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Notowania 
CenyRolnicze.pl | 23 stycznia 2023 

 

 

 

PSZENICA KONS ŻYTO KONSUMPCYJNE JĘCZMIEŃ BROWARNY OWIES KONSUMPCYJNY 
Średnia cena zł/t: 1 255,38  Średnia cena zł/t: 994,06  Średnia cena zł/t: 1 079,58  Średnia cena zł/t: 1 096,67  

MIN - MAX: 1 190,00 - 1 420,00  MIN - MAX: 900,00 - 1 150,00  MIN - MAX: 1 000,00 - 1 400,00  MIN - MAX: 1 000,00 - 1 260,00  

    

    
PSZENICA PASZ. ŻYTO PASZOWE PSZENŻYTO JĘCZMIEŃ PASZOWY 
Średnia cena zł/t: 1 180,34  Średnia cena zł/t: 937,92  Średnia cena zł/t: 1 082,07  Średnia cena zł/t: 1 040,00  

MIN - MAX: 1 100,00 - 1 260,00  MIN - MAX: 850,00 - 1 040,00  MIN - MAX: 950,00 - 1 200,00  MIN - MAX: 950,00 - 1 200,00  

    

    
GROCH ŁUBIN ŻŁÓTY ŁUBIN WĄSKOLISTNY BOBIK 
Średnia cena zł/t: 1 500,45  Średnia cena zł/t: 1 513,33  Średnia cena zł/t: 1 502,78  Średnia cena zł/t: 1 480,00  

MIN - MAX: 1 350,00 - 1 820,00  MIN - MAX: 1 160,00 - 1 760,00  MIN - MAX: 1 350,00 - 1 720,00  MIN - MAX: 1 310,00 - 1 720,00  

    

    
RZEPAK KUKURYDZA MLEKO ŻYWIEC WIEPRZOWY 
Średnia cena zł/t: 2 429,54  Średnia cena zł/t: 1 101,18  Średnia cena zł/l: 2,80 Średnia cena zł/kg: 6,93 

MIN - MAX: 2 330,00 - 2 530,00  MIN - MAX: 1 000,00 - 1 190,00  MIN - MAX: 2,54 – 2,95 MIN - MAX: 6,40 – 7,50 

    

    

MATF Pszenica  
284,75 €/t 

MATF Kukurydza  
278 ,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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Modernizacja gospodarstw rolnych: niebawem ruszą nabory wniosków na nawadnianie i 

zieloną energię 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 16.01.2023 |  

Od 31 stycznia 2023 r. rolnicy, którzy planują w swoich gospodarstwach inwestycje 

związane z nawadnianiem lub wykorzystaniem zielonych źródeł energii, będą mogli 

ubiegać się o wsparcie finansowe. Nabory wniosków prowadzone będą w ramach 

działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” z PROW 2014-2020. Wsparcie w 

obszarze E (nawadnianie w gospodarstwie) będzie przyznawane rolnikom w formie 

refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowanych planowanej do zrealizowania 

inwestycji. Czytaj dalej… 

 

Na ukraińskich polach zalega sporo nieskoszonej kukurydzy. Duże obawy o jakość ziarna 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 16.01.2023 |  

- Na Ukrainie nadal pozostaje znaczna ilość niezebranej kukurydzy, której jakość będzie 

się pogarszać - poinformował dzisiaj minister polityki rolnej i żywnościowej Ukrainy 

Mykoła Solski. 

- Jakość, w porównaniu z rokiem ubiegłym, który jakościowo był dobry, będzie znacząco 

gorsza. O dokładnych danych będziemy mogli mówić pod koniec lutego, bo na polach 

jest jeszcze spora ilość kukurydzy  - powiedział Solsku. Czytaj dalej… 

 

Rzecznik Praw Obywatelskich przyjrzał się pomocy suszowej. Krytycznych uwag jest 

mnóstwo 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 16.01.2023 |  

Złożenie wniosku o pomoc jest utrudnione z uwagi na problemy techniczne; zmieniają 

się też poszczególne kryteria i terminy naboru – wynika z sygnałów obywateli i 

doniesień mediów. Innym problemem było nieobjęcie tą pomocą samotnych rolników. 

Ponadto 14-dniowy termin na składanie wniosków należy uznać za zbyt krótki. To 

wnioski Rzecznika Praw Obywatelskich, który poprosił o stanowisko wicepremiera, 

ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka. Czytaj dalej… 

 

 

Rolnicy mają dość i wychodzą na ulice 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 16.01.2023 |  

Zachodniopomorski Komitet Protestacyjny NSZZ Rolników Indywidualnych 

"Solidarność" poinformował, że jutro (17 stycznia 2023 r.) o godzinie 11:00 w 

Świnoujściu przy Latarni Morskiej (ul. Ku Morzu) odbędzie się zgromadzenie rolników. 

Natomiast działacze Agro Unii będą manifestować jutro w Chełmie (woj. lubelskie) i w 

Osieku koło Brodnicy.  -W trakcie zgromadzenia będziemy domagali się określenia 

terminów realizacji poszczególnych postulatów złożonych na ręce premiera Mateusza 

Morawieckiego w dniu 10 stycznia 2023 r.  Czytaj dalej… 
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Kto zarobił na imporcie zbóż i rzepaku z Ukrainy? 
Farmer.pl | Autor : Małgorzata Tyszka | 16.01.2023 | Fot. Pixabay 

To m.in. trudne pytanie zadaliśmy podczas naszych regionalnych konferencji Farmera 

„Kierunek Innowacja” Mirosławowi Marciniakowi, niezależnemu analitykowi rynków 

InfoGrain. A Wy, nasi Czytelnicy, jakie macie teorie na ten temat? W ostatnim czasie 

bardzo dużo mówi się o trudnej sytuacji na rynku płodów rolnych, co jest wynikiem 

m.in. ataku Rosji na Ukrainę i zachwiania na wszystkich rynkach rolnych. Temat ten nam 

jest szczególnie bliski ponieważ jesteśmy sąsiadem kraju, który jest ogarnięty wojną. 

Wpływa to na ceny i na handel również naszymi produktami. Czytaj dalej… 

 

Rolnicy z niecierpliwością czekają na możliwość wcześniejszego nawożenia azotem 
Farmer.pl | Autor : Agnieszka Kozłowska | 15.01.2023 | Fot. shutterstock 

Rolnicy z niecierpliwością czekają na nowe prawo, które dopuści możliwość 

wcześniejszego, wiosennego nawożenia pól azotem, czy przed ustaloną obecnie na 

sztywno datą 1 marca. Kiedy nowe przepisy - o których mówi się już od co najmniej pół 

roku - wejdą wreszcie w życie? Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych od 

dłuższego czasu zabiega o uelastycznienie terminów stosowania nawozów azotowych w 

rolnictwie. Czytaj dalej… 

 

 

Ceny nawozów spadają na całym świecie. Kiedy obniżki przyjdą do nas? 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 17.01.2023 |  

W Europie ceny nawozów azotowych znacznie spadają w połowie stycznia, podczas gdy 

ceny potasu i fosforu są w dużej mierze stabilne. Jak na razie obniżek nie widać na 

rynku polskim. Ceny nawozów w tym tygodniu nadal poruszały się w trendzie 

spadkowym w całym kompleksie azotowym. - Zainteresowanie kupnem mocznika i 

amoniaku było nadal ograniczone, a ceny nadal spadały – piszą analitycy CRU w swoim 

cotygodniowym przeglądzie. Jednym z powodów są spadające ceny gazu ziemnego w 

Europie, które ponownie znacząco obniżyły koszty produkcji dla dużych producentów 

nawozów. Czytaj dalej… 

Protest Agro Unii w Chełmie. Rolnicy czekają na przyjazd ministra Kowalczyka 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 17.01.2023 | Fot. Agro Unia (Twitter) 

