wodną, ale także kolejową i samochodową. 

Znacznie rozbudowano kilka kluczowych przejść granicznych z Polską oraz otwarto nowe z Rumunią - powiedział 

premier. 

W piątek w ramach programu Grain From Ukraine do somalijskiego portu wpłynął statek NEVA z 25 tysiącami ton 

pszenicy spożywczej dla Etiopii i Somalii, które są na krawędzi klęski głodu. 

Zamknij > 
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Polski import zboża wzrósł o 145%. Olbrzymie dostawy taniej kukurydzy 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 03.01.2023 |  

Od stycznia do końca października 2022 roku sprowadziliśmy 2,481 mln ton zbóż i 

produktów zbożowych za kwotę 789.316 tys. euro. 

- Oznacza to wzrost naszego importu ziarna aż o 145% - liczonego w tonach i o tyle 

samo procent wyrażonego w walucie euro. Dane sugerują, że importowaliśmy tanie 

zboża, ponieważ cena średnia 1 tony zboża nie zdrożała w skali roku. Zdecydował o tym 

olbrzymi import taniej kukurydzy ukraińskiej (głównie), który wyniósł 1,571 mln ton, w 

porównaniu do tylko 0,189 mln ton przed rokiem – poinformował Andrzej Bąk z 

Warszawskiej Giełdy Towarowej powołując się na dane ministerstw rolnictwa i 

finansów. 

W tym roku wzrósł również wolumen importu pszenicy (14%), jęczmienia (12%) i szczególnie mocno mąki (+92% r/r). 

Obniżył się za to import żyta i owsa. 

W analizowanym okresie zaimportowaliśmy 1,571 mln ton kukurydzy (730% r/r), która stanowiła 63% naszego 

importu zbóż. 
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Rolnicza Solidarność zapowiada strajk. Oczekują m.in. wstrzymania niekontrolowanego 

napływu zboża z Ukrainy 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 03.01.2023 | Fot. Solidarność RI 

Decyzja o planowanym na 17 stycznia proteście rolników została podtrzymana. NSZZ 

Solidarność Rolników Indywidualnych zaprasza do protestu także inne organizacje. Na 

biurko wicepremiera trafiła lista postulatów. Czego oczekują rolnicy? 

- Walczymy o polskiego rolnika – mówi Tomasz Obszański, przewodniczący NSZZ 

Rolników Indywidualnych „Solidarność”. – My nie chcemy walczyć z rolnictwem 

ukraińskim. Tutaj walczymy tak naprawdę z oligarchami, z koncernami zagranicznymi. 

Jako Polska musimy odzyskać swój handel. (…) Zboże techniczne dalej wjeżdża. Trzeba 

powiedzieć, że rolnicy biorą sprawy we własne ręce i zatrzymują samochody ze zbożem 

technicznym. Jeśli nie dojdzie do poprawy naszej sytuacji w rolnictwie, to niestety musimy wprowadzić strajk – 

powiedział przewodniczący na antenie Radia Maryja. 

Zamknij > 
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ZZR Korona: Eksportować polski rzepak, a nie ukraiński olej 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 03.01.2023 | 

- Polscy rolnicy mają problem ze sprzedażą rzepaku. Tegoroczne plony to 3,6 mln ton, a 

import od lipca to już ponad 0,6 mln ton. Spożycie krajowe wynosi 3,2-3,3 mln ton, ale 

eksport jest marginalny. Na koniec sezony w magazynach będzie zalegało milion ton 

rzepaku – oznajmia Związek Zawodowy Rolników „Korona”. 

- Tymczasem minister rolnictwa, Henryk Kowalczyk, zajmuje się kwestią ewentualnej 

budowy 600-kilometrowego rurociągu, którym miałby być tłoczony olej roślinny z 

Ukrainy do Polski (2 mln ton rocznie). Projekt ten jest technicznie i ekonomicznie 

wątpliwy. Proponujemy zaniechać tej inwestycji i zainteresować się polskim rolnictwie – 

czytamy w komunikacie ZZR „Korona”. 

