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Notowania 
CenyRolnicze.pl | 27 lutego 2023 

 

 

 

PSZENICA KONS ŻYTO KONSUMPCYJNE JĘCZMIEŃ BROWARNY OWIES KONSUMPCYJNY 
Średnia cena zł/t: 1 205,83  Średnia cena zł/t: 945,00  Średnia cena zł/t: 1 037,08  Średnia cena zł/t: 1 041,67  

MIN - MAX: 1 130,00 - 1 350,00  MIN - MAX: 900,00 - 1 050,00  MIN - MAX: 950,00 - 1 460,00  MIN - MAX: 920,00 - 1 200,00  

    

    
PSZENICA PASZ. ŻYTO PASZOWE PSZENŻYTO JĘCZMIEŃ PASZOWY 
Średnia cena zł/t: 1 127,50  Średnia cena zł/t: 893,46  Średnia cena zł/t: 1 026,38  Średnia cena zł/t: 998,33  

MIN - MAX: 1 000,00 - 1 260,00  MIN - MAX: 810,00 - 980,00  MIN - MAX: 950,00 - 1 120,00  MIN - MAX: 910,00 - 1 100,00  

    

    
GROCH ŁUBIN ŻŁÓTY ŁUBIN WĄSKOLISTNY BOBIK 
Średnia cena zł/t: 1 459,55  Średnia cena zł/t: 1 441,67  Średnia cena zł/t: 1 457,22  Średnia cena zł/t: 1 455,00  

MIN - MAX: 1 300,00 - 1 700,00  MIN - MAX: 1 160,00 - 1 620,00  MIN - MAX: 1 300,00 - 1 700,00  MIN - MAX: 1 300,00 - 1 680,00  

    

    
RZEPAK KUKURYDZA MLEKO ŻYWIEC WIEPRZOWY 
Średnia cena zł/t: 2 435,58  Średnia cena zł/t: 1 092,63  Średnia cena zł/l: 2,42 Średnia cena zł/kg: 8,50 

MIN - MAX: 2 150,00 - 2 580,00  MIN - MAX: 980,00 - 1 220,00  MIN - MAX: 2,30 – 2,68 MIN - MAX: 7,00 – 8,60 

    

    

MATF Pszenica  
279,75 €/t 

MATF Kukurydza  
288 ,50 €/t 

 
 

  

https://www.zmp.de/en/exchanges/matif-milling-wheat-no-2-price_future
https://www.zmp.de/en/exchanges/matif/matif-corn_future
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Nawóz z miejskich ścieków zdobywa rynek 
Agropolska.pl | Autor : Agnieszka Lipska PAP, (EM) | 20.02.2023 | Fot. MPWiK w Rzeszowie 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rzeszowie produkuje polepszacz 

gleby. Nawóz powstaje z osadów ściekowych. Chętnych nie brakuje i miejska spółka 

sprzedaje wszystko co wyprodukuje. Glebex+,bo tak nazywa się polepszacz gleby 

produkowany w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Rzeszowie, 

powstaje z osadów ściekowych. Odwodnione i osuszone przerabiane są na preparat 

poprawiający właściwości gleby. W 2022 roku miejska spółka wytworzyła 1,4 tys. ton 

tego preparatu. Czytaj dalej… 

 

Ceny nawozów utrzymają tendencję spadkową w nadchodzących tygodniach i miesiącach. 

Obecnie są najniższe od półtora roku 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 21.02.2023 | 

Ceny nawozów azotowych nadal spadają na giełdach światowych. Stawki za KAS 

(saletra amonowa) w Niemczech spadły od początku roku o prawie 30%. Mocznik i 

płynny nawóz AHL również są tańsze o 30%. Oznacza to, że najważniejsze nawozy 

azotowe kosztują tyle, co na początku października 2021 r. Zdaniem większości 

analityków główną przyczyną spadku cen nawozów jest gwałtowny i ciągły spadek cen 

gazu, zwłaszcza w Europie, ale także w USA. Po raz pierwszy od września 2021 r. ceny 

gazu w najważniejszym europejskim centrum handlowym spadły poniżej 50 euro do 

mniej niż 49 euro za MWh lub 4,9 centa za kWh. Czytaj dalej… 

J.K. Ardanowski: Hasło o wyrównaniu dopłat dla polskich rolników do poziomu średniej 

unijnej, to nadinterpretacja 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 21.02.2023 | 