- Problem jest potężny. Premier Kowalczyk mówił, żeby nie sprzedawać zboża, że zimą, 

jesienią jego cena będzie wyższa. Dzisiaj za pszenicę, rzepak czy kukurydzę cena jest 

dużo niższa niż w trakcie żniw. (…) On się jeszcze z tego nie wytłumaczył, powinien tu 

być i z nami rozmawiać. Rząd zwodzi polskich rolników i polską wieś, dlatego my dzisiaj 

tu jesteśmy – mówił podczas dzisiejszej konferencji prasowej lider Agro Unii, Michał 

Kołodziejczak. Czytaj dalej… 
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Jak udrożnić eksport zboża z Ukrainy? W MRiRW odbyło się spotkanie pod 

przewodnictwem wicepremiera 
Farmer.pl | Autor : PAP | 17.01.2023 | Fot. Shutterstock 

W MRiRW debatowano o tym, jak udrożnić eksport zboża z Ukrainy - poinformował we 

wtorek resort rolnictwa. Zdolność przeładunkowa polskich portów wynosi w tym roku 

12,6 mln ton zbóż. 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że we wtorek pod 

przewodnictwem wicepremiera, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka 

odbyło się posiedzenie Międzyresortowego Zespołu ds. Transportu Produktów Rolnych 

i Spożywczych z Ukrainy. Czytaj dalej… 

 

Zwiększy się dostępność inwestycji OZE dla rolników? Miliard złotych na „Energię dla wsi” 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 18.01.2023 | 

Pierwsza odsłona programu „Energia dla wsi”, w ramach którego o dofinansowanie na 

instalacje OZE ubiegać będą mogli się rolnicy i spółdzielnie energetyczne, wystartuje już 

25 stycznia 2023 r. - Program jest szansą na znaczącą transformację energetyczną na 

obszarach wiejskich – przekonuje minister rolnictwa, Henryk Kowalczyk. Program został 

przygotowany we współpracy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwa 

Klimatu i Środowiska. Czytaj dalej… 

 

 

Ceny skupu zbóż, kukurydzy, oleistych i strączkowych: nie widać końca obniżek 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Paweł Hetnał | 18.01.2023 | 

Pogłębia się marazm na rynku skupu zbóż. Słabej wymianie handlowej towarzyszą coraz 

niższe ceny ziarna, co wynika z wysokich stanów magazynowych podmiotów 

skupujących. Jednocześnie ciągle w dół idą notowania zbóż i oleistych na giełdach 

światowych. W efekcie dzisiaj odnotowaliśmy, na przestrzeni zaledwie dwóch dni, 

pokaźne obniżki, które w przypadku pszenicy przekraczają znacznie 20 zł/t. Spory 

spadek przeciętnej wyceny zaliczył również rzepak (blisko - 27 zł/t). Czytaj dalej… 

 

 

Trwa protest w Chełmie. Obecna władza upodliła rolników 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 18.01.2023 | 

 - Rozmowy z ministrem Kowalczykiem odbędą się około godziny 18. My już w tej chwili 

chcemy konkretnych rozwiązań. Nie ma czasu na durne opowiadanie, że nie ma 

problemu. Ludzie tu czekali całą noc – mówi Jarosław Miściur - jeden z liderów 

protestu w Chełmie. Setki rolników blokują jedną z arterii miasta w proteście 

przeciwko niekontrolowanemu importowi zboża z Ukrainy. 

- Jesteśmy w Chełmie już drugi dzień. Protestujemy nadal w sprawie zalewu zboża z 

Ukrainy. To zboże destabilizuje nasz rynek bardzo mocno. Czytaj dalej… 
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Niemcy zamierzają zakazać produkcji dodatków do diesla z oleju rzepakowego i zbóż 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 18.01.2023 | 

Niemiecka minister środowiska, Steffi Lemke, zapowiedziała, że wkrótce prześle do 

rządu propozycje wycofania kraju z wykorzystywania biopaliw pochodzących z upraw w 

celu osiągnięcia redukcji gazów cieplarnianych. 

- Biopaliwa oznaczają ograniczenie wykorzystania gruntów i utratę różnorodności 

biologicznej – powiedziała Lemke we wtorkowym przemówieniu opublikowanym na 

stronie internetowej ministerstwa środowiska. Czytaj dalej… 

 

Bayer stawia na rolnictwo zrównoważone 
Agropolska. pl | Autor : Dominika Wolna | 18.01.2023 | Fot. Bayer 

W Warszawie odbyło się spotkanie prasowe zorganizowane przez firmę Bayer. Na 

konferencji podjęto temat tego, jak ważne jest wspieranie rolnictwa zrównoważonego 

w Polsce oraz zaprezentowano nowości na 2023 rok. Konferencję rozpoczął prelekcją 

Antoine Bernet, szef Crop Science w Bayer na Polskę, Kraje Bałtyckie, Czechy i Słowację. 

- Wierzymy, że transformacja w stronę rolnictwa zrównoważonego jest odpowiedzią na 

nowe wyzwania i w tym kierunku wspieramy rolników. Czytaj dalej… 

 

 

Wicepremier Kowalczyk zwraca się do protestujących rolników 
Farmer.pl | Autor : Agnieszka Kozłowska | 18.01.2023 | fot. A.Kozłowska / farmer.pl 

Kolejny dzień trwa protest rolników rozgoryczonych obecną sytuacją na rynku rolnym. 

Redakcja farmer.pl zapytała wicepremiera Henryka Kowalczyka, co by powiedział 

manifestującym swoje niezadowolenie rolnikom, gdyby miał taką bezpośrednią 

możliwość. Co odpowiedział? 

Kolejny dzień trwa protest rolników rozgoryczonych obecną sytuacją na rynku rolnym. 

Na środowy wieczór zapowiedziano spotkanie i rozmowę lidera Agrounii Michała 

Kołodziejczaka z wicepremierem Henrykiem Kowalczykiem. Czytaj dalej… 

 

Kołodziejczak po spotkaniu z Kowalczykiem: Dowiedzieliśmy się, że nie będą nic robić 
Farmer.pl | Autor : Katarzyna Mazurek | 19.01.2023 | fot. MRiRW 

 

Wczoraj wieczorem (18.01.23) odbyło się zapowiadane spotkanie przedstawicieli 

Agrounii z wicepremierem i ministrem rolnictwa Henrykiem Kowalczykiem. Lider 

Agrounii po wizycie w MRiRW udał się bezpośrednio do protestujących rolników w 

Chełmie, by poinformować o efektach rozmowy. Jak przyznawał Kołodziejczak, zdaniem 

ministra w obecnej sytuacji na rynku zbóż, nie może on nic zrobić, bo są to decyzje 

Komisji Europejskiej. Czytaj dalej… 
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ZAŁĄCZNIK 
 

Modernizacja gospodarstw rolnych: niebawem ruszą nabory wniosków na nawadnianie i 

zieloną energię 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 16.01.2023 |  

Od 31 stycznia 2023 r. rolnicy, którzy planują w swoich gospodarstwach inwestycje 

związane z nawadnianiem lub wykorzystaniem zielonych źródeł energii, będą mogli 

ubiegać się o wsparcie finansowe. Nabory wniosków prowadzone będą w ramach 

działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” z PROW 2014-2020. 

Wsparcie w obszarze E (nawadnianie w gospodarstwie) będzie przyznawane rolnikom w 

formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowanych planowanej do 

zrealizowania inwestycji. A mogą nią być: wykonanie nowego nawodnienia, ulepszenie 

istniejącej instalacji nawadniającej czy ulepszenie instalacji nawadniającej połączone z 

powiększeniem nawadnianego obszaru. Wysokość pomocy wynosi 100 tys. zł, a poziom wsparcia to 60 proc. kosztów 

kwalifikowanych w przypadku operacji realizowanej przez tzw. „młodego rolnika” lub 50 proc. kosztów 

kwalifikowalnych w pozostałych przypadkach. Ten limit nie łączy się z limitami w pozostałych obszarach 

finansowanych w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych”, czyli A (produkcja prosiąt), B (produkcja mleka 

krowiego), C (produkcja bydła mięsnego) i D (innowacje). 