Przypomnijmy, iż kilka miesięcy temu Rada Ministrów wyraziła zgodę na zawarcie memorandum o porozumieniu 

dotyczącym opracowania projektu rurociągu dla transportu olejów roślinnych z Ukrainy do portu Gdańsk. - Realizacja 

memorandum przyczyni się do częściowego odblokowania ukraińskiego eksportu i zwiększenia bezpieczeństwa 

żywnościowego w krajach rozwijających się, które są zagrożone klęską głodu. W konsekwencji powinno to zmniejszyć 

presję migracyjną do Europy – czytamy w rządowym komunikacie. 

Rada Ministrów postanowiła, że Polska i Ukraina będą dążyć do wspólnego opracowania projektu budowy rurociągu 

transgranicznego do transportu olejów roślinnych z załadunkiem na Ukrainie. Dotyczy to także portowego terminalu 

przeładunkowego, który wstępnie zlokalizowany będzie w porcie Gdańsk. 

Oba kraje utworzą grupę roboczą, która przedstawi możliwe warianty lokalizacji projektu do zatwierdzenia. Dotyczy 

to w szczególności proponowanych tras ułożenia rurociągu. Grupa robocza przedstawi także informacje o możliwych 

przybliżonych parametrach technicznych, kosztach i warunkach realizacji projektu, w szczególności proponowanej 

trasy ułożenia rurociągu. 

Memorandum będzie zawarte na trzy lata, z automatycznym przedłużeniem na kolejne trzyletnie okresy. Dokument 

będzie można wypowiedzieć, jednak nie później niż sześć miesięcy przed końcem kolejnego okresu. Memorandum 

nie będzie stanowić umowy międzynarodowej w rozumieniu prawa międzynarodowego publicznego. 

Zamknij > 
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Czynsz dzierżawny zbyt wysoki? Jest propozycja zmiany naliczania daniny 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 03.01.2023 | 

Według obowiązujących obecnie przepisów, do obliczenia czynszu dzierżawnego 

wpłacanego do KOWR, przyjmowana jest średnia cena skupu kwintala pszenicy 

wskazana w obwieszczeniu prezesa GUS za poprzednie półrocze. - Wysokość 

wyliczonych tym sposobem czynszów jest niestabilna i obecnie zbyt wysoka dla 

rolników, zwłaszcza w obecnym czasie, gdzie nastąpił znaczący spadek opłacalności 

produkcji rolniczej – uważa Lubelska Izba Rolnicza. 

- Stawki podatku rolnego ustalane przez jednostki samorządu terytorialnego, wyliczane 

są na podstawie średniej ceny kwintala żyta za okres 11 kwartałów. Naliczanie w 

oparciu o dłuższy okres gwarantuje stabilność powyższych stawek – czytamy w stanowisku walnego zgromadzenia 

LIR. 

Samorząd rolniczy z Lubelszczyzny wnioskuje w związku z powyższym o zmianę sposobu naliczania czynszu 

dzierżawnego przez KOWR, tak aby były wyliczane na podstawie cen żyta lub pszenicy z dłuższego okresu, tj. za okres 

11 kwartałów jak naliczany jest podatek rolny. – Taka zmiana sposobu naliczania czynszu dzierżawnego będzie 

przeciwdziałać nadmiernym wahaniom jego wartości – wyjaśnia Gustaw Jędrejek, prezes LIR. 

Zamknij > 
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Rolnicy mają źle wyliczone straty suszowe. Ale nie mogą już dopisać zwierząt 
Agropolska.pl | Autor : (DK) | 02.01.2023 | Fot. Dariusz Kucman 

Część rolników omyłkowo nie wskazała w składanym przez aplikację wniosku 

"suszowym", że posiadają zwierzęta, przez co otrzymają niższe wsparcie. Resort 

rolnictwa nie ukrywa, że po podpisaniu wniosku nie ma już możliwości dokonywania 

zmian. 

Producenci rolni o pomoc "suszową" występują po zalogowaniu się do rządowej 

aplikacji i złożeniu wniosku o oszacowanie strat w uprawach rolnych, w których 

klimatyczny bilans wodny w danym okresie wskazuje na możliwość spadku plonów. 

"Część rolników prowadzących produkcję zwierzęcą w aplikacji suszowej na 2022 r. nie 

odznaczyła ‘checkbox’, że posiadają zwierzęta. Aplikacja oszacowała straty suszowe bez uwzględnienia zwierząt. 

