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Notowania 
CenyRolnicze.pl | 16 stycznia 2023 

 

 

 

PSZENICA KONS ŻYTO KONSUMPCYJNE JĘCZMIEŃ BROWARNY OWIES KONSUMPCYJNY 
Średnia cena zł/t: 1 307,12  Średnia cena zł/t: 1 027,19  Średnia cena zł/t: 1 114,58  Średnia cena zł/t: 1 147,86  

MIN - MAX: 1 220,00 - 1 480,00  MIN - MAX: 900,00 - 1 170,00  MIN - MAX: 1 000,00 - 1 460,00  MIN - MAX: 1 050,00 - 1 340,00  

    

    
PSZENICA PASZ. ŻYTO PASZOWE PSZENŻYTO JĘCZMIEŃ PASZOWY 
Średnia cena zł/t: 1 227,76  Średnia cena zł/t: 973,04  Średnia cena zł/t: 1 117,17  Średnia cena zł/t: 1 080,00  

MIN - MAX: 1 130,00 - 1 340,00  MIN - MAX: 850,00 - 1 110,00  MIN - MAX: 1 000,00 - 1 240,00  MIN - MAX: 970,00 - 1 300,00  

    

    
GROCH ŁUBIN ŻŁÓTY ŁUBIN WĄSKOLISTNY BOBIK 
Średnia cena zł/t: 1 500,45  Średnia cena zł/t: 1 550,00  Średnia cena zł/t: 1 518,75  Średnia cena zł/t: 1 523,33  

MIN - MAX: 1 350,00 - 1 840,00  MIN - MAX: 1 280,00 - 1 760,00  MIN - MAX: 1 350,00 - 1 750,00  MIN - MAX: 1 350,00 - 1 740,00  

    

    
RZEPAK KUKURYDZA MLEKO ŻYWIEC WIEPRZOWY 
Średnia cena zł/t: 2 557,90  Średnia cena zł/t: 1 112,94  Średnia cena zł/l: 2,80 Średnia cena zł/kg: 7,12 

MIN - MAX: 2 300,00 - 2 650,00  MIN - MAX: 1 000,00 - 1 210,00  MIN - MAX: 2,54 – 2,95 MIN - MAX: 6,70 – 7,80 

    

    

MATF Pszenica  
288,75 €/t 

MATF Kukurydza  
280 ,00 €/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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Przekręty na eksporcie ukraińskiego zboża. W proceder zamieszani wysocy rangą 

urzędnicy 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 09.01.2023 |  

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) i Biuro Bezpieczeństwa Gospodarczego 

poinformowały o wykryciu korupcji związanej z eksportem ukraińskiego zboża. Według 

Biura, nielegalne praktyki uszczupliły skarbiec w Kijowie o 186 milionów dolarów w 

2022 roku z tytułu niezapłaconych podatków. - Ponad 10 wysokich rangą urzędników, w 

tym zastępca szefa jednego z wydziałów Państwowej Służby Celnej i kierownictwo 

Odeskiej Służby Celnej, jest prawdopodobnie zamieszanych w defraudację – 

poinformowała SBU w ubiegłym tygodniu. Czytaj dalej… 

 

Mirosław Marciniak: Krajowy rynek zbóż i oleistych pozostanie pod presją importu z 

Ukrainy 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Mirosław Marciniak | 09.01.2023 |  

- Wojna za naszą wschodnią granicą nie wywołuje już tak dużych emocji wśród 

funduszy, jak w pierwszych tygodniach od wybuchu, tym bardziej, że Ukraina jest w 

stanie produkować i eksportować surowce rolne. To nie oznacza, że nie będzie miała 

wpływu na sytuację w bieżącym roku – już na starcie mamy blisko 40% spadek 

zasiewów pszenicy ozimej, a analitycy spodziewają się ograniczenia zasiewów 

kukurydzy – pisze o perspektywach na najbliższe miesiące analityk rynku zbóż, 

Mirosław Marciniak. Czytaj dalej… 

 

Aktualne ceny oraz obawy o stan ozimin zniechęcają rolników do sprzedaży ziarna 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 09.01.2023 |  

- Okres świąteczno-noworoczny dobiegł końca. Nieco większy handel ziarnem na rynku 

krajowym powinien rozpocząć się po 10 stycznia br. Niemniej jednak, zważywszy na 

fakt, iż większość przetwórców jest pokryta w surowiec nawet do końca lutego br., 

trudno liczyć na wzmożone zakupy ziarna przez wytwórnie pasz i młyny – ocenia Izba 

Zbożowo-Paszowa. Czytaj dalej… 

 

 

Potwierdzają się informacje o sprzedaży zboża technicznego z Ukrainy na cele paszowe 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 10.01.2023 |  

Wojewoda lubelski Lech Sprawka poinformował podczas dzisiejszej konferencji 

prasowej, że inspekcja sanitarna zawiadomiła prokuraturę o podejrzeniu popełnienia 

przestępstwa w związku z importem zboża technicznego z Ukrainy, które następnie 

zostało wykorzystane  jako pasza dla zwierząt. Wojewoda lubelski poinformował, że 

inspekcje sanitarna, handlowa, weterynaryjna i jakości handlowej kontrolują podmioty, 

które sprowadziły z Ukrainy do Polski tzw. zboże techniczne (przeznaczone na cele 

niespożywcze np. na spalanie). Czytaj dalej… 
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Rosja ustala cło eksportowe na nawozy i zwiększa kontyngenty 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 10.01.2023 |  

Od 1 stycznia Rosja wprowadziła cło eksportowe na nawozy mineralne i rozszerzyła 

kontyngent na ich dostawy. Cło wynosi 23,5%, jeśli cena nawozów przekracza 450 USD 

za tonę. Dostawy poniżej tej stawki nie podlegają cłu. Zasady te obowiązują do końca 

2023 roku. Ponadto Rosja rozszerzyła kwoty na eksport nawozów mineralnych. Będą 

obowiązywać od 1 stycznia do 31 maja 2023 r. Łączna wielkość kontyngentów wyniesie 

11,8 mln ton. Czytaj dalej… 

 

 

Ukraina największym dostawcą zbóż do krajów Unii Europejskiej 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 11.01.2023 |  

W pierwszych 27. tygodniach sezonu 2022/23 kraje UE-27 zaimportowały 20,97 mln ton 

w porównaniu do 10,43 mln ton w analogicznym okresie sezonu 2021/22. W imporcie 

dominuje kukurydza z wynikiem 14,67 mln ton (70% udział) i pszenica (razem z mąką) - 

4,84 mln ton (23% udział). Ukraina należy do grona głównych dostawców zbóż na rynek 

unijny. Czytaj dalej… 

 

 

Ceny skupu zbóż, kukurydzy, oleistych i strączkowych: bardzo dotkliwe obniżki 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Paweł Hetnał | 11.01.2023 | 

Wczoraj najbliższy (marcowy w tym przypadku) kontrakt na pszenicę w notowaniach 

paryskiej giełdy Matif został wyceniony na 290,50 EUR/T, co oznaczało dobowy spadek 

o 6 EUR/t i osiągnięcie najniższej wartości od połowy maja 2022 r. Taki stan rzeczy 

przekłada się wprost na cenniki krajowe, gdzie odnotowaliśmy duże obniżki. Średnia 

stawka za ziarno pszenicy paszowej w odstępie dwóch dni poszła w dół o 24 zł/t. 

Przeciętna wycena rzepaku w tym czasie została zredukowana o 45,25 zł/t.  

Czytaj dalej… 

 

Nie będzie większych pieniędzy na pomoc suszową 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 11.01.2023 |  

Ministerstwo rolnictwa odpowiedziało na pismo ZZR „Korona” dotyczącego zwiększenia 

kwoty pomocy suszowej. Po redukcji kwota ta zmniejszyła się z 5 tys. zł do 2,6 tys. zł.  