Refundacja kosztów inwestycji w obszarze zielona energia w gospodarstwie 

W tym roku w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych” ARiMR uruchamia nowe działanie – Zielona energia w 

gospodarstwie (obszar F). W tym przypadku rolnicy będą mogli otrzymać wsparcie na instalację paneli 

fotowoltaicznych na dachach, o ile te nie są wykonane z azbestu, oraz jeżeli urządzenia objęte pomocą będą 

usytuowane na gruntach rolnych zabudowanych. Dofinansowaniem objęta będzie również instalacja pomp ciepła. 

Istotne jest, żeby produkcja prądu przez urządzenia objęte dofinansowaniem była dostosowana do zużycia energii 

elektrycznej gospodarstwa. Całkowita moc tych urządzeń nie może przekroczyć 50 kilowatów (kW), przy czym 

wykorzystanie mocy przypadające na budynki mieszkalne jednorodzinne będzie niższe niż 10 kW i będzie stanowić 

nie więcej niż 20% całkowitej mocy urządzeń. 

Pomoc przyznawana będzie w formie refundacji części kosztów kwalifikowanych, do których należą m.in. koszty: 

zakupu urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego i jej magazynowania, budowy 

lub zakupu elementów infrastruktury technicznej niezbędnej do ich montażu czy koszty zakupu pomp ciepła. 

Wysokość pomocy wynosi 150 tys. zł. Podobnie jak w obszarze nawadniania w gospodarstwie, tak i w przypadku 

inwestycji w zielone źródła energii, standardowy poziom wsparcia to  50 proc. kosztów kwalifikowanych, a dla tzw. 

„młodego rolnika” – 60 proc. Limit wykorzystany w obszarze F nie łączy się z limitami w pozostałych obszarach 

finansowanych w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych”. 

Kiedy i gdzie można złożyć wniosek? 

Wnioski w obu obszarach (E – nawadnianie i F – zielona energia) będzie można składać od 31 stycznia do 1 marca 

2023 r. Dokumenty będą przyjmować oddziały regionalne ARiMR właściwe ze względu na miejsce realizacji 

inwestycji. Wniosek o przyznanie pomocy będzie można złożyć osobiście lub przez upoważnioną osobę, albo 

przesyłką rejestrowaną nadaną w polskiej placówce pocztowej. Dokumenty można będzie złożyć również w formie 

elektronicznej poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą. 

Źródło: ARiMR 

Zamknij > 
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Na ukraińskich polach zalega sporo nieskoszonej kukurydzy. Duże obawy o jakość ziarna 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 16.01.2023 |  

- Na Ukrainie nadal pozostaje znaczna ilość niezebranej kukurydzy, której jakość będzie 

się pogarszać - poinformował dzisiaj minister polityki rolnej i żywnościowej Ukrainy 

Mykoła Solski. 

- Jakość, w porównaniu z rokiem ubiegłym, który jakościowo był dobry, będzie znacząco 

gorsza. O dokładnych danych będziemy mogli mówić pod koniec lutego, bo na polach 

jest jeszcze spora ilość kukurydzy  - powiedział Solsku. 

Minister przypomniał, że na początku zimy nie zebrano jednej trzeciej kukurydzy, ale już 

teraz ta liczba spadła o połowę. Według niego ukraińscy rolnicy „znają sposoby na 

zachowanie jak największej jakości plonów, ale i tak z dnia na dzień ona spada”. Solsky dodał też, że jakość zależy 

zarówno od zmian temperatury i wilgotności na polu, jak i od gatunku kukurydzy. 

Źródło: APK Inform 
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Rzecznik Praw Obywatelskich przyjrzał się pomocy suszowej. Krytycznych uwag jest 

mnóstwo 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 16.01.2023 |  

Złożenie wniosku o pomoc jest utrudnione z uwagi na problemy techniczne; zmieniają 

się też poszczególne kryteria i terminy naboru – wynika z sygnałów obywateli i 

doniesień mediów. Innym problemem było nieobjęcie tą pomocą samotnych rolników. 

Ponadto 14-dniowy termin na składanie wniosków należy uznać za zbyt krótki. To 

wnioski Rzecznika Praw Obywatelskich, który poprosił o stanowisko wicepremiera, 

ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka.  

Uwagi i wątpliwości co do procedury przyznawania tzw. pomocy suszowej za rok 2022 

zgłaszali RPO obywatele. Donosiły też o tym media. Wyłania się z tego  obraz, według 

którego złożenie wniosku o pomoc jest utrudnione z uwagi na problemy techniczne, a jednocześnie zmieniają się 

poszczególne kryteria i terminy naboru. Może to budzić u obywateli poczucie zagubienia i naruszać ich 

bezpieczeństwo prawne, a tym samym naruszać wywodzoną z art. 2 Konstytucji RP zasadę zaufania obywateli do 

państwa i stanowionego przez nie prawa.  

Rzecznik zdaje sobie sprawę, że jedną z przyczyn problemów była bardzo duża liczba składanych w tym roku 

wniosków o przyznanie pomocy suszowej. Szczególnie istotne powinno być więc wyciągnięcie wniosków i 

wypracowanie nowych rozwiązań dotyczących przyznawania pomocy w porozumieniu m. in. z samorządami 

rolniczymi. 

Jednym z najistotniejszych zasygnalizowanych RPO problemów było nieobjęcie tą pomocą samotnych rolników. 

Resort rolnictwa stoi na stanowisku, że nie ma ona na celu wyrównania strat poniesionych przez producentów 

rolnych w związku z niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi. Jej celem jest umożliwienie rodzinom, którym w 

związku z tym zagraża utrata płynności finansowej, przezwyciężenia trudnej sytuacji materialnej oraz wsparcie w 

zaspokojeniu niezbędnych potrzeb i umożliwienie życia w odpowiednich warunkach.  

A utrata płynności finansowej w równym, a często nawet w większym stopniu dotyczy rolników samotnych lub 

pozostających w związkach nieformalnych. Zasadne byłoby więc czytelne komunikowanie takim osobom z jakich 

alternatywnych form wsparcia mogą  skorzystać. 

Kolejny problem dotyczący terminu składania wniosków o wsparcie przez rolników, którzy w 2021 r. ponieśli straty w 

uprawach. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 25 maja 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie 

szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 

nabór wniosków trwał od 16 czerwca do 30 czerwca 2022 r. 

Rzecznik uważa, że 14-dniowy termin należy uznać za zbyt krótki. Nie stwarza bowiem realnych szans na zapoznanie 

się z informacją o naborze wniosków i złożenie dokumentów. W przyszłości należałoby unikać stosowania tak 

krótkich okresów naboru. 

Ponadto RPO zwraca uwagę, że wciąż nie dostał odpowiedzi ministerstwa na swe poprzednie wystąpienie dotyczące 

funkcjonowania aplikacji suszowej z 8 listopada 2022 r.  

Źródło: RPO 
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Rolnicy mają dość i wychodzą na ulice. Domagają się wstrzymania niekontrolowanego 

importu zbóż z Ukrainy 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 16.01.2023 |  

Zachodniopomorski Komitet Protestacyjny NSZZ Rolników Indywidualnych 

"Solidarność" poinformował, że jutro (17 stycznia 2023 r.) o godzinie 11:00 w 

Świnoujściu przy Latarni Morskiej (ul. Ku Morzu) odbędzie się zgromadzenie rolników. 

Natomiast działacze Agro Unii będą manifestować jutro w Chełmie (woj. lubelskie) i w 

Osieku koło Brodnicy. 

-W trakcie zgromadzenia będziemy domagali się określenia terminów realizacji 

poszczególnych postulatów złożonych na ręce premiera Mateusza Morawieckiego w 

dniu 10 stycznia 2023 r. – wyjaśnia Edward Kosmal, wiceprzewodniczący 

Zachodniopomorskiej Rady Wojewódzkiej NSZZ RI "Solidarność". 

Jednym z postulatów jest uruchomienie agroterminalu w Świnoujściu przez Krajową Grupę Spożywczą. 