ARiMR odrzuciła wniosek o płatności z tego tytułu, gdyż protokół nie uwzględnia danych z całego gospodarstwa, a 

aplikacja nie daje możliwości korekty w tym zakresie" - napisał do resortu rolnictwa samorząd rolniczy. 

Poprosił o stworzenie prawnej możliwości korygowania danych dotyczących posiadania zwierząt w aplikacji 

suszowej. 

Z kolei ministerstwo w odpowiedzi podkreśla, że wniosek o oszacowanie szkód "suszowych" można złożyć generalnie 

do 15 października roku wystąpienia suszy. Przy czym w tym roku termin został przedłużony do końca października. I 

zgodnie z obowiązującymi przepisami wniosek o oszacowanie szkód musi zawierać m.in. informacje o liczbie zwierząt 

utrzymywanych w gospodarstwie. 

Resort zwraca też uwagę, że wypełniając wniosek o oszacowanie szkód "suszowych", w części "Informacje o 

produkcji zwierzęcej" producent rolny musiał obowiązkowo udzielić odpowiedzi na pytanie "Czy masz produkcję 

zwierzęcą w gospodarstwie?". I mógł wybrać jedną z odpowiedzi: "Mam produkcję zwierzęcą” lub „Nie mam 

produkcji zwierzęcej". 

Rolnik składając wniosek ma ponadto prawo do wielokrotnego uzupełniania strat w poszczególnych uprawach w 

miarę ich obejmowania suszą wskazywaną przez System Monitoringu Suszy Rolniczej i wprowadzania innych zmian 

we wniosku - do czasu potwierdzenia ostatniego zgłoszenia poprzez podpisanie dokumentu o oszacowanie strat 

Profilem Zaufanym. 

"Podpisanie wniosku uruchamia proces generowania protokołu strat w gospodarstwie rolnym lub kalkulacji i 

uniemożliwia dokonywanie dalszych zgłoszeń lub dokonywanie zmian. Rolnik, wypełniając wniosek o oszacowanie 

suszy, kilkukrotnie otrzymuje informację, że po wysłaniu wniosku nie będzie możliwości wprowadzenia zmian ani 

dodania kolejnych szkód. Należy również zauważyć, że przepisy nie przewidują korekty protokołów" - nie daje nadziei 

na zmiany Ryszard Bartosik, wiceminister rolnictwa. 
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Nie ma możliwości wprowadzenia zakazu importu zbóż z Ukrainy. Resort rolnictwa stawia 

sprawę jasno 
Farmer.pl | Autor : PAP | 03.01.2023 | Fot. ID 

Wprowadzenie zakazu importu zbóż z Ukrainy jest niemożliwe ze względu na 

obowiązujące umowy międzynarodowe zarówno pomiędzy Unią Europejską i Ukrainą, 

jak i zasady Światowej Organizacji Handlu - poinformował resort rolnictwa w 

odpowiedzi na postulat Izb Rolniczych w tej sprawie. 

• Zakaz importu zboża z Ukrainy jest niemożliwy do wprowadzenia ze względu na 

obowiązujące umowy międzynarodowe.  

• Podobnie jest z tymczasową kaucją, która również nie ma zastosowania w  Unijnym 

Kodeksie Celnym.  

• W grudniu 2022 r. KRIR postulowała m.in. wprowadzenie zakazu importu zbóż i rzepaku oraz wprowadzenie 

kaucji zabezpieczających dla importerów z Ukrainy. 

• To, co w tej sytuacji może zrobić Polska, to zintensyfikować wywozu produktów rolnych poza granice Polski - 

tłumaczy Janusz Kowalski. 

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił kilka dni temu do wicepremiera, ministra rolnictwa Henryka 

Kowalczyka w sprawie podjęcia działań w celu poprawy sytuacji związanej z nadmiernym importem zboża z Ukrainy 

do Polski. KRIR postulowała m.in. wprowadzenie zakazu importu zbóż i rzepaku oraz wprowadzenie kaucji 

zabezpieczających dla importerów z Ukrainy. Odpowiedź MRiRW w tej sprawie została zamieszczona na stronie 

internetowej KRIR. 