Związek Zawodowy Rolnictwa jeszcze w listopadzie 2022 r. wystąpił o zwiększenie 

obiecanych 5 tys. złotych, wskazując środki finansowe na ten cel poprzez wykorzystanie 

sumy niewypłaconych środków z dopłat do nawozów w wysokości 1,28 mld zł (z puli 3,9 

mld zł).  Czytaj dalej… 
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Najwięcej ukraińskiego zboża wwieziono do Polski przez przejście w Dorohusku 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 11.01.2023 |  

Według danych, którymi dysponuje portal APK-Inform, transportem drogowym z 

Ukrainy wywieziono w grudniu 2022 r. 215,5 tys. ton zbóż, czyli o 26% mniej niż w 

listopadzie (291,8 tys. ton). W sumie było to 116,8 tys. ton kukurydzy, 86,6 tys. ton 

pszenicy i 12,1 tys. ton jęczmienia. W omawianym okresie największe ilości zboża 

wywieziono przez przejścia graniczne z Rumunią (Porubne-Siret) i Polską (Jagodyn-

Dorohusk). Przez te dwa punkty kontrolne dostarczono 27% ogólnego wolumenu 

kukurydzy, 35% pszenicy i 30% jęczmienia. Czytaj dalej… 

 

Przejęli pół tony nielegalnych środków ochrony roślin 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja/KAS | 11.01.2023 | Fot. KAS 

Kujawsko-pomorska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) wykryła w trakcie kontroli 

drogowej 500 kg preparatu, który nie jest wymieniony w rejestrze środków ochrony 

roślin dopuszczonych do obrotu przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytut 

Ochrony Roślin uznał, że zatrzymany towar nie może być dopuszczony do obrotu 

handlowego i stosowania na terenie Polski. Czytaj dalej… 

 

 

Na spotkaniu z premierem domagali się wprowadzenia badań fitosanitarnych 

importowanego zboża z Ukrainy 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 11.01.2023 |  

Wczoraj (10 stycznia) odbyło się spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego i 

wicepremiera Henryka Kowalczyka z NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych i 

innymi związkami rolniczymi. Rząd zobowiązał się zaostrzyć kontrolę importu zbóż i 

wznowić program Locha Plus, co było żądaniem ZZR Korona. Były obietnice, ale rząd nie 

zaproponował konkretnych rozwiązań związanych z rynkami zbóż i rzepaku. Do środy 

zobowiązał się odpowiedzieć na piśmie ws. zgłoszonych postulatów. Czytaj dalej… 

 

 

Duża liczba producentów decyduje się na sprzedaż ziarna, obawiając się dalszych 

spadków cen 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 12.01.2023 |  

- Od pierwszych dni nowego roku ceny zbóż systematycznie spadają. Na światowych 

giełdach ceny zbóż i rzepaku są coraz niższe, a dodatkowo mocny kurs złotego pogłębia 

obniżenie wartości tych towarów. Aktualnie ceny ziarna są porównywalne z tymi 

oferowanymi na początku stycznia 2022 roku, ale już rzepak jest 900 zł/t tańszy – 

informuje Renata Barczyk z PHU Start. W kraju magazyny zbożowe są pełne, choć 

bardzo niewielu krajowych producentów sprzedało już całość zbiorów z 2022. Z 

nadejściem nowego roku, duża liczba producentów decyduje się na sprzedaż ziarna, 

obawiając się dalszych spadków cen. Czytaj dalej… 



 
  

Powrót do spisu treści                                                                                  7 

Janusz Kowalski: Bardzo twardo monitorujemy import zbóż z Ukrainy 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 12.01.2023 |  

 - Od grudnia 2022 r. każde zboże, które jest oznaczone jako techniczne podlega 

twardej kontroli weterynaryjnej, sanitarnej jak i fitosanitarnej. Zbadaliśmy już 

wcześniej pomysł wprowadzenia tzw. tymczasowej kaucji. Niestety, sytuacja jest taka, 

że w unijnym kodeksie celnym takiego instrumentu nie ma i nie może być stosowany 

na terenie Unii Europejskiej – poinformował dzisiaj w Sejmie wiceminister rolnictwa, 

Janusz Kowalski. Czytaj dalej… 

 

 

Rolnicy domagają się przepisów, które pozwolą regulować populację dzikich zwierząt 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 12.01.2023 | Fot. KPRP 

– Trzeba przyspieszyć procedowanie nowelizacji ustawy o ochronie przyrody, tak żeby 

realne odszkodowania za szkody spowodowane przez dzikie zwierzęta trafiły do 

rolników już wiosną br. – powiedział wczoraj Jan Krzysztof Ardanowski. Przypomniał, że 

w Sejmie jest złożony poselski projekt noweli ustawy o ochronie przyrody, który zakłada 

zwiększenie odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez niektóre 

gatunki ptaków chronionych. Czytaj dalej… 

 

 

Spadki na rynku zbóż. Jakie ceny za zboża i rzepak? 
Farmer.pl | Autor : Katarzyna Mazurek | 13.01.2023 | Fot.KM 

Kolejny tydzień przyniósł spadki notowań na światowych giełdach. Odbija się to na 

wynikach krajowych, gdzie znów obserwujemy obniżkę cen płodów rolnych. Skupy 

mówią o spowolnionym ruchu. Jak prezentują się aktualne ceny zbóż? Z tego artykułu 

dowiesz się jakie są ceny zbóż, kukurydzy i rzepaku w styczniu 2023 r. Na giełdach ceny 

surowców rolnych znów uległy obniżeniu. Na rynku krajowym ponownie zboża i rzepak 

tracą na wartości. Czytaj dalej… 

 

 

Minister deklaruje realizację postulatów rolników. Sprawdź, których? 
Farmer.pl | Autor : Monika Chlebosz | 12.01.2023 | Fot. MŚ 

Zgodnie z przewidywaniami rolnicy z NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność 

otrzymali odpowiedź Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na przedstawiane mu postulaty. 

Wicepremier Kowalczyk odniósł się do postulatów rolników. 10 stycznia odbyło się 

spotkanie przedstawicieli Pogotowia Strajkowego Rolników w skład którego wchodzą 

NSZZ RI „Solidarność”,  OPZZRiOR, ZZR Samoobrona, ZZR Korona, ZZR Ojczyzna oraz IGR 

z Premierem Mateuszem Morawieckim i Wicepremierem, Ministrem Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi Henrykiem Kowalczykiem. Czytaj dalej… 
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ZAŁĄCZNIK 
 

Przekręty na eksporcie ukraińskiego zboża. W proceder zamieszani wysocy rangą 

urzędnicy 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 09.01.2023 |  

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) i Biuro Bezpieczeństwa Gospodarczego 

poinformowały o wykryciu korupcji związanej z eksportem ukraińskiego zboża. Według 

Biura, nielegalne praktyki uszczupliły skarbiec w Kijowie o 186 milionów dolarów w 

2022 roku z tytułu niezapłaconych podatków. 

- Ponad 10 wysokich rangą urzędników, w tym zastępca szefa jednego z wydziałów 

Państwowej Służby Celnej i kierownictwo Odeskiej Służby Celnej, jest prawdopodobnie 

zamieszanych w defraudację – poinformowała SBU w ubiegłym tygodniu. W raporcie 

stwierdzono, że schemat obejmował wykorzystanie ponad 370 podmiotów 

komercyjnych „z oznakami fikcyjności” w celu unikania podatków i płacenia obowiązkowych opłat do budżetu. 

Z dochodzenia wynika, że pszenica była kupowana masowo od rolników indywidualnych, przedsiębiorstw rolnych i 

dużych gospodarstw rolnych, a następnie przekazywana od jednego przedsiębiorstwa pośredniczącego do drugiego 

przed sprzedażą eksporterom, którzy wysyłali ziarno dalej za granicę. Dzięki temu procesowi uczestnicy rzekomo 

unikali płacenia niezbędnych podatków i opłat. 

- Biuro ostrzegało Państwową Służbę Celną przed wykorzystywaniem ryzykownych przedsiębiorstw w procedurach 

eksportowych. Jednak celnicy nie wzięli pod uwagę ostrzeżenia i zezwolili na sprzedaż ponad 1 miliona ton 

produktów zbożowych kupcom za granicą – informuje SBU. 

Eksport pszenicy odbywał się przez terminale zbożowe w trzech portach w obwodzie odeskim. Podczas 30 

przeszukań pomieszczeń administracyjnych, mieszkań i portów, funkcjonariusze organów ścigania znaleźli 

dokumenty w formie elektronicznej oraz telefony komórkowe z dowodami realizacji przedmiotowych transakcji. 