Ponadto rolnicy z woj. zachodniopomorskiego domagają się: 

- wstrzymania niekontrolowanego eksportu zbóż do Polski z Ukrainy, 

- ochrony gospodarstw rodzinnych, 

- utrzymanie opłacalności produkcji rolniczej. 

Zaprotestuje również Agro Unia 

Również jutro rolnicy z Agro Unii zaprotestują w Osieku koło Brodnicy (woj. kujawsko-pomorskie). Początek 

manifestacji zaplanowano na godz. 9. - Będziemy blokować drogę powiatową nr 1836c przez 24 godziny. Zapraszamy 

ciągnikami, samochodami i pieszo. Musimy pokazać swoje niezadowolenie i zawalczyć o swoje. Nie pozwólmy by 

ciągle nas władza oszukiwała – piszą w mediach społecznościowych organizatorzy protestu. - Z powodu trudnej 

sytuacji w rolnictwie jaką spowodował nie kontrolowany i nieograniczony import zboża z Ukrainy musimy zacząć 

działać. Dlatego została podjęta decyzja o przeprowadzeniu strajku. Zorganizowany jest w miejscowości Osiek koło 

Brodnicy przed z firmą skupującą ziarno. Nie możemy pozwolić, żeby ta sytuacja dalej tak trwała. Walczymy o 

przetrwanie naszych gospodarstw i rodzin – pisze Dorota Taczek, jedna z Polskiego Związku Rolnego. 

Rolnicy z Agro Unii zaprotestują jutro również w Chełmie (woj. lubelskie). Protest rozpocznie się o godzinie 11:00 w 

dwóch miejscach. Pierwsza grupa rolników zbierze się obok zajazdu Trzy Dęby w miejscowości Janów. Następnie 

ruszy drogą krajową nr 12 Lublin – Chełm w stronę centrum miasta. Druga grupa wyjedzie z placu buraczanego w 

miejscowości Sielec na drogę wojewódzką nr 844 Chełm – Hrubieszów również kierując się do centrum. Obie grupy 

dojadą do ronda przy McDonald’s, gdzie zaplanowano kulminacyjne wydarzenia. 

Nastroje wśród rolników są obecnie fatalne. Cały czas rosną koszty produkcji, drożeją paliwa i nawozy, a ceny na 

skupach są niskie – mówił działacz Agro Unii, Andrzej Waszczuk, podczas konferencji prasowej zapowiadającej 

protest. Działacz podkreślał, iż obecnie problematyczne jest głównie zboże z Ukrainy, jednak nasz kraj zaczyna już 

zalewać drób, mąka, owoce czy też ser zza naszej wschodniej granicy. -Przez lata duże ilości węgla napływały z Rosji, 

a nasze kopalnie były wygaszane. Teraz, kiedy doszło do kryzysu, my nie mamy swojego węgla. Tak będzie i z polską 

żywnością. Bo tak duża ilość produktów rolnych, jaka napływa do nas z Ukrainy, zniszczy polską produkcję. A za kilka 

lat będzie problem. Rolnicy są tego świadomi i zrobią wszystko, aby temu zapobiec – zapewnia Andrzej Waszczuk. 
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Kto zarobił na imporcie zbóż i rzepaku z Ukrainy? 
Farmer.pl | Autor : Małgorzata Tyszka | 16.01.2023 | Fot. Pixabay 

To m.in. trudne pytanie zadaliśmy podczas naszych regionalnych konferencji Farmera 

„Kierunek Innowacja” Mirosławowi Marciniakowi, niezależnemu analitykowi rynków 

InfoGrain. A Wy, nasi Czytelnicy, jakie macie teorie na ten temat? 

W ostatnim czasie bardzo dużo mówi się o trudnej sytuacji na rynku płodów rolnych, co 

jest wynikiem m.in. ataku Rosji na Ukrainę i zachwiania na wszystkich rynkach rolnych. 

Temat ten nam jest szczególnie bliski ponieważ jesteśmy sąsiadem kraju, który jest 

ogarnięty wojną. Wpływa to na ceny i na handel również naszymi produktami. Było to 

szczególnie odczuwalne na przełomie listopada i grudnia 2022 r., kiedy to rolnicy 

zorganizowali protesty z powodu nadmiernego importu (bo niestety nie tranzytu) ukraińskich zbóż, zwłaszcza 

kukurydzy. 

Zagadnienie jest nadal żywe, bo farmerzy zapowiedzieli protesty przeciwko takim praktykom. Przeciwko 

wprowadzaniu na nasz rynek również tzw. zboża technicznego, którego definicja „pojawiła się” szeroko w mediach 

pod koniec roku. Co prawda rzecznik rządu zapewnia, że zaostrzone zostały kontrole fitosanitarne na granicy. Ale czy 

nie jest już na to za późno? 

Podczas konferencji w Barczyznie w Wielkopolsce, tj. 10 stycznia mówił nam Marciniak, czyli jeden z prelegentów 

„Kierunku Innowacja”. Przypominamy, że według 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. 

Dane z KE mówią o imporcie rzepaku spoza UE do Polski w bieżącym sezonie na poziomie 605 tys. ton. Ale dane z 

Ukrainy są jeszcze wyższe. Tamtejsze statystyki pokazują blisko 750 tys. ton eksportu rzepaku do Polski od początku 

lipca do końca listopada. Kto na tym zarobił? 

- Wszyscy. Ukraiński farmer, firmy handlowe, przetwórcy. Nie doszukiwałbym się tutaj nieuczciwych zagrań, bo to 

jest wolny rynek. Przetwórcy, firmy handlowe nie łamią przepisów importując zboża z Ukrainy. Wszystko jest zgodne 

z prawem – odpowiadał nam 10 stycznia Marciniak… 

Link do pełnego artykułu 
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Rolnicy z niecierpliwością czekają na możliwość wcześniejszego nawożenia azotem 
Farmer.pl | Autor : Agnieszka Kozłowska | 15.01.2023 | Fot. shutterstock 

Rolnicy z niecierpliwością czekają na nowe prawo, które dopuści możliwość 

wcześniejszego, wiosennego nawożenia pól azotem, czy przed ustaloną obecnie na 

sztywno datą 1 marca. Kiedy nowe przepisy - o których mówi się już od co najmniej pół 

roku - wejdą wreszcie w życie? 

Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych od dłuższego czasu zabiega o 

uelastycznienie terminów stosowania nawozów azotowych w rolnictwie. 

W 2022 r. upłynęły 4 lata od opublikowania pierwszego ogólnopolskiego "Programu 

działań zmierzających do zmniejszenia zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi 

ze źródeł rolniczych oraz zapobiegania dalszemu zanieczyszczeniu", dzięki czemu w ub. roku dokonano wreszcie 

przeglądu tego dokumentu i zaproponowano aktualizację zawartych w nim przepisów. Znalazło to odzwierciedlenie 

w propozycji nowego rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przyjęcia nowego "Programu działań mających na 

celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu 

zanieczyszczeniu". 

Dlaczego to tak długo trwa? 

Jak wynika z informacji upublicznionych na rządowej stronie rejestrującej postępy prac legislacyjnych, projekt ww. 

rozporządzenia został przyjęty do rozpatrzenia 3 listopada 2022 r. i niestety wciąż jest w konsultacjach. Ostatnia 

zmiana została wprowadzona 5 stycznia 2023 r. przez Departament Komitetu do Spraw Europejskich. Do końca 

procesu legislacyjnego jest więc jeszcze bardzo daleko, tymczasem wiosna - a co za tym idzie kolejny sezon 

nawożenia - za pasem. 

W związku z tym rolnicy z Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych zwrócili się do Andrzeja Adamczyka, 

ministra infrastruktury z pismem w którym pytają: jak długo jeszcze będzie trwało rozpatrywanie tego 

rozporządzenia? Kiedy rolnicy doczekają się możliwości, zgodnego z prawem wcześniejszego zastosowania 

pierwszych, wiosennych dawek azotu jeśli tylko warunki pogodowe będą na to pozwalać ? Czy w tym roku nadal 

będą musieli czekać z tym zabiegiem na 1 marca? 