Wiceminister rolnictwa Janusz Kowalski, odpowiadając na pismo KRiR, przyznał, że po agresji Rosji na Ukrainę 

odnotowano wzrost przewozu produktów rolnych, głównie zbóż, przez polską granicę. Wyjaśnił, że wynika to z 

ograniczenia wywozu tych produktów z Ukrainy przez porty Morza Czarnego. Do Polski przywożona jest głównie 

kukurydza. 

Monitorujemy także na bieżąco ceny zbóż i rzepaku. Z danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji 

Rynkowej MRiRW wynika, że w okresie 12-18 grudnia 2022 r. średnia cena netto kukurydzy mokrej w Polsce wzrosła 

o prawie 6 proc. w porównaniu do ceny sprzed tygodnia i wynosiła 837 zł/t. Cena ta była wprawdzie o ok. 7 proc. 

niższa niż miesiąc temu, ale o ok. 57 proc. wyższa niż 2 lata temu. Natomiast ceny pozostałych zbóż, w tym kukurydzy 

suchej, spadły w ciągu ostatniego miesiąca o ok. 2,5-4 proc., niemniej jednak są wyższe od cen sprzed wybuchu 

wojny na Ukrainie od ok. 9 do ponad 22 proc. - wyjaśniono w piśmie MRiRW. 

Zakaz importu zbóż i rzepaku z Ukrainy niezgodny z umowami  

- Odnosząc się do postulatu wstrzymania importu zbóż i rzepaku z Ukrainy informuję, że wprowadzenie takiego 

zakazu nie jest możliwe ze względu na obowiązujące umowy międzynarodowe zarówno pomiędzy Unią Europejską i 

Ukrainą, jak i zasady Światowej Organizacji Handlu. W obecnej sytuacji jednym z istotnych działań jest intensyfikacja 

wywozu produktów rolnych poza granice Polski zarówno do krajów UE charakteryzujących się ich deficytem, jak i do 

krajów trzecich uzależnionych od importu - wskazał wiceminister Kowalski. 

Mając jednak na uwadze zgłaszane problemy ze sprzedażą polskiej kukurydzy, informujemy, że Elewarr sp. z o.o. 

prowadzi na bieżąco skup polskiej kukurydzy mokrej po cenach rynkowych. Spółka posiada swoje oddziały również 

na południowym wschodzie Polski. Z informacji Spółki wynika jednak, że nie ma ze strony rolników dużego 

zainteresowania sprzedażą tego ziarna - zaznaczył Kowalski. 

Co z tymczasową kaucją dla importerów zbóż? 

- Odnosząc się do wprowadzenia kaucji zabezpieczających dla importerów z Ukrainy - z informacji Ministerstwa 

Finansów wynika, że instytucja "tymczasowej kaucji nie jest znana Unijnemu Kodeksowi Celnemu i aktom 

wykonawczym i delegowanym - tym samym nie może być stosowana na terytorium Unii, w tym na terytorium RP" - 

wyjaśnił. 
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Zboże techniczne. Kto je kontroluje? 

Kowalski poinformował, że "w kwestii przywozu do kraju zboża technicznego prowadzone są działania we 

współpracy z Krajową Administracją Skarbową i Państwową Inspekcją Sanitarną, mające na celu ograniczenie 

sprowadzania z Ukrainy zboża deklarowanego jako techniczne bez kontroli jakościowej. Wzmocnieniu uległ nadzór 

nad zbożem trafiającym do Polski z Ukrainy". 

Wiceminister zauważył ponadto, że kwestię kontroli przywożonego ziarna określają przepisy UE. Wynika z nich 

jednoznacznie, że wszystkie przesyłki zawierające zboże przeznaczone do siewu muszą zostać poddane kontroli 

fitosanitarnej w przypadku wwozu na teren Unii. Wykonują je pracownicy Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i 

Nasiennictwa. 

Kontrole monitoringowe przeprowadzane przez PIORiN jeszcze przed wybuchem wojny na Ukrainie nie stwierdzały 

ryzyka fitosanitarnego związanego z importem zbóż z tego kraju - zaznaczono w piśmie MRiRW. 

Ziarno konsumpcyjne kontrolowane jest przez Państwową Inspekcję Sanitarną (PIS). 

- W związku z pojawiającymi się sygnałami, iż sprowadzane z Ukrainy ziarno zbóż może nie spełniać wymagań w 

zakresie bezpieczeństwa żywności, w połowie tego roku Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwrócił się do PIS z prośbą 

o pobranie interwencyjnie próbek towarów importowanych z Ukrainy takich jak pszenica, słonecznik, rzepak i rzepik. 