Źródło: The Kyiw Independent 

Zamknij > 
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Mirosław Marciniak: Krajowy rynek zbóż i oleistych pozostanie pod presją importu z 

Ukrainy 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Mirosław Marciniak | 09.01.2023 |  

- Wojna za naszą wschodnią granicą nie wywołuje już tak dużych emocji wśród 

funduszy, jak w pierwszych tygodniach od wybuchu, tym bardziej, że Ukraina jest w 

stanie produkować i eksportować surowce rolne. To nie oznacza, że nie będzie miała 

wpływu na sytuację w bieżącym roku – już na starcie mamy blisko 40% spadek 

zasiewów pszenicy ozimej, a analitycy spodziewają się ograniczenia zasiewów 

kukurydzy – pisze o perspektywach na najbliższe miesiące analityk rynku zbóż, 

Mirosław Marciniak. 

Rekordowe zbiory pszenicy w Rosji oraz Australii oznaczają silną presję w eksporcie, 

przynajmniej w perspektywie najbliższych miesięcy, co może ograniczyć popyt na ziarno ze strony pozostałych 

eksporterów, w tym także na krajową pszenicę. 

Pod coraz większym znakiem zapytania stoi światowy popyt na zboża i oleiste w drugiej części bieżącego sezonu, czyli 

w okresie styczeń/czerwiec. Ma to związek ze spowolnieniem światowej gospodarki, a także sytuacją covidową w 

Chinach. 

Rynek krajowy pozostanie pod presją importu z Ukrainy. Ostatnie wypowiedzi przedstawicieli ministerstwa rolnictwa 

dają do zrozumienia, że Polska jako członek UE ma ograniczone możliwości zablokowania napływu zbóż oraz rzepaku 

z Ukrainy. Poza tym, przysłowiowe „mleko” już się rozlało. Według danych z KE, od początku sezonu, czyli od 1 lipca 

2022 do Polski wjechało blisko 500 tys. ton pszenicy, 1.25 mln ton kukurydzy oraz 635 tys. ton rzepaku, co zwiększyło 

nadwyżki do rekordowych poziomów, których krajowy przemysł nie będzie w stanie zagospodarować. 

Czynnikiem, który w kolejnych miesiącach będzie odgrywał kluczową rolę, będzie pogoda, determinująca wielkość 

zbiorów w roku 2023. W chwili obecnej monitorowania wymaga susza w Argentynie oraz Stanach Zjednoczonych, a 

także mrozy na zachodzie i południu Rosji. 

Zamknij > 
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Aktualne ceny oraz obawy o stan ozimin zniechęcają rolników do sprzedaży ziarna 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 09.01.2023 |  

- Okres świąteczno-noworoczny dobiegł końca. Nieco większy handel ziarnem na rynku 

krajowym powinien rozpocząć się po 10 stycznia br. Niemniej jednak, zważywszy na 

fakt, iż większość przetwórców jest pokryta w surowiec nawet do końca lutego br., 

trudno liczyć na wzmożone zakupy ziarna przez wytwórnie pasz i młyny – ocenia Izba 

Zbożowo-Paszowa. 

Z początkiem roku, firmy handlowe i rolnicy zaczęli sondować rynek pod kątem 

oferowanych cen za ziarno, ale te z reguły nie zadowalają sprzedających, co ogranicza 

liczbę zawieranych transakcji tym bardziej, iż obawy o stan ozimin zniechęcają rolników 

do sprzedaży ziarna. Oziminy nie są bowiem przygotowane do spoczynku zimowego. Zważywszy na panującą 

dotychczas aurę, rośliny nie były w stanie się zahartować, co w sytuacji wystąpienia silnych mrozów w kolejnych 

tygodniach zimy bez większych opadów śniegu może spowodować wystąpienie strat mrozowych. 

W zależności od regionu kraju, ceny zbóż kształtowały się następująco(wg stanu na 5 stycznia br.): 

- pszenica konsumpcyjna (12.5%) – 1350-1400 PLN/t, 

- pszenica paszowa– 1300-1360 PLN/t 

- żyto konsumpcyjne- 1050-1150 PLN/t, 

- żyto paszowe- 950-1070 PLN/t, 

- jęczmień paszowy – 1150- 1270 PLN/t, 

- pszenżyto - 1100-1230 PLN/t, 

- owies paszowy– 1050-1150 PLN/t, 

- kukurydza– 1080-1240 PLN/t, 

- rzepak - 2600-2770 PLN/t. 

Eksport musi przyspieszyć 

W styczniu/lutym br., eksport zbóż drogą morską nie będzie duży. Utrzymujące się mało konkurencyjne ceny 

krajowego ziarna, a także niewiele nowych kontraktów eksportowych będzie ciążyć na tempie eksportu tego zboża z 

kraju w kolejnych tygodniach sezonu. Obecnie w portach trwają jeszcze załadunki statków w ramach realizacji 

wcześniejszych kontraktów. Przedmiotem eksportu drogą morską jest przede wszystkim kukurydza oraz niewielkie 

partie pszenicy. Wydaje się, iż w celu uniknięcia bardzo dużej nadwyżki ziarna pszenicy i kukurydzy na koniec 

bieżącego sezonu 2022/23, konieczne będzie przyspieszenie tempa eksportu ziarna w II połowie sezonu, ale w 

obecnych uwarunkowaniach rynkowych do tego potrzeba akceptacji niższych cen przez sprzedających. 

Ceny zbóż oferowane przez eksporterów z dostawą do portów kształtowały się następująco (wg stanu na 5 stycznia 

br.): 

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

- pszenica konsumpcyjna (13.5/77/270) – 1450 PLN/t (dostawa Sz/G/G, I), 

- pszenica konsumpcyjna (14.0/77/280) – 1520 PLN/t (dostawa Sz/G/G, I), 

- żyto paszowe– 1075 PLN/t (dostawa G/G, I-II), 

- pszenżyto – 1205-1210 PLN/t (dostawa G/G, I-II), 

- kukurydza (DON 2000)– 1245-1255PLN/t (dostawa G/G, I). 
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Eksport zbóż na kołach do krajów ościennych jest ograniczony. Zainteresowanie zakupami polskiego ziarna ze strony 

kontrahentów z Niemiec jest cały czas niewielkie. Ponadto, odbiorcy z Czech i Węgier w dalszym ciągu nie są 

agresywnymi kupującymi i nie przejawiają dużego zainteresowania polską kukurydzą w związku z dużą konkurencją 

ze strony Ukrainy na rynkach tych krajów. 

Po stronie importu, w I połowie bieżącego sezonu 2022/23 krajową podaż pszenicy, kukurydzy i rzepaku mocno 

wsparł import tych surowców z Ukrainy. W tym okresie, import pszenicy z Ukrainy wyniósł ponad 0,45 mln ton, 

kukurydzy – ponad 1,1 mln ton, a rzepaku – około 0,6 mln ton. Znaczne nasycenie krajowego rynku kukurydzą i 

rzepakiem spowodowało, iż import ogranicza się obecnie do realizacji wcześniej zawartych kontraktów. Komisarz UE 

ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski przyznał, iż import zbóż z Ukrainy po wybuchu wojny spowodował pewne 

zakłócenia na rynku, m.in. w Polsce. Jak zaznaczył, Komisja Europejska analizuje sytuację i być może zaproponuje 

pewne ograniczenia w imporcie. 

Analiza opracowana przez Sparks Polska i Izbę Zbożowo-Paszową 

Zamknij > 
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Potwierdzają się informacje o sprzedaży zboża technicznego z Ukrainy na cele paszowe 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 10.01.2023 |  

Wojewoda lubelski Lech Sprawka poinformował podczas dzisiejszej konferencji 

prasowej, że inspekcja sanitarna zawiadomiła prokuraturę o podejrzeniu popełnienia 

przestępstwa w związku z importem zboża technicznego z Ukrainy, które następnie 

zostało wykorzystane  jako pasza dla zwierząt. 

Wojewoda lubelski poinformował, że inspekcje sanitarna, handlowa, weterynaryjna i 

jakości handlowej kontrolują podmioty, które sprowadziły z Ukrainy do Polski tzw. 

zboże techniczne (przeznaczone na cele niespożywcze np. na spalanie). Kontrole jak 

dotychczas wykazały, iż jeden z podmiotów zaimportował pszenicę techniczną z 

Ukrainy, a następnie sprzedał ją kolejnej firmie, która z kolei zbyła je odbiorcom na cele paszowe. Przedmiotem 

transakcji było 66 ton zboża, które przedsiębiorca sprowadził z Ukrainy. Jak dotychczas inspekcja sanitarna 

przeprowadziła 10 kontroli. 