- Polska zgodziła się przy wchodzeniu do Unii Europejskiej w 2004 r. na absolutnie 

dyskryminujące warunki w zakresie dopłat. Przypomnę, że w pierwszych latach po 

wejściu do Unii Europejskiej otrzymywaliśmy 25% dopłat unijnych. Reszta była 

dopłacana z budżetu krajowego. W kolejnych tych okresach to się w niewielkim stopniu 

zmieniło. Teraz słyszymy, że dopłaty dla polskich rolników będą na średnim poziomie 

europejskim. Tak, ale to jest pewna nadinterpretacja i jest to wniosek w części 

nieuzasadniony – uważa były minister rolnictwa, Jan Krzysztof Ardanowski. Czytaj 

dalej… 

 

Wg ministerstwa rolnictwa średnia cena skupu pszenicy konsumpcyjnej wynosi 1343 zł/t 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 21.02.2023 | 

- Raport MRiRW pokazuje, że ceny średnie krajowe dziewięciu (z dziesięciu) 

raportowanych zbóż spadły w krajowych punktach skupu w tygodniu kończącym się 12-

go lutego 2023. Tym razem skala przecen była w większości przypadków znaczna – 

informuje Andrzej Bąk z Warszawskiej Giełdy Towarowej. Cenę średnią krajową skupu 

pszenicy konsumpcyjnej ustalono w analizowanym tygodniu na 1343 zł/t, po wzroście o 

4 zł/t (+0,3%) w skali tygodnia. Czytaj dalej… 
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Zapowiedź dopłat do sprzedaży pszenicy i kukurydzy zwiększyła podaż ziarna 
Agropolska.pl | Autor : Anna Wysoczańska PAP, (EM) | 21.02.2023 | Fot. Bogumił Jasiński 

Izba Zbożowo-Paszowa informuje, że zapowiedź rządu o dopłatach do sprzedaży 

pszenicy i kukurydzy zachęca część rolników do sprzedaży zgromadzonego ziarna. Do 

ożywienia handlu zbożem przyczynia się też spadek cen nawozów. "Ostatnie dni 

przynoszą pewne ożywienie na krajowym rynku zbóż. Pomimo tego, że wielu rolników 

nadal sonduje ceny ziarna i możliwości sprzedaży, część z nich decyduje się na sprzedaż 

części zmagazynowanych zbóż, ale głównie na szybkie dostawy. Czytaj dalej… 

 

 

Zakłócenia na rynku zbóż. Wkrótce problemy mogą mieć producenci owoców miękkich 
Agropolska.pl | Autor : Anna Wysoczańska PAP, (EM) | 21.02.2023 | Fot. Arkadiusz Artyszak 

Najważniejsze jest dobre funkcjonowanie rynków rolnych, obecnie zakłócenia 

występują na rynku zbóż, wkrótce kłopoty ze sprzedażą mogą mieć producenci owoców 

miękkich - mówił Henryk Kowalczyk, minister rolnictwa w rozmowie z PAP. - 

Zaproponowane wsparcie dla producentów zbóż jest doraźne i ma pomóc w 

rozwiązaniu problemu cenowego. Mamy do czynienia ze spadkiem cen na rynkach 

światowych. Jednocześnie do Polski przywożone jest ziarno z Ukrainy, które zwiększa 

podaż i negatywnie wpływa na ceny. Tu zatem nałożyły się dwa problemy, stąd 

niezadowolenie rolników - tłumaczył szef resortu. Czytaj dalej… 

Rolnicy nadal nie wiedzą, jak skorzystać z nowych dopłat 
Farmer.pl | Autor : Monika Chlebosz | 21.02.2023 | Fot. KPRP 

Nowy nabór wniosków o dopłaty unijne zbliża się wielkimi krokami. Rolnicy są 

zdezorientowani i pytają jak to właściwie ma wyglądać? Czy niejasności w systemie 

spowodują, że część rolników zrezygnuje z dopłat? Tego obawia się Jan Ardanowski, 

były minister rolnictwa. Podczas posiedzenia prezydenckiej Rady ds. Rolnictwa i 

Obszarów Wiejskich Narodowej Rady Rozwoju, którego tematem była pomoc państwa 

w merytorycznym wspieraniu decyzji rolnika pojawiło się wiele wątpliwości dotyczących 

wejścia nowej WPR. Czy rolnicy są na nią gotowi? Czytaj dalej… 

 