Próbki zostały pobrane w okresie od początku czerwca do połowy lipca 2022 r. Otrzymane wyniki badań 

laboratoryjnych tych próbek nie wykazały nieprawidłowości w skontrolowanych towarach - poinformował resort 

rolnictwa… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

 

  

https://www.farmer.pl/produkcja-roslinna/zboza/nie-ma-mozliwosci-wprowadzenia-zakazu-importu-zboz-z-ukrainy-resort-rolnictwa-stawia-sprawe-jasno,126901.html
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Świętokrzyscy rolnicy chcieli pokazać, dokąd trafia ukraińskie zboże. Nie dopuszczono ich 

do głosu 
Farmer.pl | Autor : Grzegorz Tomczyk | 03.01.2023 | Fot. Screen/esesja.tv 

Delegacja rolników przybyła na obrady Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, aby 

pokazać radnym, jak wygląda sytuacja w skupach oraz jaka jest skala importu 

ukraińskiego zboża. Nie dopuszczono jednak do projekcji nagranych przez rolników 

filmów, ani nawet nie dano im głosu. 

Sesja Sejmiku Województwa, która odbyła się 28 grudnia w Kielcach, poświęcona była 

uchwale budżetowej na 2023r. Przybyła na nią także delegacja rolników, 

uczestniczących w niedawnych protestach przeciw niekontrolowanemu importowi 

zboża z Ukrainy. Rolnicy chcieli pokazać radnym filmy, nagrane smartfonami w 

okolicznych skupach, a obrazujące olbrzymią skalę importu zbóż i rzepaku z Ukrainy. 

Delegaci protestujących nie zakłócili obrad, cierpliwie czekali do końca, licząc, że zostaną wysłuchani, kiedy przyjdzie 

czas na zapytania i interpelacje. Gdy chwila ta wreszcie nadeszła po kilku godzinach obrad, wielu samorządowców 

zdążyło już opuścić salę. 

Rolnicy o nadmiernym i niekontrolowanym imporcie zbóż z Ukrainy 

O udzielenie głosu rolnikom wnioskował radny Artur Konarski, przewodniczący komisji ds. rolnictwa. Jak 

argumentował, protestujący rolnicy rozmawiali już z wojewodą, ale na wystosowany do premiera list w sprawie 

nadmiernego i niekontrolowanego importu zbóż z Ukrainy wciąż nie ma żadnej odpowiedzi. Gospodarze chcieli więc 

prosić o wsparcie lokalnych polityków i samorządowców, pokazując filmy z firm skupowych a obrazujące skalę 

problemu. 

"Rolnicy powinni czekać na odpowiedź rządu" 

Przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś stanowczo się jednak temu sprzeciwił. Jak uzasadnił, nie może dopuścić do 

publicznej projekcji wspomnianych nagrań, nie mając stuprocentowej pewności co do ich praw autorskich. Stwierdził 

również, że rolnicy powinni cierpliwie zaczekać na odpowiedź rządu, a na obradach sejmiku przemawiać mogą 

jedynie radni i przedstawiciele władz. Jak zaprotestował radny Konarski, na mównicy sejmiku wielokrotnie 

występowały osoby niezwiązane z samorządem ani władzami… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

 

  

https://www.farmer.pl/finanse/podatki-rachunkowosc/swietokrzyscy-rolnicy-chcieli-pokazac-dokad-trafia-ukrainskie-zboze-nie-dopuszczono-ich-do-glosu,126887.html
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04.01.2023 Ceny skupu zbóż, kukurydzy, oleistych i strączkowych: obniżki wróciły 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Paweł Hetnał | 04.01.2023 |  

Dzisiaj na rynku skupu zbóż odnotowaliśmy obniżki cen ziarna. Największy spadek 

średniej stawki zaliczyły od minionego poniedziałku jęczmień paszowy (-11,49 zł/t) i 

pszenżyto (-10,57 zł/t). W górę natomiast poszła przeciętna wycena rzepaku (+11,29 

zł/t).  