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Lublinie skontrolował trzy podmioty gospodarcze. W przypadku 

pierwszej firmy stwierdzono nieprawidłowości i sporządzono zawiadomienie do prokuratury, w drugiej informacja o 

rzekomym imporcie zboża nie została potwierdzona, a w trzeciej dokumenty są w trakcie analizy. 

Lubelski Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych stwierdził nieprawidłowości w 

jednym z kontrolowanych podmiotów, w którym doszło do zmiany przeznaczenia towaru. Jak ustalono, pszenicę 

techniczną składowano ze zbożem krajowym, następnie sprzedano ją do zakładów przetwórstwa zbożowego jako 

towar pochodzący z Polski. 

Zamknij > 
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Rosja ustala cło eksportowe na nawozy i zwiększa kontyngenty 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 10.01.2023 |  

Od 1 stycznia Rosja wprowadziła cło eksportowe na nawozy mineralne i rozszerzyła 

kontyngent na ich dostawy. 

Cło wynosi 23,5%, jeśli cena nawozów przekracza 450 USD za tonę. Dostawy poniżej tej 

stawki nie podlegają cłu. Zasady te obowiązują do końca 2023 roku. Ponadto Rosja 

rozszerzyła kwoty na eksport nawozów mineralnych. Będą obowiązywać od 1 stycznia 

do 31 maja 2023 r. Łączna wielkość kontyngentów wyniesie 11,8 mln ton. 

Najwyższy limit ustalono na 5,87 mln ton na nawozy azotowe oraz kwotę 4,9 mln ton 

na nawozy wieloskładnikowe (oba w okresie od 1 stycznia do 31 maja). Ponadto 

wprowadza się kontyngenty w wysokości 225 tys. ton (od 1 stycznia do 31 marca) i 828 tys. ton (od 1 kwietnia do 31 

maja) na azotan amonu. 

Wcześniej rosyjskie władze informowały, że decyzja ta miała na celu utrzymanie wystarczających ilości nawozów na 

rynku krajowym. 

Źródło: APK Inform 

Zamknij > 
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Ukraina największym dostawcą zbóż do krajów Unii Europejskiej 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 11.01.2023 |  

W pierwszych 27. tygodniach sezonu 2022/23 kraje UE-27 zaimportowały 20,97 mln ton 

w porównaniu do 10,43 mln ton w analogicznym okresie sezonu 2021/22. W imporcie 

dominuje kukurydza z wynikiem 14,67 mln ton (70% udział) i pszenica (razem z mąką) - 

4,84 mln ton (23% udział). Ukraina należy do grona głównych dostawców zbóż na rynek 

unijny. 

Źródła importowanej kukurydzy i ich udział (%): 

- Brazylia: 6,82 mln ton (46,5%); 

- Ukraina: 6,76 mln ton (46,1%); 

- Kanada: 0,35 mln ton (2,4%); 

- Serbia: 0,34 mln ton (2,3%); 

- RPA: 0,09 mln ton (0,6%). 

Pszenica miękka (4,18 mln ton) pochodzi najczęściej z Ukrainy (64%), Wielkiej Brytanii (15%), Kanady (6%), Rosji (5%) 

i Serbii (4%). Pszenica durum (0,49 mln ton) najczęściej sprowadzana jest z Kanady (61%), Australii (11%), oraz z USA i 

Ukrainy - po ok. 10%. 

Źródło: Komisja Europejska/ Andrzej Bąk – eWGT 
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Ceny skupu zbóż, kukurydzy, oleistych i strączkowych: bardzo dotkliwe obniżki 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Paweł Hetnał | 11.01.2023 | 

Wczoraj najbliższy (marcowy w tym przypadku) kontrakt na pszenicę w notowaniach 

paryskiej giełdy Matif został wyceniony na 290,50 EUR/T, co oznaczało dobowy spadek 

o 6 EUR/t i osiągnięcie najniższej wartości od połowy maja 2022 r. Taki stan rzeczy 

przekłada się wprost na cenniki krajowe, gdzie odnotowaliśmy duże obniżki. Średnia 

stawka za ziarno pszenicy paszowej w odstępie dwóch dni poszła w dół o 24 zł/t. 

Przeciętna wycena rzepaku w tym czasie została zredukowana o 45,25 zł/t.  

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

11.01.2023 r. z firm zlokalizowanych na terenie całej Polski przez redakcję portalu  

CenyRolnicze.pl przedstawiają się następująco:   

 

Zamknij > 
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Nie będzie większych pieniędzy na pomoc suszową. Co dzieje się z niewykorzystanymi 

środkami z dopłat do nawozów? 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 11.01.2023 |  

Ministerstwo rolnictwa odpowiedziało na pismo ZZR „Korona” dotyczącego zwiększenia 

kwoty pomocy suszowej. Po redukcji kwota ta zmniejszyła się z 5 tys. zł do 2,6 tys. zł.  

Związek Zawodowy Rolnictwa jeszcze w listopadzie 2022 r. wystąpił o zwiększenie 

obiecanych 5 tys. złotych, wskazując środki finansowe na ten cel poprzez wykorzystanie 

sumy niewypłaconych środków z dopłat do nawozów w wysokości 1,28 mld zł (z puli 3,9 

mld zł).  

- Wyrażamy nasze rozczarowanie działaniem resortu rolnictwa, w związku z pomocą 

suszową. Rolnikom obiecano 5-10 tysięcy złotych. Jak się teraz okazało, otrzymają po 

zastosowaniu tzw. współczynników korygujących, co najwyżej 2-3 tys. złotych, jeżeli nie mniej. Podzielamy zatem 

zdanie prezesa Krajowej Rady Izby Rolniczych Wiktora Szmulewicza, który stwierdził?: "Cały ich zachód (rolników) ze 

składaniem wniosków o szacowanie szkód i o pomoc, a także ślęczenie przy niedziałającej aplikacji pójdzie na marne. 

Burdel, chaos” – to opinie rolników, o których donoszą media – czytamy w listopadowym wystąpieniu Korony. 

Po półtora miesiąca Związek otrzymał odpowiedź z ministerstwa, z której jednak nic nie wynika. - Owszem urzędnicy 

rozpisali się (8 stron), ale nie ma w tej odpowiedzi odniesienia się do postulatu podwyższenia kwoty pomocy 

suszowej, możemy jedynie domyślać się że jest negatywna – czytamy w komunikacie związku „Korona”. 

Zamknij > 
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Najwięcej ukraińskiego zboża wwieziono do Polski przez przejście w Dorohusku 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 11.01.2023 |  

Według danych, którymi dysponuje portal APK-Inform, transportem drogowym z 

Ukrainy wywieziono w grudniu 2022 r. 215,5 tys. ton zbóż, czyli o 26% mniej niż w 

listopadzie (291,8 tys. ton). W sumie było to 116,8 tys. ton kukurydzy, 86,6 tys. ton 

pszenicy i 12,1 tys. ton jęczmienia. 

W omawianym okresie największe ilości zboża wywieziono przez przejścia graniczne z 

Rumunią (Porubne-Siret) i Polską (Jagodyn-Dorohusk). Przez te dwa punkty kontrolne 

dostarczono 27% ogólnego wolumenu kukurydzy, 35% pszenicy i 30% jęczmienia. 

Biorąc pod uwagę mniejszą produkcję głównych zbóż oraz zawieszenie większości 

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

na poziomie 13,5 mln ton w 2022/23 RM (-28% r/r) , jęczmienia 2,4 mln ton (-28%) i kukurydzy 23 mln ton (-15%). 

Źródło: APK Inform 
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Przejęli pół tony nielegalnych środków ochrony roślin. Rolnikom stosującym nielegalne 

preparaty może grozić utrata certyfikatów oraz dopłat unijnych 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja/KAS | 11.01.2023 | Fot. KAS 

Kujawsko-pomorska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) wykryła w trakcie kontroli 

drogowej 500 kg preparatu, który nie jest wymieniony w rejestrze środków ochrony 

roślin dopuszczonych do obrotu przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytut 

Ochrony Roślin uznał, że zatrzymany towar nie może być dopuszczony do obrotu 

handlowego i stosowania na terenie Polski. 