Rolnicy z niecierpliwością czekają na decyzję… 

Link do pełnego artykułu 
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Ceny nawozów spadają na całym świecie. Kiedy obniżki przyjdą do nas? 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 17.01.2023 |  

W Europie ceny nawozów azotowych znacznie spadają w połowie stycznia, podczas gdy 

ceny potasu i fosforu są w dużej mierze stabilne. Jak na razie obniżek nie widać na 

rynku polskim. 

Ceny nawozów w tym tygodniu nadal poruszały się w trendzie spadkowym w całym 

kompleksie azotowym. - Zainteresowanie kupnem mocznika i amoniaku było nadal 

ograniczone, a ceny nadal spadały – piszą analitycy CRU w swoim cotygodniowym 

przeglądzie. Jednym z powodów są spadające ceny gazu ziemnego w Europie, które 

ponownie znacząco obniżyły koszty produkcji dla dużych producentów nawozów. 

W tym samym czasie ceny fosforanów w Afryce Północnej spadły, a ceny DAP nieznacznie wzrosły w Ameryce i 

Europie. Raporty, że Indie rozważają obniżkę dotacji DAP, opóźniły negocjacje cenowe dotyczące przesyłek w 

pierwszym kwartale -informuje CRU. Ceny potażu spadły w USA w tym tygodniu, ponieważ kanadyjscy producenci 

złożyli znacznie niższe oferty na Środkowy Zachód. Z kolei w Europie ceny potażu pozostały niezmienione (wysokie) 

w połowie stycznia. 

Indeks nawozów północnoamerykańskich Bloomberga (Green Markets) spadł w zeszłym tygodniu do 673 USD za 

tonę. To najniższy poziom od czerwca 2021 r. Spadek cen może przynieść ulgę rolnikom, którzy stoją w obliczu 

rosnących kosztów wszystkiego, co wiąże się z uprawą roślin, od chemikaliów i paliwa po sprzęt i robociznę.  

- Złagodzenie presji kosztowej może zachęcić rolników do stosowania większej ilości nawozów, zwiększenia produkcji 

i ostatecznie pomóc obniżyć koszty żywności dla konsumentów dotkniętych historyczną inflacją – powiedział Alexis 

Maxwell, analityk w Bloomberg Intelligence. - Przemysł nawozowy obecnie na całym świecie podupada, ponieważ 

rolnicy nie kupują, choć cena gazu ziemnego, głównego surowca dla większości nawozów azotowych, nadal spada - 

dodał Maxwell. 

- Spodziewamy się niższych cen nawozów w pierwszej połowie roku, ale na rynku amerykańskim ceny regionalne 

mogą ponownie wzrosnąć w pierwszym kwartale, ponieważ plantatorzy walczą logistycznie o dostępne ilości – 

zauważył analityk. 

W Niemczech i Europie ceny nawozów azotowych znacznie spadają w połowie stycznia, podczas gdy ceny potażu i 

fosforu są w dużej mierze stabilne. W bieżącym tygodniu (01/16) notowane są następujące ceny: azotan wapniowo-

amonowy (KAS), najważniejszy nawóz azotowy dla niemieckich rolników, wciąż kosztuje na niemieckich rynkach spot 

585 euro za tonę. To o 30 euro mniej niż w połowie grudnia i o około 100 euro za tonę mniej niż w listopadzie. 

Jednocześnie jest to najniższa cena KAS od listopada 2021 roku. 

Niemieckie ceny rynkowe mocznika w połowie stycznia wynosiły dobre 640 euro za tonę, o 130 euro mniej niż na 

początku grudnia i o 190 euro mniej niż na początku listopada. Roztwór mocznika azotanu amonu (AHL) kosztuje 

obecnie niecałe 590 euro – a więc prawie 70 euro mniej niż na początku grudnia. 

Za Kornkali niemieccy rolnicy muszą obecnie płacić dobre 580 euro za tonę. To o 10 euro więcej niż na początku 

grudnia, a także niż w listopadzie. Za najważniejszy nawóz fosforowy, fosforan dwuamonowy (DAP), potrzeba 790 

euro za tonę. To prawie 10 euro mniej niż w grudniu i około 105 euro mniej niż na początku listopada. 

Źródło: Agrarheute 
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Protest Agro Unii w Chełmie. Rolnicy czekają na przyjazd ministra Kowalczyka 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 17.01.2023 | Fot. Agro Unia (Twitter) 

- Problem jest potężny. Premier Kowalczyk mówił, żeby nie sprzedawać zboża, że zimą, 

jesienią jego cena będzie wyższa. Dzisiaj za pszenicę, rzepak czy kukurydzę cena jest 

dużo niższa niż w trakcie żniw. (…) On się jeszcze z tego nie wytłumaczył, powinien tu 

być i z nami rozmawiać. Rząd zwodzi polskich rolników i polską wieś, dlatego my dzisiaj 

tu jesteśmy – mówił podczas dzisiejszej konferencji prasowej lider Agro Unii, Michał 

Kołodziejczak. 

- My nie chcemy tu stać, to nie są kroki, które podejmujemy z uśmiechem na ustach. 

Wolelibyśmy uczestniczyć w rozmowach, dyskusjach Ale ten rząd nie rozmawia, ten 

rząd przykleja plaster na oderwaną głowę polskiego rolnictwa – stwierdził dzisiaj w Chełmie Kołodziejczak i dodał, że 

ten protest może być dłuższy niż tylko kilka godzin. W manifestacji uczestniczy wg. szacunków policji 300 ciągników. 

Działacze Agro Unii mówią o 500 pojazdach rolniczych i tysiącu uczestnikach protestu. 

Jednym z postulatów protestujących jest przywrócenie cła na import ziarna z Ukrainy. - Ludzie mogliby powiedzieć 

okej, gdyby jeszcze chociaż chleb z tego powodu był tańszy. A co się dzieje? Pieczywo w górę, cena mąki w górę. (…) 

To po co nam tutaj jest to tanie zboże z Ukrainy? Żeby zarabiała na tym banda kolesi, która się dorwała do 

kolonizowania polskiej wsi – mówił podczas konferencji lider organizacji. - W przepisach UE jest możliwość, która 

zakłada, że jeśli przywóz bezcłowy, który wprowadzono ponad pół roku temu, zagraża konkurencji w danym kraju, to 

trzeba to komisji zgłosić i wystąpić o przywrócenie tego cła. Dziś żądamy odpowiednich mechanizmów, które obronią 

nasz rynek – przypomniał Kołodziejczak i poinformował, że zgromadzeni rolnicy oczekują na przyjazd wicepremiera 

Henryka Kowalczyka. 
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Jak udrożnić eksport zboża z Ukrainy? W MRiRW odbyło się spotkanie pod 

przewodnictwem wicepremiera 
Farmer.pl | Autor : PAP | 17.01.2023 | Fot. Shutterstock 

W MRiRW debatowano o tym, jak udrożnić eksport zboża z Ukrainy - poinformował we 

wtorek resort rolnictwa. Zdolność przeładunkowa polskich portów wynosi w tym roku 

12,6 mln ton zbóż. 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że we wtorek pod 

przewodnictwem wicepremiera, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka 

odbyło się posiedzenie Międzyresortowego Zespołu ds. Transportu Produktów Rolnych 

i Spożywczych z Ukrainy. 

Udrożnienie eksportu zboża z Ukrainy 

Głównym tematem posiedzenia było rozpatrzenie możliwości udrożnienia eksportu zboża z Ukrainy. 

Oceniono, że zdolność przeładunkowa polskich portów wynosi w tym roku 12,6 mln ton zbóż. W komunikacie 

dodano, że aby ją wykorzystać, analizowane są wszelkie możliwości zwiększenia zdolności transportowych i 

przeładunkowych. 