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

04.01.2023 r. z firm zlokalizowanych na terenie całej Polski przez redakcję portalu  

CenyRolnicze.pl przedstawiają się następująco:   

 

Zamknij > 
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Import zbóż do Polski nie zwalnia. W pół roku wjechało do nas 1,25 mln ton kukurydzy 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 04.01.2023 | 

- Według danych z Komisji Europejskiej, od 1 lipca 2022 spoza Unii Europejskiej 

(głównie z Ukrainy) wjechało aż 1,75 mln ton kukurydzy i pszenicy. Jesteśmy trzecim 

największym importerem w UE – informuje Mirosław Marciniak z Info Grain. 

W okresie od 1 lipca 2022 do 1 stycznia 2023 do Polski zaimportowano 494 696 ton 

pszenicy zwyczajnej. Zdecydowanym liderem w UE w tym zakresie jest Hiszpania z 

wynikiem 1 454 732 t. Drugą pozycję dzierży Rumunia z wynikiem 629 892 t, a na 

trzeciej pozycji plasuje się nasz kraj. 

W tym czasie do Polski wjechało blisko 1,25 mln ton kukurydzy. Zdecydowanie 

najwięcej kukurydzy importuje Hiszpania – 5 362 541 t. Drugim importerem kukurydzy w UE jest Holandia z 

dostawami na poziomie przekraczającym 1,7 mln ton. Polska jest na miejscu trzecim, przed Portugalią (1,14 mln ton). 

Zamknij > 
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Nowe stawki dopłat do materiału siewnego 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 04.01.2023 | 

30 grudnia 2022 r. ukazało się rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie stawek dopłat 

do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym 

kategorii elitarny lub kwalifikowany lub ekologicznym materiałem siewnym kategorii 

elitarny lub kwalifikowany. 

Stawka dopłaty do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych 

materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany, w odniesieniu do wniosków o 

udzielenie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego 

kategorii elitarny lub kwalifikowany złożonych w 2022 r., wynosi: 

1) 65 zł – w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych sporządzonych z materiału siewnego 

gatunków lub odmian roślin zbożowych lub strączkowych wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 

marca 2022 r. w sprawie wykazu gatunków roślin uprawnych, do których materiału siewnego kategorii elitarny lub 

kwalifikowany przysługuje dopłata z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub 

kwalifikowany (Dz. U. poz. 801); 

2) 115 zł – w przypadku roślin strączkowych; 

3) 350 zł – w przypadku ziemniaków. 

Stawka dopłaty do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych ekologicznym materiałem siewnym 

kategorii elitarny lub kwalifikowany wynosi: 

1) 78 zł – w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych sporządzonych z materiału siewnego 

gatunków lub odmian roślin zbożowych lub strączkowych wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 

marca 2022 r. w sprawie wykazu gatunków roślin uprawnych, do których materiału siewnego kategorii elitarny lub 

kwalifikowany przysługuje dopłata z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub 

kwalifikowany; 

2) 138 zł – w przypadku roślin strączkowych; 

3) 420 zł – w przypadku ziemniaków. 

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Zamknij > 
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Producenci nawozów dostaną wsparcie. Rolnik skorzysta? 
Farmer.pl | Autor : Agnieszka Kozłowska | 05.01.2023 | Fot. TK 

Rada Ministrów przyjęła program „Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z 

nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 r.” Przewiduje się, 

że skorzysta z niego ok. 1000 firm, w tym przede wszystkim średnie i duże. Oznacza to 

też, że także producenci nawozów dostaną zapowiadane wsparcie. Ale czy skorzysta na 

tym rolnik? 

Rada Ministrów przyjęła w tym tygodniu program „Pomoc dla sektorów 

energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii 

elektrycznej w 2022 r.” Założenia programu zostały w grudniu 2022 r. zaakceptowane 

przez Komisję Europejską.  

To kolejny etap rządowego wsparcia dla przedsiębiorstw energochłonnych z budżetem aż 5 mld zł. Pierwszym było 

przyznanie w 2022 r. rekompensat 92 podmiotom za 2021 r. na kwotę prawie 800 mln zł – informuje minister 

rozwoju i technologii Waldemar Buda. 

Resort rozwoju i technologii chce w ten sposób załagodzić skutki wzrostu cen energii elektrycznej i gazu wśród 

przedsiębiorstw, wywołane rosyjską agresją na Ukrainę. 