Funkcjonariusze KAS z Urzędu Celno-Skarbowego w Toruniu skontrolowali w okolicach 

Nowej Wsi, samochód dostawczy. W samochodzie znaleźli kartony z 500 foliowo-

aluminiowymi workami bez jakichkolwiek oznaczeń oraz naklejki na opakowania do 

środków ochrony roślin w języku rosyjskim. Kierowca nie miał żadnej dokumentacji 

przewozowej. 

Funkcjonariusze z KAS zwrócili się do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy o 

pobranie próbek towaru do badań laboratoryjnych. Instytut Ochrony Roślin po przeprowadzonym badaniu uznał, że 

zatrzymany towar nie może być dopuszczony do obrotu handlowego i stosowania na terenie Polski. 

Etykieta musi być w języku polskim 

Nielegalne środki ochrony roślin to zagrożenie bezpieczeństwa konsumenta, upraw i środowiska naturalnego oraz 

straty dla legalnie działających producentów. Handel takimi produktami przekłada się na wielomilionowe straty 

Skarbu Państwa. KAS we współpracy z innymi służbami, aktywnie angażuje się w walkę z nielegalnym obrotem 

środkami ochrony roślin. 

Przestrzegamy przed kupowaniem i stosowaniem środków niewiadomego pochodzenia. Z krajów trzecich mogą być 

przywożone wyłącznie środki ochrony roślin, które posiadają ważne zezwolenie Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi. 

Rolnikom stosującym nielegalne preparaty może grozić utrata certyfikatów oraz dopłat unijnych. 

Oryginalne środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu, można kupić wyłącznie w sklepach i hurtowniach 

wpisanych do rejestrów prowadzonych przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Opakowanie 

produktu musi posiadać trwale przytwierdzoną etykietę w języku polskim. 

Za handel nielegalnymi środkami ochrony roślin grozi do 3 lat pozbawienia wolności. 
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Na spotkaniu z premierem domagali się wprowadzenia obowiązku badań fitosanitarnych 

importowanego zboża z Ukrainy 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 11.01.2023 |  

Wczoraj (10 stycznia) odbyło się spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego i 

wicepremiera Henryka Kowalczyka z NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych i 

innymi związkami rolniczymi. Rząd zobowiązał się zaostrzyć kontrolę importu zbóż i 

wznowić program Locha Plus, co było żądaniem ZZR Korona. Były obietnice, ale rząd nie 

zaproponował konkretnych rozwiązań związanych z rynkami zbóż i rzepaku. Do środy 

zobowiązał się odpowiedzieć na piśmie ws. zgłoszonych postulatów. 

Alina Ojdana w imieniu Związku Zawodowego Rolnictwa Korona złożyła listę postulatów 

Związku dotyczących m.in. importu, eksportu, zwiększenia rezerw strategicznych czy 

hodowli trzody chlewnej. 

Postulaty ZZR Korona zgłoszone 10 stycznia: 

W/s importu zbóż: 

Wprowadzenie wymogu kontroli fitosanitarnej na granicy w przypadku importowanego zboża w tym na cele 

paszowe i konsumpcyjne. 

Ministerstwo Rolnictwa w piśmie z dnia 30.12.2022 do ZZR KORONA stwierdza, że ziarno importowane zgodnie z 

przepisami unijnymi z przeznaczeniem na cele konsumpcyjne lub paszowe nie podlega obowiązkowym badaniom 

granicznym fitosanitarnym. W naszej ocenie brak wymogu nie oznacza zakazu ich wprowadzenia, a zatem domagamy 

się wprowadzenia obligatoryjności takich badań. Zdrowie Polaków jest najważniejsze. 

Wprowadzenie klauzuli ochronnych przewidzianych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 870/2022 

czyli przywrócenie ceł i kontyngentów przewidzianych w układzie stowarzyszeniowym pomiędzy Unią Europejską a 

Ukrainą 

Zgodnie z art.4 rozporządzenia W przypadku gdy produkt pochodzący z Ukrainy jest przywożony na warunkach, które 

powodują poważne trudności lub stwarzają zagrożenie wystąpienia poważnych trudności dla unijnych producentów 

produktów podobnych lub bezpośrednio konkurencyjnych, na taki produkt w dowolnym momencie mogą zostać 

ponownie nałożone cła, które w przeciwnym razie miałyby zastosowanie na podstawie układu o stowarzyszeniu. 

Tylko od 1 lipca 2022 roku do 1 stycznia 2023 do Polski trafiło ponad 1,823 mln ton zbóż (według danych celnych), co 

poważnie zdestabilizowało rynek krajowy, w tym wschodnie rejony Polski. Spełniona jest zatem przesłanka określona 

w rozporządzeniu i oczekujemy że polski rząd będzie domagał się na forum unijnym przywrócenia ceł i 

kontyngentów. 

W/s zwiększenia eksportu zbóż 

Wprowadzenie dopłat (do 250 zł/t) do zboża eksportowanego za pośrednictwem spółek państwowych tj. np. 

Elewarru. 

Uwzględniając aktualną podaż zbóż ok. 40-42 mln ton w roku 2022/23 (35 mln ton zebrane w żniwach, 3 mln ton 

zapasów, prawie 2 mln już zaimportowanych), spożycie krajowe na poziomie 25-27 mln ton i dotychczasowy eksport 

poza UE w wysokości ok. 1,5 mln ton, widoczna jest olbrzymia nadwyżka podażowa, która destabilizuje rynek 

zarówno w roku bieżącym, jak i może wpłynąć na żniwa w 2023 roku. Z tych względów należy doprowadzić do 

zdynamizowania eksportu. Uwzględniając fakt, iż zboże ukraińskie czy rosyjskie jest sprzedawane znacznie niżej od 

europejskiego (nawet o kilkadziesiąt dolarów/euro), konieczne wydaje się uruchomienie programu dopłat 

eksportowych. By rzeczywiście eksportowane było polskie zboże, a nie importowane. Proponujemy by całą operację 

przeprowadzić m.in. za pośrednictwem PAIHZ i spółek państwowych w tym Elewarru. 



 
  

Powrót do spisu treści                                                                                  20 

Likwidacja funduszów promocji produktów rolno-spożywczych, które stanowią dodatkowe obciążenie daninowe w 

handlu, a w roku bieżącym przeznaczenie środków z tych funduszy na dofinansowanie eksportu polskiego zboża i 

ewentualnie innych produktów rolnych. 

Głównym celem utworzenia funduszy promocji miało być wzrost spożycia i promocji produktów rolno-spożywczych. 

Ustawa ma służyć przede wszystkim wspieraniu konkurencyjności oraz ugruntowaniu pozycji polskich produktów 

rolnych-spożywczych. Rodzi się pytanie o zasadność istnienia tych funduszy, bowiem, np. spada liczba stad i pogłowia 

trzody chlewnej (w ciągu 7 lat ubyło aż 75%), co stwarza zbędność działań promocyjnych. Ponadto fundusze promocji 

stanowią kolejny haracz na branżę rolną, wiążącą się z opłatami od przedsiębiorców (do 0,1% wartości netto od 

sprzedaży produktów rolno-spożywczych, a nawet 0,2% w przypadku roślin oleistych) czyli są de facto quasi-

podatkiem i ze stanowiskami w postaci komisji zarządzających. Dotychczasowe środki zebrane na ww. fundusze 

proponujemy przeznaczyć na wsparcie eksportu zbóż i rzepaku, poprzez sfinansowanie zakupu (dopłaty) lub 

transportu zbóż do portu czyli na cele eksportowe realizowane przez firmy państwowe. 

W/s zwiększenia rezerw strategicznych zbóż 

Zwiększenie rezerw strategicznych poprzez wykup co najmniej 100 tys. ton zbóż (85 tys. ton pszenicy, 10 tys. ton 

żyta, 5 tys. ton jęczmienia) od spółki Elewarr przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych po cenach 

ewidencyjnych zakupu przez tą spółkę, oraz podwyższenie stawek za przechowanie rezerw strategicznych zbóż do 

poziomu rynkowego. 

Aktualny stan rezerw strategicznych zbóż, wyższy niż w czasach PO-PSL, wciąż nie spełnia wymogu właściwego 

zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego. Stąd konieczność zwiększenia rezerw strategicznych, uwzględniającą 

aktualne możliwości przechowalnicze spółki Elewarr. W świetle przepisów możliwe jest dokonanie zwiększenia 

rezerw strategicznych zbóż poprzez stosowną decyzję prezesa rady ministrów i zakupu w trybie bezprzetargowym. 