MRiRW: Zboże na granicy jest kontrolowane 

Uczestnicy spotkania zwrócili uwagę, że każde zboże z Ukrainy podlega kontroli przez odpowiednie służby. - Nie ma 

też zatorów na przejściach granicznych - stwierdzono podczas spotkania. 

Jak podano w komunikacie w spotkaniu uczestniczyli również sekretarze stanu: Janusz Kowalski i Lech Kołakowski 

oraz podsekretarz stanu Krzysztof Ciecióra. Ze strony ministerstwa infrastruktury obecni byli: sekretarz stanu Rafał 

Weber oraz podsekretarz stanu Grzegorz Witkowski. 

W posiedzeniu uczestniczyli także szefowie służb kontrolnych podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także 

przedstawiciele Ministerstwa Finansów z Krajowej Administracji Skarbowej i Straży Granicznej. 

KRIR: wprowadzenie zakazu importu zbóż i rzepaku oraz kaucje 

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił na początku stycznia br. 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. 

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… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 
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Zwiększy się dostępność inwestycji OZE dla rolników? Miliard złotych na „Energię dla wsi” 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 18.01.2023 | 

Pierwsza odsłona programu „Energia dla wsi”, w ramach którego o dofinansowanie na 

instalacje OZE ubiegać będą mogli się rolnicy i spółdzielnie energetyczne, wystartuje już 

25 stycznia 2023 r. - Program jest szansą na znaczącą transformację energetyczną na 

obszarach wiejskich – przekonuje minister rolnictwa, Henryk Kowalczyk. 

Program został przygotowany we współpracy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Jego szczegóły omówili 18 stycznia 2023 r. 

wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk, minister klimatu i 

środowiska Anna Moskwa oraz wiceprezes NFOŚiGW Artur Michalski podczas 

konferencji prasowej. – Program jest szansą na znaczącą transformację energetyczną na obszarach wiejskich. Zależy 

nam aby przebiegała ona w sposób zrównoważony – bez ograniczania rozwoju produkcji rolnej i produkcji żywności. 

Zależy nam aby inwestycje OZE na obszarach wiejskich miały wymiar lokalny, wykorzystywały lokalnie dostępne 

zasoby oraz odpowiadały lokalnym potrzebom. Dzięki realizacji programu zwiększy się dostępność inwestycji OZE dla 

rolników oraz wszystkich zainteresowanych współpracą w ramach spółdzielni energetycznych. Taka forma sprzyjać 

będzie odnoszeniu korzyści przez polską wieś, takich samych jakie są udziałem m.in. przedsiębiorstw energetycznych, 

które realizują inwestycji OZE. Oznacza to dodatkowe dochody dla rolników i jednocześnie obniżenie kosztów 

pozyskania energii przez mieszkańców obszarów wiejskich – podkreślił wicepremier Henryk Kowalczyk. 

Jak podkreśliła szefowa resortu klimatu i środowiska Anna Moskwa, ostatnie miesiące pokazały, jak istotną kwestią 

dla Polski i Polaków jest niezależność energetyczna. – Mamy do czynienia z bezprecedensową sytuacją związaną z 

agresją Rosji na Ukrainę. Ma ona dla każdego z nas, niezależnie od miejsca zamieszkania czy wykonywanej pracy, 

również znaczące skutki gospodarcze. Dlatego, pragnąc wesprzeć mieszkańców wsi, Ministerstwo Klimatu i 

Środowiska wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowało program „Energia dla wsi” – 

powiedziała. Minister wyjaśniła, że głównym celem programu jest wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii 

na terenach gmin wiejskich i wiejsko-miejskich. – Całkowity budżet programu „Energia dla wsi” wynosi 1 mld złotych. 

Pierwszy nabór rusza już 25 stycznia i potrwa do 15 grudnia. Budżet dla tego naboru wynosi 100 mln zł – dodała 

minister Anna Moskwa. 

Kto jeszcze może otrzymać wsparcie? 

Wsparcie w ramach „Energii dla wsi” może zostać wypłacone w formie dotacji lub pożyczki. Wnioskujący o dotacje 

może ubiegać się o dopłatę o maksymalnej wartości 20 mln złotych, z kolei w przypadku starających się o pożyczkę 

kwota maksymalna wynosi 25 mln zł. Dofinansowanie będzie pochodzić z Funduszu Modernizacyjnego. 

Beneficjentami programu są nie tylko rolnicy. O wsparcie będą mogły ubiegać się również spółdzielnie energetyczne 

– te dopiero powstające, jak i te już istniejące – oraz ich członkowie. W przypadku dofinansowania do instalacji 

fotowoltaicznych lub turbin wiatrowych możliwe jest ubieganie się o pożyczkę do 100% kosztów kwalifikowanych, a 

w przypadku biogazowni i elektrowni wodnych dochodzi także możliwość starania się o dotację w wysokości nawet 

do 65% kosztów kwalifikowanych. 

–  Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rolników, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

aktywnie włącza się w kolejną formę wsparcia skierowaną właśnie do nich oraz spółdzielni energetycznych, 

przygotowaną przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi – 

mówi Artur Michalski, wiceprezes NFOŚiGW. –  Narodowy Fundusz wspiera rozwój zrównoważonego rolnictwa, a 

tym samym zrównoważony rozwój energetyki odnawialnej. W tym segmencie kluczowe jest zapewnienie stabilnych 

dostaw energii w obszarach wiejskich, które będą jednocześnie odpowiadały potrzebom lokalnych odbiorców – 

podkreśla prezes Artur Michalski. 

Źródło: MRiRW 
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Ceny skupu zbóż, kukurydzy, oleistych i strączkowych: nie widać końca obniżek 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Paweł Hetnał | 18.01.2023 | 

Pogłębia się marazm na rynku skupu zbóż. Słabej wymianie handlowej towarzyszą coraz 

niższe ceny ziarna, co wynika z wysokich stanów magazynowych podmiotów 

skupujących. Jednocześnie ciągle w dół idą notowania zbóż i oleistych na giełdach 

światowych. W efekcie dzisiaj odnotowaliśmy, na przestrzeni zaledwie dwóch dni, 

pokaźne obniżki, które w przypadku pszenicy przekraczają znacznie 20 zł/t. Spory 

spadek przeciętnej wyceny zaliczył również rzepak (blisko - 27 zł/t).  

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

18.01.2023 r. z firm zlokalizowanych na terenie całej Polski przez redakcję portalu  

CenyRolnicze.pl przedstawiają się następująco:   

 

Zamknij > 
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Trwa protest w Chełmie. Obecna władza upodliła rolników 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 18.01.2023 | 

 - Rozmowy z ministrem Kowalczykiem odbędą się około godziny 18. My już w tej chwili 

chcemy konkretnych rozwiązań. Nie ma czasu na durne opowiadanie, że nie ma 

problemu. Ludzie tu czekali całą noc – mówi Jarosław Miściur - jeden z liderów 

protestu w Chełmie. Setki rolników blokują jedną z arterii miasta w proteście 

przeciwko niekontrolowanemu importowi zboża z Ukrainy. 

- Jesteśmy w Chełmie już drugi dzień. Protestujemy nadal w sprawie zalewu zboża z 

Ukrainy. To zboże destabilizuje nasz rynek bardzo mocno. To duży i długi protest, bo 

problem jest naprawdę poważny. Z mediów wiemy, że będzie dzisiaj spotkanie z 

ministrem Kowalczykiem. Nasz przedstawiciel uda się na to spotkanie. My tutaj będziemy dalej protestować w czasie 

rozmów. Nie ma schodzenia z protestu przed rozmowami. Musi być presja. (…) Protest będzie zaostrzony w 

godzinach wieczornych. Niech minister wie, że my się tak łatwo nie poddajemy – mówił dzisiaj Andrzej Waszczuk, 

działacz Agro Unii. 