- Niezbędne jest wsparcie państwa m.in. w tych gałęziach, na które ceny energii wpływają najmocniej. Część polskich 

firm energochłonnych mierzy się dziś z problemami, mogącymi skutkować częściowym lub pełnym wstrzymaniem 

produkcji. Powodowałoby to niedobory surowców i półproduktów, a tym samym zakłócenia w łańcuchu dostaw 

wielu produktów. Przerwy w dostawach podstawowych części i surowców skutkują wstrzymaniem produkcji wielu 

towarów potrzebnych w codziennym życiu. Widzieliśmy to już w pandemii na przykładzie przerw w dostawach 

mikroprocesorów z Azji Wschodniej – dodaje minister Waldemar Buda. 

Jak zauważa w komunikacie MRiT, firmy działające w branżach energochłonnych są niejednokrotnie znaczącym 

pracodawcą na lokalnym rynku pracy. Zatrudniają  nawet do kilku tysięcy pracowników w jednym zakładzie. W 

niektórych miastach zakłady przemysłowe dostarczają ciepło systemowe dla lokalnych społeczności. Obecna sytuacja 

na rynku energii może stanowić zagrożenie dla tysięcy miejsc pracy, jak i dla możliwości dostarczania ciepła do 

mieszkańców osiedli mieszkaniowych. 

Zgoda Komisji Europejskiej 

Program został opracowany na podstawie ustawy z 29 września 2022 r. o zasadach realizacji programów wsparcia 

przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022-2024. 

W kwestii zgodności z unijnym prawodawstwem bazuje on na opublikowanych w październiku br. przez Komisję 

Europejską zaktualizowanych „Tymczasowych kryzysowych ram środków pomocy państwa w celu wsparcia 

gospodarki po agresji Rosji wobec Ukrainy". 

Komisja Europejska notyfikowała program 20 grudnia 2022 r., potwierdzając jego zgodność z unijnym prawem 

pomocy publicznej. 

Dla kogo pomoc? 

Szacuje się, że grupa przemysłów, która będzie mogła skorzystać z pomocy, zużywa rocznie ponad 20 TWh energii 

elektrycznej, czyli ponad jedną trzecią zużycia wszystkich firm przemysłowych. To takie branże jak: hutnictwo, 

ceramika, produkcja cementu czy nawozów. 

Do programu będą kwalifikować się przedsiębiorcy prowadzący swoją działalność w Polsce, którzy spełniają łącznie 

dwa warunki: 

Koszty zakupu energii elektrycznej i gazu ziemnego stanowiły co najmniej 3% wartości ich produkcji w 2021 r. lub 6% 

wartości produkcji w pierwszej połowie 2022 r. 
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Co najmniej połowa ich przychodów lub wartości produkcji pochodziła z działalności w kodach PKD lub kodach 

PRODCOM wymienionych na liście sektorów szczególnie narażonych na skutki kryzysu, opracowanej przez Komisję 

Europejską. 

Wsparcie finansowe 

Budżet programu to ponad 5 mld zł. 

Kwota wsparcia będzie zależeć od wysokości kosztów kwalifikowanych poniesionych przez przedsiębiorcę od lutego 

do grudnia 2022 r. Są to koszty zakupu gazu i energii wynikające ze wzrostu cen wyższego niż o 50% względem 

średniej ceny z 2021 r. 

Obowiązywać będą dwa maksymalne limity pomocy uzależnione od sytuacji finansowej przedsiębiorcy. Limit 

podstawowy wynosi 50% kosztów kwalifikowanych, maksymalnie do 4 mln euro na grupę kapitałową. Do 

zwiększonego limitu pomocy uprawnione będą przedsiębiorcy, którzy odnotowali spadek wskaźnika EBITDA (miara 

rentowności przedsiębiorstwa) o co najmniej 40% pomiędzy całym rokiem 2021 a 2022 albo pomiędzy drugim 

półroczem 2021 r. a drugim półroczem 2022 r. Zwiększony limit będzie dotyczył również tych firm, które w obu tych 

okresach odnotowały ujemny wskaźnik EBITDA. Kwota wsparcia w zwiększonym limicie może wynieść do 80% 

kosztów kwalifikowanych aż do 50 mln euro na grupę kapitałową… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 
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Wicepremier Kowalczyk: Krajowa Grupa Spożywcza powinna być własnością rolników 
Farmer.pl | Autor : PAP | 06.01.2023 | Fot. PTWP 

Krajowa Grupa Spożywcza powinna być własnością rolników - powiedział w czwartek w 

Wilkowie (woj. lubelskie) wicepremier, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk. Podczas 

otwartego spotkania z rolnikami szef MRiRW mówił m.in. o cenach zbóż oraz o 

przyszłości polskiego chmielarstwa. 