Wykupienie działających elewatorów sprzedawanych przez podmioty prywatne, np. w obszarach których Elewarr nie 

posiada elewatorów. 

Uwzględniając fakt, iż w roku 1991 przy tworzeniu spółki Elewarr planowano 1 mln ton powierzchni magazynowej 

celem przechowywania rezerw państwowych, a także iż wiele elewatorów prywatnych jest dzisiaj oferowanych do 

sprzedaży w związku z trudną sytuacją rynkową, należy rozważyć zwiększenie powierzchni przechowalniczej Elewarru 

- celem zwiększenia w przyszłości wielkości rezerw strategicznych i w celu większego oddziaływania tej spółki na 

rynek (dziś jego udział w rynku zbóż nie przekracza 1-2%). Jako że Spółka ma ograniczone możliwości finansowe, 

wykupem elewatorów powinien zająć się Skarb Państwa lub KGS i wnieść te elewatory do Spółki lub należy poważnie 

dokapitalizować spółkę Elewarr. 

W/s hodowli trzody chlewnej 

Uruchomienie programu dla rolników, którzy prowadzą hodowlę trzody chlewnej w strefach z ograniczeniami w 

związku z ASF (wyrównania kwoty utraconego dochodu za I kwartał 2022 roku), którzy z przyczyn od nich 

niezależnych ( przesunięcie terminów Zakładów Skupujących) nie sprzedali świń w IV kwartale 2021 roku, lecz w I 

kwartale 2022 roku. 

Należy podkreślić, że minister rolnictwa, Henryk Kowalczyk, na spotkaniu Posiedzenia Zespołu w marcu 2022 roku, na 

którym omawiane były problemy hodowców trzody chlewnej (spadek liczby gospodarstw w ciągu 5 lat z 244 tys. do 

60 tys.), obiecał, że będzie nabór wniosków również za I kwartał 2022 roku. 

Ponowne uruchomienie i kontynuacja w sposób cykliczny programu pomocy dla hodowców trzody chlewnej tzw. 

Locha Plus,  

Jak pokazują dane ARMiR, liczba stad trzody chlewnej zmniejszyła się w III kwartale o 2343 tj. 3,81%, a pogłowia tj. o 

291 tys. sztuk (2,99%). Dla porównania w II kwartale ubyło zaledwie 61.271 sztuk świń (0,6%). Gwałtowne 

przyspieszenie ubytku pogłowia trzody chlewnej z II na III kwartał może wiązać się z zakończeniem programu Locha 

Plus. Dla przypomnienia w 2015 roku było  244,8 tys., a to oznacza, że w ciągu 7 lat ubyło aż 75% zarejestrowanych 

stad trzody chlewnej. 
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Zwracamy uwagę, że z przeznaczonych i zabezpieczonych 3,9 mld złotych w 2022 roku na wypłatę rolnikom dopłat 

do nawozów, pozostało 1,28 mld złotych niewykorzystanych środków, a zatem pieniądze te powinny być 

przeznaczone na kontynuację programu na Locha Plus, programu wyrównania kwoty utraconego dochodu za I 

kwartał 2022 roku oraz zwiększenie kwoty pomocy suszowej. 

Zweryfikowanie zintegrowanego systemu rolniczej informacji rynkowej, gdyż przytacza nierealne dane cenowe 

Przytoczone w pismach Ministra Rolnictwa i na spotkaniach informacje cenowe z tzw. zintegrowanego systemu 

rolniczej informacji rynkowej daleko odbiegają od rzeczywistości. Cena rzepaku 3245 zł przytoczona przez MRiRW 

Henryka Kowalczyka, na komisji sejmowej w dniu 25.10.2022 r. była zawyżona o ponad 300 złotych, cena 837 zł za 

kukurydzę mokrą na dzień 18.12.2022 przytoczone w pismach Ministerstwa Rolnictwa do ZZR KORONA i do izb 

rolniczych jest zawyżona o 100-200 złotych w stosunku do rzeczywistości. Takie błędne informacje, które wychodzą z 

ust samego Ministra Rolnictwa jedynie denerwują i wyzwalają bunt wśród rolników. Trzeba pamiętać, że rolnikowi 

należy mówić prawdę, nawet wtedy gdy będzie ona bolesna. 

Rezygnacja z projektu budowy rurociągu oleju z Ukrainy do Gdańska 

Projekt budowy 600 km rurociągu od granicy ukraińskiego do Gdańska celem eksportu ukraińskiego oleju za granicę, 

w warunkach gdy nasz kraj boryka się z nadmiarem rzepaku wydaje się pomysłem chybionym, zwłaszcza jeżeli 

uwzględnić prawdopodobne koszty tegoż przedsięwzięcia i techniczne uwarunkowania. Prowadzenie badania i analiz 

wiąże się jedynie ze zbędnymi kosztami. Apelujemy by dokonywać inwestycji zmierzające do podtrzymania polskiego 

rolnictwa, a nie zagranicznego. 

Zamknij > 
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Duża liczba producentów decyduje się na sprzedaż ziarna, obawiając się dalszych 

spadków cen 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 12.01.2023 |  

- Od pierwszych dni nowego roku ceny zbóż systematycznie spadają. Na światowych 

giełdach ceny zbóż i rzepaku są coraz niższe, a dodatkowo mocny kurs złotego pogłębia 

obniżenie wartości tych towarów. Aktualnie ceny ziarna są porównywalne z tymi 

oferowanymi na początku stycznia 2022 roku, ale już rzepak jest 900 zł/t tańszy – 

informuje Renata Barczyk z PHU Start. 

W kraju magazyny zbożowe są pełne, choć bardzo niewielu krajowych producentów 

sprzedało już całość zbiorów z 2022. Z nadejściem nowego roku, duża liczba 

producentów decyduje się na sprzedaż ziarna, obawiając się dalszych spadków cen. 

W portach na bieżąco kupowana jest pszenica konsumpcyjna 12,5%: 13,5% i 14% białka i kukurydza. Na zachodzie 

kraju poszukiwany jest jęczmień (1030 zł/t), żyto (1000-1030 zł/t), pszenżyto (1130 zł/t), pszenica paszowa (1170 zł/t) 

i kukurydza (1170 zł/t). W pozostałych regionach popyt na ziarno paszowe jest minimalny. 

Za rzepak z dostawą do portu można było dzisiaj uzyskać 2690 zł/t, (jeszcze 3 stycznia 2023 r. można było uzyskać 

2800 zł/t). W magazynach krajowych aktualnie oferuje się za ten towar od 2550 do 2650 zł/t netto. 

Ceny zebrane przez Renatę Barczyk (PHU Start) – stan na 12.01.2023 r.: 
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Janusz Kowalski: Bardzo twardo monitorujemy import zbóż z Ukrainy 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 12.01.2023 |  

 - Od grudnia 2022 r. każde zboże, które jest oznaczone jako techniczne podlega 

twardej kontroli weterynaryjnej, sanitarnej jak i fitosanitarnej. Zbadaliśmy już 

wcześniej pomysł wprowadzenia tzw. tymczasowej kaucji. Niestety, sytuacja jest taka, 

że w unijnym kodeksie celnym takiego instrumentu nie ma i nie może być stosowany 

na terenie Unii Europejskiej – poinformował dzisiaj w Sejmie wiceminister rolnictwa, 

Janusz Kowalski. 

- Pytamy już od dłuższego czasu jak polski rząd chce wspomóc polskich rolników ze 

względu na napływ zboża z Ukrainy. To ziarno powinno trafić na rynki zewnętrzne, a 

nie zostawać w Polsce. Pan Kowalski powiedział, że nie ma w systemie europejskim możliwości zastosowania kaucji i 

takiej formy pomocy polskim rolnikom. Sytuacja, z którą się mierzą polscy rolnicy jest coraz gorsza. Stawki oferowane 

w skupach za zboże i rzepak są w tej chwili najniższe od żniw. Rolnicy, którzy ponieśli dużo wyższe nakłady na to 

zboże – żeby zasiać, sprzątnąć z pola i do tego wysokie ceny nawozów oraz paliw. Najtrudniejsza sytuacja jest na 

wschodzie kraju. Pytamy jakie rozwiązanie proponuje polski rząd? Jakie są uzgodnienia z komisarzem 

Wojciechowskim, które podjął polski rząd, minister rolnictwa? Ta sytuacja będzie coraz trudniejsza. Pełne magazyny, 

pełne silosy zboża polskiego, a na dodatek zboże z Ukrainy, które ciągle napływa. Zamiast realnego wsparcia widzimy 

ustawki ze związkami, które są satelitami wokół ministra rolnictwa i brak pomocy. Co zamierzacie zrobić w 

najbliższym czasie? – pytał podczas dzisiejszego posiedzenia Sejmu poseł PSL, Stefan Krajewski. 