- Rozmowy z ministrem Kowalczykiem odbędą się około godziny 18. My już w tej chwili chcemy konkretnych 

rozwiązań. Nie ma czasu na durne opowiadanie, że nie ma problemu. Ludzie tu czekali całą noc. Wymieniali się i 

przyjeżdżają kolejne grupy. Są tutaj, by walczyć o swoją godność, o swoje gospodarstwa o swoje rodziny. Znaleźliśmy 

się w takiej sytuacji, że musimy teraz stać i protestować na ulicy. Obecna władza upodliła rolników i zmusiła ich, by 

wyszli na ulice walczyć o swoją godność. Sytuacja jest trudna, a ceny są bardzo niskie. Zaczynamy być coraz bardziej 

uzależnieni od importu zbóż i towarów z terenu Ukrainy. Musimy zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. My nie 

jesteśmy przeciwko Ukrainie. My nie jesteśmy przeciwko temu żeby pomagać, bo musimy to robić. Kraj sąsiedni 

znalazł się w sytuacji, w której agresor zaatakował niewinnych ludzi. Tym ludziom trzeba pomóc, ale nie jesteśmy za 

pomocą wielkim korporacjom, holdingom i wielkim biznesmenom, którzy bogacą się, korzystając z sytuacji i niszczą 

polskich rolników. Temu się stanowczo sprzeciwiamy. Protest będzie trwał dopóki nie poznamy konkretnego 

rozwiązania. (…) W dzisiejszym wywiadzie z ministrem rolnictwa padły skandaliczne słowa, że my jesteśmy przeciwko 

Ukrainie i nie chcemy pomagać. W momencie gdy zaczęła się wojna, to ludzie byli pierwsi do pomocy. Nasi działacze 

od razu pojechali na granicę, żeby pomagać – przypomniał działacz Agro Unii, Jarosław Miściur. 

Zamknij > 

 

  



 
  

Powrót do spisu treści                                                                                  20 

Niemcy zamierzają zakazać produkcji dodatków do diesla z oleju rzepakowego i zbóż 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 18.01.2023 | 

Niemiecka minister środowiska, Steffi Lemke, zapowiedziała, że wkrótce prześle do 

rządu propozycje wycofania kraju z wykorzystywania biopaliw pochodzących z upraw w 

celu osiągnięcia redukcji gazów cieplarnianych. 

- Biopaliwa oznaczają ograniczenie wykorzystania gruntów i utratę różnorodności 

biologicznej – powiedziała Lemke we wtorkowym przemówieniu opublikowanym na 

stronie internetowej ministerstwa środowiska. - Aby zastąpić tylko około 4% zużycia 

paliw kopalnych w niemieckim transporcie drogowym, potrzebna jest przestrzeń 

lądowa w Niemczech i za granicą, która stanowi około 20% niemieckiego areału 

rolnego. To nie jest zorientowane na przyszłość – dodała Lemke, akcentując, że jej celem jest obniżyć górną granicę 

dla biopaliw produkowanych z roślin spożywczych i paszowych z obecnych 4,4% do 2,5% w tym roku. Do 2030 r. 

górna granica ma być stopniowo obniżana i finalnie ma być zredukowana do zera. 

Niemiecki program ograniczania emisji gazów cieplarnianych obejmuje stosowanie mieszanek biopaliw, takich jak 

biodiesel i bioetanol, z paliwami kopalnymi w celu zmniejszenia emisji z pojazdów drogowych. Firmy naftowe 

wyznaczyły sobie cel redukcji emisji gazów cieplarnianych, który mogą częściowo osiągnąć za pomocą biodiesla, 

często wytwarzanego z oleju rzepakowego lub odpadowych olejów roślinnych i bioetanolu, który można wytwarzać 

ze zbóż lub cukru. 

- Chcę zintensyfikować wykorzystanie prawdziwych biopaliw produkowanych ze śmieci, odpadów i zużytego oleju 

jadalnego – powiedziała Lemke, dodając, że widzi większy potencjał do zmniejszenia kwoty emisji gazów 

cieplarnianych w transporcie drogowym przy użyciu biopaliw na bazie odpadów. - Dlatego jak najszybciej 

zaproponujemy rządowi ramy prawne wycofania biopaliw z upraw żywnościowych i paszowych – poinformowała 

szefowa niemieckiego resortu środowiska. Berlin ogłosił wcześniej, że od 2023 roku wprowadzą zakaz stosowania 

oleju palmowego do produkcji biopaliw. 

Lemke i niemiecki minister rolnictwa Cem Oezdemir, którzy są członkami partii Zielonych w koalicji rządzącej w 

Niemczech, wezwali do zaprzestania wykorzystywania żywności w produkcji biopaliw, twierdząc, że jest zbyt cenna, 

aby można ją było wykorzystywać w tym celu. Wykorzystanie upraw spożywczych do produkcji biopaliw było w 

ostatnich latach coraz częściej krytykowane, między innymi po gwałtownym wzroście światowych cen żywności w 

2022 r., co było związane z wybuchem wojny na Ukrainie. 
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Bayer stawia na rolnictwo zrównoważone 
Agropolska. pl | Autor : Dominika Wolna | 18.01.2023 | Fot. Bayer 

W Warszawie odbyło się spotkanie prasowe zorganizowane przez firmę Bayer. Na 

konferencji podjęto temat tego, jak ważne jest wspieranie rolnictwa zrównoważonego 

w Polsce oraz zaprezentowano nowości na 2023 rok. 

Konferencję rozpoczął prelekcją Antoine Bernet, szef Crop Science w Bayer na Polskę, 

Kraje Bałtyckie, Czechy i Słowację. 

- Wierzymy, że transformacja w stronę rolnictwa zrównoważonego jest odpowiedzią na 

nowe wyzwania i w tym kierunku wspieramy rolników. Dostarczamy nowe odmiany 

roślin, nowoczesne rozwiązania w ochronie roślin, które pozwalają zoptymalizować 

nakłady finansowe zapewniając zysk ekonomiczny gospodarstwa - podkreślał Bernet, wprowadzając w tematykę 

konferencji. 

W dążeniu do wdrażania rolnictwa zrównoważonego istotną rolę odgrywają dziś narzędzia cyfrowe. Bayer prezentuje 

rozwiązanie FieldView zaznaczając, że rok do roku użytkowników przybywa o 100 proc., co pokazuje, że narzędzia 

cyfrowe są coraz chętniej stosowane przez polskich rolników. 

Podczas spotkania zaprezentowano wiele nowości na 2023 rok, wśród których można wymienić insektycyd do 

ochrony rzepaku Sivanto Energy oraz ekonomiczną ochronę fungicydową zbóż w postaci dwóch preparatów: Delaro 

Forte oraz Cayunis, a także herbicyd Mateno Duo. 

Dariusz Szymański, Grower Manager Bayer zaprezentował rachunek ekonomiczny w przypadku zastosowania 

preparatów Delaro Forte oraz Cayunis. Dzięki wysokiej elastyczności dawki oraz skuteczności zabiegów ich 

zastosowanie ma przynieść rolnikowi realny zysk. 

Na konferencji przedstawiono także ofertę nasion cebuli Seminis, wyróżniając trzy nowe odmiany: 

• Saddleback - mieszaniec w typie amerykańskim, cechujący się wczesnością oraz bardzo dobrej jakości łuską 

handlową 

• Lovito (SVDN1416) - krzyżówka rijnsburgera oraz typu amerykańskiego, odmiana bardzo wczesna z 

przeznaczeniem na obieranie lub sprzedaż na świeży rynek 

• Tucannon - w typie hiszpańskim, charakteryzująca się wysokim plonem i dużymi zgrubieniami. Odmiana 

wczesna o wysokiej zdrowotności szczypioru 

Bayer przypomniał również o otwarciu sklepu internetowego, poprzez który od tego roku można nabywać nasiona 

kukurydzy Dekalb, a także o programie lojalnościowym Kometa, z którego będzie można skorzystać przy pomocy 

aplikacji. 
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Wicepremier Kowalczyk zwraca się do protestujących rolników 
Farmer.pl | Autor : Agnieszka Kozłowska | 18.01.2023 | fot. A.Kozłowska / farmer.pl 

Kolejny dzień trwa protest rolników rozgoryczonych obecną sytuacją na rynku rolnym. 