Wicepremier na początku czwartkowego spotkania otwartego z rolnikami w Szkole 

Podstawowej w Wilkowie (pow. opolski, woj. lubelskie) poinformował o możliwości 

dofinansowania wymiany słupów impregnowanych kreozotem, które są 

wykorzystywane przez plantatorów do podtrzymywania chmielu. 

- Żyjemy w świecie, kiedy na ochronę środowiska się bardzo mocno zwraca uwagę. W pewnym momencie, żeby się 

nie okazało, że np. kampanie piwowarskie, zakłady powiedzą, że chmiel w kontakcie ze słupami z kreozotem nie 

nadaje się do spożycia" - wyjaśnił i zachęcił do składania wniosków w programie. "Jest to program bardzo prosty, nie 

będziemy wymagali faktur, tylko rzeczywistego wykonania - dodał. 

Program wsparcia wymiany słupów impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu w ramach KPO 

zaprezentowała zastępczyni dyrektora Departamentu Rynków Rolnych i Transformacji Energetycznej Obszarów 

Wiejskich MRiRW Joanna Trybus. Stwierdziła, że procedowane zmiany przepisów unijnych zmierzają w kierunku 

ograniczenia stosowania kreozotu, dlatego ministerstwo przygotowało dla plantatorów wsparcie na nabycie, 

transport, demontaż starych i montaż nowych słupów wolnych od kreozotu. Młodzi rolnicy otrzymają na wymianę 

słupów 140 tys. zł, pozostali - 120 tys. zł. Jak zapowiedziała, nabór wniosków w ARiMR odbywać się będzie poprzez 

ePUAP i potrwa od 15 lutego do 31 marca br. 

Następnie odbyła się dyskusja, podczas której wicepremier Kowalczyk powiedział, odpowiadając na pytanie jednego 

z rolników o ceny zbóż, że zadaniem ministerstwa rolnictwa jest stabilizacja rynku. "Możemy jedynie stabilizować 

ceny na zasadzie takiej, że będziemy je trzymać w miarę blisko cen światowych. Nie zadeklaruję nikomu, że będziemy 

płacić więcej, niż cena na rynku światowym" - zastrzegł. 

Nawiązując do importu zbóż z Ukrainy, szef MRiRW stwierdził, że wystąpił o rezygnację z okresu uprzywilejowania 

dla tego kraju. - Wystąpiłem do Komisji Europejskiej o rezygnację z okresu uprzywilejowania dla Ukrainy, bo tę 

decyzję KE podjęła po wybuchu wojny. W tej chwili Ukraina ma dowolny obrót handlowy morzem z krajami UE - 

wyjaśnił. 

Pytany o przyszłość polskiego chmielarstwa, Henryk Kowalczyk poinformował, że Krajowa Grupa Spożywcza (KGS) 

wejdzie w posiadanie zakładu SCF Natural Sp. z o.o. w Suchodołach (pow. krasnostawski) produkującego granulaty 

chmielowe, ekstrakty chmielowe oraz ekstrakty roślinne i uruchomi produkcję. "W tym roku będzie to symboliczna 

(produkcja - PAP), bo już koniec sezonu. Na przyszły rok chciałbym, żeby weszły normalne systemy kontraktacji, 

gwarancji cenowej przez KGS" - podał. 

Minister przypomniał, że podczas czwartkowej wizyty w woj. lubelskim odwiedził zakłady zajmujące się 

przetwórstwem chmielu w Suchodołach i Wilkowie. "Myślę, że tymi dwoma zakładami jesteśmy w stanie 

zagospodarować obecną produkcję chmielu w Polsce" - ocenił… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

https://www.farmer.pl/fakty/polska/wicepremier-kowalczyk-krajowa-grupa-spozywcza-powinna-byc-wlasnoscia-rolnikow,127007.html