- W związku z decyzją o liberalizacji handlu nie może być stratny wyłącznie polski rolnik lub rolnicy z kilku innych 

państw jak Bułgaria, Słowacja czy Węgry. W tym sensie oczywiście pytanie PSL jest jak najbardziej zasadne. Patrząc 

na skalę importu zboża z Ukrainy mamy dane od stycznia do końca października 2022 i jest to 1,7 mln ton, z czego 1,4 

mln ton to jest kukurydza. Jeśli chodzi o eksport, to jest on wysoki, bo to 7,3 mln ton, z czego 3 mln to kukurydzy, 

czyli dwa razy więcej niż ściągnięto z Ukrainy, co wskazuje, że większa część kukurydzy jest dalej eksportowana, ale 

oczywiście problem jest – przyznał z mównicy sejmowej wiceminister rolnictwa, Henryk Kowalczyk. 

- Mniej to dotyczy pszenicy, bo ten import był niższy o ok. 200 tys. ton, ale problem jest rzeczywiście z rzepakiem. W 

związku z tym, mając prognozę na sezon 2022/2023 szacujemy, że ten eksport z terytorium Polski wyniesie ok 12 mln 

ton, kiedy w sezonie 2021/2022 było to 9,2 mln ton, a w poprzednim okresie 10,6 mln ton, a jeszcze wcześniej 8 mln 

ton – dodał polityk Solidarnej Polski. 

- Bardzo twardo monitorujemy import zbóż z Ukrainy. Była oczywiście taka sytuacja i zbadaliśmy to na wolumenach. 

Jeżeli chodzi o pszenicę to było 10% całego przywozu, a jeśli chodzi o kukurydzę to 2 %. Taka była deklarowana na 

granicy ilość, przed zaostrzeniem kontroli, tzw. zboża technicznego. Byli rzeczywiście tacy cwaniacy, którzy 

wykorzystywali takie przepisy do szybkiego zarobku. Natomiast od grudnia 2022 r. każde zboże, które jest oznaczone 

jako techniczne podlega twardej kontroli weterynaryjnej, sanitarnej jak i fitosanitarnej. Zbadaliśmy już wcześniej 

pomysł wprowadzenia tzw. tymczasowej kaucji. Niestety, sytuacja jest taka, że w unijnym kodeksie celnym takiego 

instrumentu nie ma i nie może być stosowany na terenie Unii Europejskiej. Polityka handlowa, to wyłączna 

kompetencja Brukseli. Polska nie może jednostronnie wprowadzić ceł, czy zastosować innych środków i obowiązują 

nas umowy w ramach UE – wyjaśniał Kowalski. 

Wiceminister poinformował, iż z inicjatywy premiera Henryka Kowalczyka 30 stycznia 2023 r. na posiedzeniu Rady 

Ministrów Unii Europejskiej będzie dyskutowany polski wniosek ws. przywrócenia ceł na import kukurydzy z 

zagranicy. - Budujemy w tej sprawie koalicję i prosimy w ramach możliwości politycznych o wsparcie - zakończył 

Janusz Kowalski. 
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Rolnicy domagają się przepisów, które pozwolą regulować populację dzikich zwierząt 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 12.01.2023 | Fot. KPRP 

– Trzeba przyspieszyć procedowanie nowelizacji ustawy o ochronie przyrody, tak żeby 

realne odszkodowania za szkody spowodowane przez dzikie zwierzęta trafiły do 

rolników już wiosną br. – powiedział wczoraj Jan Krzysztof Ardanowski. Przypomniał, że 

w Sejmie jest złożony poselski projekt noweli ustawy o ochronie przyrody, który zakłada 

zwiększenie odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez niektóre 

gatunki ptaków chronionych. 

Rozwój produkcji rolnej a ochrona zwierząt dziko żyjących na obszarach wiejskich – to 

temat przewodni wczorajszego posiedzenia prezydenckiej Rady ds. Rolnictwa i 

Obszarów Wiejskich Narodowej Rady Rozwoju. Podczas spotkania dyskutowano o tym, w jaki sposób zapewnić 

rozwój produkcji rolnej oraz ochronę zwierząt dziko żyjących na obszarach wiejskich, ze szczególnym 

uwzględnieniem odpowiedzialności za szkody powodowane przez te zwierzęta w uprawach rolnych. 

Dr Szymon Sikorski z Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w  Krakowie, w swoim wystąpieniu przedstawił 

kluczowe zagadnienia dotyczące relacji człowieka do zwierząt dziko żyjących. W swoim wystąpieniu akcentował 

konieczność odejścia od infantylizacji wizerunku dzikich zwierząt oraz znaczenie edukowania społeczeństwa o ich 

naturalnych zachowaniach i potrzebach gatunkowych. 

Przewodniczący Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Narodowej Rady Rozwoju Jan Krzysztof Ardanowski, 

przedstawiając końcowe wnioski z posiedzenia podkreślił, że wczorajsze posiedzenie powinno skutkować ponowną 

analizą już istniejących regulacji prawnych a także barier, które niekiedy utrudniają ustalenie właściwych relacji 

pomiędzy rozwojem produkcji rolnej z jednej strony, z drugiej zaś – ochroną zwierząt dziko żyjących na obszarach 

wiejskich. 

Podczas późniejszej wypowiedzi dla mediów, Ardanowski poinformował, że Rada zastanawiała się, jak pogodzić 

funkcjonowanie rolnictwa i współistnienie zwierząt dziko żyjących, które powodują straty na polach i w hodowlach 

plantatorów. Przypomniał, że w Sejmie jest złożony poselski projekt noweli ustawy o ochronie przyrody, który 

zakłada zwiększenie odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez niektóre gatunki ptaków 

chronionych. Chodzi – jak wyjaśnił J. K. Ardanowski – m.in o kormorany, krukowate czy dzikie gęsi. – Trzeba 

przyspieszyć procedowanie nowelizacji ustawy o ochronie przyrody, tak żeby realne odszkodowania za szkody 

spowodowane przez dzikie zwierzęta trafiły do rolników już wiosną br. – powiedział. Wskazał, że wprawdzie są 

przepisy, które zobowiązują Polski Związek Łowiecki do regulowania populacji niektórych gatunków a także do 

wypłaty odszkodowań za szkody wywołane w uprawach np. przez dziki, ale – jak zauważył – „są koła łowieckie, które 

lekceważą współpracę z rolnikami”. 

Ardanowski wskazał, że oprócz przyspieszenia procedowania prac nad projektem nowelizacji, potrzebna jest też 

rzetelna edukacja społeczeństwa. – W podejściu do zwierząt dominuje dzisiaj wielki infantylizm, polegający m.in. na 

utożsamianiu dzikich zwierząt z postaciami z bajek. To szkodzi przyrodzie – podkreślił. Jego zdaniem człowiek na 

prawo korzystać z dobrodziejstw przyrody, ale również ma obowiązek np. regulować populację poszczególnych 

gatunków. J. K. Ardanowski zwrócił też uwagę, że „jest grupa zwierząt i ptaków, których populacji się nie ogranicza”, 

a które po przekroczeniu pewnej liczby stanowią duże zagrożenie. - Rolnicy domagają się przepisów, które pozwolą 

człowiekowi regulować populację zwierząt do takiej liczby, która jest adekwatna do pojemności siedliska, w którym 

one żyją – wskazał. Wyjaśnił, że chodzi po prostu o to, „by w danym rejonie żyło tyle zwierząt, ile jest w stanie się 

wyżywić bez powodowania ogromnych szkód”. Według posła PiS, należy przede wszystkim ustalić, czy PZŁ jest w 

stanie wypłacać odszkodowanie za straty rolnicze, czy też partycypację w tym powinno przejąć państwo. – Sprawa 

nie może być odkładana – przekonywał były minister rolnictwa. 