Redakcja farmer.pl zapytała wicepremiera Henryka Kowalczyka, co by powiedział 

manifestującym swoje niezadowolenie rolnikom, gdyby miał taką bezpośrednią 

możliwość. Co odpowiedział? 

Kolejny dzień trwa protest rolników rozgoryczonych obecną sytuacją na rynku rolnym. 

Na środowy wieczór zapowiedziano spotkanie i rozmowę lidera Agrounii Michała 

Kołodziejczaka z wicepremierem Henrykiem Kowalczykiem. 

Redakcja farmer.pl zapytała natomiast w ciągu dnia wicepremiera Henryka Kowalczyka, 

co by powiedział manifestującym swoje niezadowolenie rolnikom, gdyby miał taką bezpośrednią możliwość. 

- Ja bardzo chętnie bym posłuchał, czego rolnicy oczekują, bo jeśli oczekują, (że powiem - dop. redakcji), że 

zamykamy granice z Ukrainą, to proszę bardzo - odsyłam do Brukseli, bo to Bruksela otworzyła granice z Ukrainą. To 

była decyzja UE, zresztą popierana przez wszystkie siły polityczne w Europie - powiedział wicepremier Kowalczyk. 

Dodał, że oczekuje konkretnej informacji, jakich działań oczekują sami rolnicy, co proponują. 

- Bo protestować jest łatwo, natomiast pytanie, co w zamian? Czy mamy zablokować Ukrainę, pozwolić na to, by 

Putin całkowicie ich zajął, a potem, może za kilka lat przyszedł po nas, czy pomagamy Ukrainie mimo skutków 

różnego typu - zaznaczył wicepremier. 

Ceny zbóż - niefortunny zbieg okoliczności 

Według ministra rolnictwa, "tu niestety nałożyły się też ceny zbóż", co jest podłożem obecnych protestów. A o ich 

poziomie, w ocenie ministra, tylko pozornie decyduje sytuacja przygraniczna na Ukrainie. 

- Tak naprawdę to sytuacja na rynkach światowych (decyduje o poziomie aktualnych cen - dop. redakcji) - uważa 

wicepremier. 

Jego zdaniem, aktualne notowania francuskiej giełdy MATIF (na której głównie opierają się wyliczenia dla ziarna 

polskiego) również pozostają pod wpływem zawirowań światowych, w pewnym stopniu wywołanym także skalą 

wywozu zbóż z Ukrainy… 

Link do pełnego artykułu 
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Kołodziejczak po spotkaniu z Kowalczykiem: Dowiedzieliśmy się, że nie będą nic robić 
Farmer.pl | Autor : Katarzyna Mazurek | 19.01.2023 | fot. MRiRW 

Wczoraj wieczorem (18.01.23) odbyło się zapowiadane 

spotkanie przedstawicieli Agrounii z wicepremierem i ministrem 

rolnictwa Henrykiem Kowalczykiem. Lider Agrounii po wizycie w 

MRiRW udał się bezpośrednio do protestujących rolników w 

Chełmie, by poinformować o efektach rozmowy. Jak przyznawał 

Kołodziejczak, zdaniem ministra w obecnej sytuacji na rynku 

zbóż, nie może on nic zrobić, bo są to decyzje Komisji 

Europejskiej. 

Streszczenie wczorajszego spotkania szerzej przedstawił Michał 

Kołodziejczak (Agrounia) w porannej rozmowie radia RMF FM. W 

wywiadzie Tomasza Weryńskiego, lider Agrounii, zaznaczał: "jeżeli ktoś uważa, że będąc w Polsce wicepremierem i 

ministrem rolnictwa nie może nic zrobić, bo są to jakieś przepisy, na które nie ma najmniejszego wpływu, no to po co 

ktoś jest ministrem?". Co jeszcze padło w wywiadzie? 

Rolnicy domagają się reakcji ministerstwa. Czy administracja jest bezradna?  

W apelach protestujących rolników w Chełmie, mówiono między innymi o zmianie zasad importu zboża, większej 

kontroli importowanych płodów rolnych z Ukrainy do Polski czy też przywróceniu cła. Wczorajszą rozmowę 

podsumowało  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na profilu w mediach społecznościowych, możemy tam 

przeczytać 

Polska nie decyduje o zniesieniu kontyngentów czy ceł. To jest decyzja Komisji Europejskiej - przypomniał 

wicepremier Kowalczyk i dodał, że w Polsce jest zewnętrzna granica UE i nie możemy sami wprowadzić takich 

rozwiązań. 

Jednak Kołodziejczak odparł następująco 

- Minister kilka miesięcy temu mówił, że zboże z Ukrainy nie będzie zalewać polskiego rynku, nie będzie ono tutaj 

sprzedawane, nie będzie budziło wątpliwości, a jednak jest inaczej. Trafia ono do magazynów w Polsce, bardzo 

często ma bardzo duży wpływ na sytuację handlu zbożem polskim i tutaj to nie zostało dotrzymane niestety. Po czym 

dodał – Po co mamy ministrów? Premier nie może opowiadać, jak kilka miesięcy temu "rolnicy nie sprzedawajcie 

zbóż, będzie droższe", a teraz jest tańsze. I wycofywać się z tego co powiedział, bo to tylko jego zdanie, którym nie 

trzeba się sugerować. To dziś jeszcze setki rolników stoją właśnie, niektórzy mają ogromny problem i mówią, że na 

własne oczy widzą jak codziennie setki tirów wjeżdżają chociażby przez Chełm i to zboże rozpływa się po magazynach 

w okolicy – komentował. 

Ludzie muszą się dowidzieć, dlaczego protestujemy 

Kołodziejczak poruszał kwestię braku informowania opinii publicznej przez media. - Protest jest często okrojony do 

pokazywania w mediach, żeby ukazać tylko, że ktoś stoi na drodze – mówił. 

Dodał również - nie chcemy robić ludziom żadnego problemu, tu raczej stajemy w obronie ludzi. Dopiero wczoraj 

premier Kowalczyk mówił, że będzie spotykał się z ministrami innych państw Unii Europejskiej, oczywiście po tym jak 

rolnicy stoją prawie 2 doby na drodze. Widząc, że ludzie zaczynają się o tym dowiadywać, bo to też jest forma 

protestu - niech ludzie się dowiedzą o co tutaj chodzi. Że premier w czerwcu, lipcu, w maju mówi rolnicy nie 

sprzedawajcie zbóż, bo to które przyjdzie do nas z zagranicy nie będzie konkurencją dla waszego zboża, nie zaburzy 

naszego rynku - po czym się z tego wycofuje – podkreślił. 

Jak tłumaczył lider Agrounii, miejsce protestu jest tak dobrane by wskazywało na kierunek, z którego właśnie 

przyjeżdżają dziesiątki tirów wiozących zboże. 
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- Ludzie powinni dowiedzieć się, że taka sytuacja w Polsce doprowadzi do upadku normalnej produkcji żywności. 

Mówimy, że to zboże zza granicy jest tańsze, a czy widział pan tańszy chleb, tańszą mąkę czy bułki? – naciskał w 

wywiadzie Kołodziejczak. 

Czy resort rolnictwa zamierza podjąć działania? 

Takie pytanie podjął Tomasz Weryński. – Niczego tak naprawdę się nie dowiedziałem. To była rozmowa, z której nie 

ma żadnych konkretów. Kowalczyk mówi, że to jest incydentalne tylko na wschodzie Polski. Tutaj każde 

gospodarstwo jest ważne, ale to jest też pokazanie niemocy. Jesteśmy częścią Unii i powinniśmy forsować takie 

przepisy, które będą pomagały Ukrainie, które będą pomagały w tej wojnie, ale też nie będą burzyły naszego rynku – 

podkreślił Kołodziejczak w odpowiedzi… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

 

 

https://www.farmer.pl/fakty/kolodziejczak-po-spotkaniu-z-kowalczykiem-dowiedzielismy-sie-ze-nie-beda-nic-robic,127431.html