Ceny skupu zbóż, kukurydzy, oleistych i strączkowych: mgliste widoki na podwyżki 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Paweł Hetnał | 22.02.2023 |  

Na rynku skupu zbóż niewiele się zmienia w ostatnich tygodniach. O ile obserwatorzy 

rynku donoszą o większym ruchu handlowym, to jednak i odbywa się on na zasadzie 

uzupełniania ubytków w zapasach przetwórców. Trudno o sprzedaż większych partii 

ziarna z dostawą "na już". W notowaniach cen zbóż na giełdzie Matif również brak 

wyraźnych impulsów do podwyżek. Wczoraj wycena pszenicy na pakiecie w Paryżu 

poszła w dół o 7,50 EUR/t. To sprawia, że na rodzimym podwórku stawki oferowane 

przez podmioty handlowe i przetwórców wykazują tendencję spadkową. Czytaj dalej… 
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UE wzywa do opracowania długoterminowej strategii dla nawozów 
3trzy3.pl | Autor : Redakcja | 22.02.2023 |  

Komisję wezwano do zapewnienia dostaw nawozów, podjęcia działań w celu obniżenia 

cen oraz zwiększenia strategicznej autonomii UE w zakresie nawozów. W rezolucji 

przyjętej 16 lutego przez podniesienie ręki, posłowie do Parlamentu Europejskiego 

(MEP) wezwali do opracowania długoterminowej strategii UE w zakresie nawozów i 

długoterminowej strategii UE w zakresie składników odżywczych gleby do czerwca 2023 

roku. Czytaj dalej… 

 

 

O ile wzrosły koszty uprawy kukurydzy? Gdzie szukać oszczędności? 
Farmer.pl | Autor : Anna Troska | 22.02.2023 | Fot. K.M 

Koszty uprawy kukurydzy wzrosły praktycznie o 100 proc. w przeciągu ostatnich trzech 

lat, jak stwierdził prof. Michalski, prezes PZPK, dodając, że największy udział w kosztach 

ma obecnie nawożenie. Zaznaczył także, że koszty upraw nadal będą wysokie, co wiąże 

się z poszukiwaniem sposobów oszczędzania. Należy jednak uważać na oszczędności 

pozorne. W ostatnim roku koszty uprawy kukurydzy zdecydowanie wzrosły. Niektóre 

szacunki wspominały o 40 proc. różnicy. Jak kwestia ta wygląda w ocenie prof. dr hab. 

Tadeusza Michalskiego, prezesa Polskiego Związku Producentów Kukurydzy w 

Poznaniu? Czytaj dalej… 

Bez poprawek w Ustawie o Planie Strategicznym dla WPR 
Farmer.pl | Autor : PAP | 22.02.2023 | Fot. Shutterstock 

Senat poparł w środę ustawę o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na 

lata 2023-2027, nie wnosząc do niej poprawek. Ustawa stwarza ramy prawne dla 

realizacji unijnej polityki rolnej w naszym kraju. Za ustawą zagłosowało 93 senatorów, 

jeden był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Senatorowie nie zgłosili poprawek 

ani podczas prac nad ustawą w senackiej komisji rolnictwa, ani na posiedzeniu 

plenarnym. Czytaj dalej… 

 

 

J.K. Ardanowski: Może się okazać, że rolnicy będą rezygnować ze składania wniosków o 

wsparcie unijne 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 23.02.2023 | Fot. KPRP 

- Wielu rolników twierdzi, i zobaczymy czy to będzie miało odzwierciedlenie w 

składanych wnioskach, że chcą zrezygnować w ogóle z aplikowania do Wspólnej Polityki 

Rolnej i mieć wolną rękę w podejmowanych decyzjach w swoim gospodarstwie i chcą 

być wolni od drobiazgowych kontroli, które instytucje krajowe w imieniu Unii 

Europejskiej realizują – mówił podczas jednej z niedawnych konferencji prasowych były 

minister rolnictwa, Jan Krzysztof Ardanowski. Czytaj dalej… 

 

 



 
  

Powrót do spisu treści                                                                                  7 

Agrochem po raz trzeci w lutym zmienia cenniki nawozów azotowych. Podrożał RSM 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 23.02.2023 | 

Spółka Agrochem Puławy (autoryzowany dystrybutor Grupy Azoty) opublikowała nowe 

cenniki nawozów azotowych. To trzecia zmiana stawek w tym miesiącu. W porównaniu 

do zestawienia cen z 17 lutego, doszło tylko do zmian w przypadku roztworów 

saletrzano-mocznikowych (RSM), gdzie stawki poszły w górę o 60 złotych na tonie. 