Źródło/zdjęcie: prezydent.pl 
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Spadki na rynku zbóż. Jakie ceny za zboża i rzepak? 
Farmer.pl | Autor : Katarzyna Mazurek | 13.01.2023 | Fot.KM 

Kolejny tydzień przyniósł spadki notowań na światowych giełdach. Odbija się to na 

wynikach krajowych, gdzie znów obserwujemy obniżkę cen płodów rolnych. Skupy 

mówią o spowolnionym ruchu. Jak prezentują się aktualne ceny zbóż? 

• Z tego artykułu dowiesz się jakie są ceny zbóż, kukurydzy i rzepaku w styczniu 2023 r. 

• Na giełdach ceny surowców rolnych znów uległy obniżeniu. 

• Na rynku krajowym ponownie zboża i rzepak tracą na wartości. 

Na giełdzie MATIF w czwartek (12 stycznia) tuż po południu notowania pszenicy 

wyniosły 292 euro/t w kontraktach na marzec 2023, a rzepak osiągnął 563 euro/t w 

kontraktach na luty 2023. Dla porównania jeszcze w ubiegły piątek 6 stycznia, kontrakty na pszenicę wynosiły 300 

euro/t, a na rzepak 577,75 euro/t. Prognozy na kolejne tygodnie również zapowiadają kolejne obniżki, co tłumaczone 

jest słabnącym popytem na zboża. 

Link do pełnego artykułu 
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Minister deklaruje realizację postulatów rolników. Sprawdź, których? 
Farmer.pl | Autor : Monika Chlebosz | 12.01.2023 | Fot. MŚ 

Zgodnie z przewidywaniami rolnicy z NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność 

otrzymali odpowiedź Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na przedstawiane mu postulaty. 

Wicepremier Kowalczyk odniósł się do postulatów rolników. 

10 stycznia odbyło się spotkanie przedstawicieli Pogotowia Strajkowego Rolników w 

skład którego wchodzą NSZZ RI „Solidarność”,  OPZZRiOR, ZZR Samoobrona, ZZR 

Korona, ZZR Ojczyzna oraz IGR z Premierem Mateuszem Morawieckim i 

Wicepremierem, Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henrykiem Kowalczykiem. 

 - Po otrzymaniu pisma od Ministra Kowalczyka podjęliśmy decyzję o utrzymaniu 

pogotowia strajkowego – informuje Tomasz Obszański, Prezes NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność. - W 

dalszym ciągu będziemy  prowadzić trójstronny dialog z Premierem i MRiRW w celu osiągnięcia szerszych zmian i 

regulacji w dziedzinie gospodarki rolnej naszego kraju oraz będziemy monitorować terminy i postępy realizacji 

poszczególnych postulatów. Stan polskiego rolnictwa  w sektorach zbóż, nawozów czy produkcji trzody chlewnej 

wymaga pilnej interwencji ze strony Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Jak zaznacza Obszański natychmiastowej reakcji wymaga też system oddłużeniowy. Przygotowana ustawa 

oddłużeniowa w praktyce nie funkcjonuje, a rosnące koszty zaciągniętych przez rolników kredytów w wielu 

przypadkach doprowadzają gospodarstwa do ruiny. W tym obszarze potrzeba mądrych, skutecznych i pilnych 

działań. To od tego zależy czy polskie gospodarstwa rolne przetrwają. 

Rolnicy są zadowoleni z podjętego dialogu, jednak, jak przekonują, nie jest to moment, w którym mogą spocząć na 

laurach. - Mimo zapewnień o działaniach i zrozumieniu naszych problemów, nie zapominamy w jak trudnej sytuacji 

znajdują się obecnie polskie gospodarstwa rolne – tłumaczy przewodniczący. 

-  W związku z powyższym, w dalszym ciągu będziemy zdecydowanie naciskać na rząd, proponować rozwiązania a w 

przypadku braku dialogu i kompromisu będziemy manifestować nasze niezadowolenie wychodząc na ulice i obierając 

inne formy protestu - dodaje.  

Czy strajk rolników się odbędzie? 

Co to oznacza w praktyce? – Na chwilę obecną utrzymujemy pogotowie strajkowe, jednak poza oddziałem 

zachodniopomorskim na 17 stycznia nie planujemy żadnych protestów Teraz będziemy uważnie przyglądać się i 

rozliczać z obietnic. Oczekujemy jak najszybszej realizacji naszych postulatów i to podkreślaliśmy na spotkaniu z 

przedstawicielami rządu. Nie zamierzamy odpuścić – mówi Adrian Wawrzyniak, rzecznik NSZZ RI Solidarność.  

 Co na to ministerstwo? 

W przekazanej przez ministra Kowalczyka odpowiedzi znajdziemy propozycję rozwiązań większości rolniczych 

postulatów. 

W temacie niekontrolowanego napływu zbóż z Ukrainy ministerstwo informuje, że wjeżdżające na teren Polski zboże 

jest ewidencjonowane i kontrolowane. Jak przekazuje minister Kowalczyk do Polski napływa jedynie zboże nasienne - 

kontrolowane przez PIORiN, zboże paszowe – kontrolowane przez Inspekcję Weterynaryjną i zboże konsumpcyjne – 

kontrolowane przez IJHARS. 

Zgodnie z przekazaną przez ministerstwo informacją zastopowany został napływ tzw. zboża technicznego, a samo 

pojęcie przestaje funkcjonować. Dodatkowo zapowiedziane zostało wzmocnienie  kontroli wjeżdżającego na teren 

kraju zboża pod kątem obecności pestycydów – w tym celu zostały zakupione chromatografy. 

Jak informuje ministerstwo wystosowane zostało do Komisji Europejskiej pismo w sprawie zakończenia derogacji na 

transport zboża z Ukrainy na terytorium Unii Europejskiej. Wniosek ten zostanie przedstawiony na najbliższej Radzie 

Ministrów ds. Rolnictwa UE, która odbędzie się 30 stycznia. Polski resort zwrócił się w tej sprawie o poparcie do 
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ministerstw Słowacji, Węgier, Rumunii i Bułgarii. Jednocześnie prowadzone są rozmowy ze stroną ukraińską mające 

na celu wprowadzenie deklaracji przewozowej, która określać będzie końcowego odbiorcę transportu. 

Zadeklarowane zostało również przeanalizowanie propozycji utworzenia terminala zbożowego w Świnoujściu. 

W odpowiedzi na pozostałe postulaty rolników ministerstwo proponuje następujące rozwiązania: 

• trwa analiza możliwości zastosowania specjalnego znakowania paliwa przeznaczonego do produkcji rolnej, 

• w sprawie paliwa zostanie zwiększony zwrot części akcyzy do 1,20 zł/litr, 

• rząd wystąpi do Komisji Europejskiej z wnioskiem o zgodę na zwiększenie dotacji do paliwa rolniczego (ponad 

akcyzę) do 2,50 zł/litr, w ramach rekompensaty za podwyżkę cen, 

• prowadzone są rozmowy z przedstawicielami zakładów azotowych mające na celu opracowanie systemów 

wsparcia, które wpłynęłyby na obniżenie kosztów produkcji nawozów, 

• premier Mateusz Morawiecki i wicepremier Henryk Kowalczyk wystąpili do Komisji Europejskiej o zgodę na 

traktowanie gospodarstw rolnych jako gospodarstw domowych, co pozwoliłoby na zapewnienie wakacji 

kredytowych, 

• w zakresie opłacalności produkcji rolnej Ministerstwo skupia się na aktywnym poszukiwaniu rynków zbytu 

poza UE, 

• planowane jest rozszerzenie oddziaływania Krajowej Grupy Spożywczej w zakresie możliwości handlu 

nawozami, zbożem i odbudowy lokalnego przetwórstwa, 

• Kontynuowane mają być programy wsparcia producentów świń 

Jednym z najistotniejszych postulatów rolników było utworzenie Funduszu Gwarancji Rolnych. Zgodnie z obietnicami 

MRiRW projekt ustawy jest już gotowy i w najbliższym czasie trafi do konsultacji społecznych. Sam fundusz mógłby 

zacząć działać na przełomie kwietnia i maja bieżącego roku. 

 O co walczą rolnicy? 

Podczas kolejnych spotkań – najpierw z wicepremierem Kowalczykiem, a później także z premierem Morawieckim 

rolnicy postulowali przede wszystkim o zwrócenie uwagi na trudną sytuację polskiej wsi i podjęcie szybkich działań 

naprawczych, które zapobiegłyby zapaści w sektorze rolnictwa… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 
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