Wzrost ten może dziwić w obliczu napływających informacji o coraz tańszych nawozach 

na rynkach światowych, gdzie poziom notowań osiągnął stan najniższy od półtora roku. 

Czytaj dalej… 

 

Ceny nawozów azotowych i NPK pod koniec lutego. Czy nawozy nadal tanieją? 
Farmer.pl | Autor : Maciej Sacha | 23.02.2023 | Fot. TK 

Dziś rano informowaliśmy o nowym cenniku Agrochem Puławy, który jednak nie 

przyniósł znaczących różnic cen, względem tego z ubiegłego tygodnia. Sprawdzamy 

więc w szerszym gronie dystrybutorów z całej Polski czy średnia cena nawozów 

azotowych i NPK zmieniła się względem stanu z połowy miesiąca. Ile kosztuje dziś 

Polifoska czy saletra? Średnia cena Polifoski 6 nieznacznie wzrosła względem połowy 

miesiąca. Autoryzowani dystrybutorzy Grupy Azoty mają zazwyczaj atrakcyjne ceny 

nawozów azotowych, ale NPK powyżej średniej rynkowej. Czytaj dalej… 

 

Jakie grunty będą kwalifikowały się do dopłat? 
Farmer.pl | Autor : Agnieszka Kozłowska | 23.02.2023 | Fot. A. Kozłowska / farmer.pl 

Wielkimi krokami zbliża się termin składania wniosków o przyznanie płatności za 2023 r. 

Warto więc wiedzieć, które hektary kwalifikują się do dopłat. Tym bardziej, że szykują 

się tu pewne zmiany. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowało projekt 

rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków uznawania gruntów za hektary 

kwalifikowane. Ma ono m.in. stanowić zabezpieczenie przed przyznawaniem płatności 

bezpośrednich do gruntów, które nie stanowią kwalifikujących się hektarów. Czytaj 

dalej… 

 

Dyrektywy o emisjach przemysłowych i zrównoważonym stosowaniu pestycydów budzą 

niepokój Copa-Cogeca 
Farmer.pl | Autor : farmer.pl | 23.02.2023 | Fot. Shutterstock 

Podczas posiedzenia Prezydiów Copa-Cogeca pochylono się nad doniesieniami 

medialnymi dotyczącymi toczących się prac nad dyrektywą o emisjach przemysłowych 

(IED). Copa-Cogeca z niepokojem przygląda się także pracom nad dyrektywą o 

zrównoważonym stosowaniu pestycydów (SUR), szczególnie propozycji ograniczenia 

stosowania „niebezpieczniejszych środków ochrony roślin” o ponad 80 proc. w 

stosunku do lat 2018–2020. Czytaj dalej… 
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ZAŁĄCZNIK 
 

Nawóz z miejskich ścieków zdobywa rynek 
Agropolska.pl | Autor : Agnieszka Lipska PAP, (EM) | 20.02.2023 | Fot. MPWiK w Rzeszowie 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rzeszowie produkuje polepszacz 

gleby. Nawóz powstaje z osadów ściekowych. Chętnych nie brakuje i miejska spółka 

sprzedaje wszystko co wyprodukuje. 

Glebex+,bo tak nazywa się polepszacz gleby produkowany w Miejskim 

Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Rzeszowie, powstaje z osadów 

ściekowych. Odwodnione i osuszone przerabiane są na preparat poprawiający 

właściwości gleby. W 2022 roku miejska spółka wytworzyła 1,4 tys. ton tego preparatu. 

"Zainteresowanie było duże, do przetargu w systemie hurtowym zgłosiło się siedmiu 

oferentów. Sprzedano cały wyprodukowany polepszacz, a już po rozstrzygnięciu przetargu, zgłaszali się kolejni chętni 

na zakup" - informuje rzeszowska spółka. 

Stąd decyzja, że produkcja preparatu będzie kontynuowana w 2023 roku. Co najmniej na poziomie sprzed roku. 

Miesięcznie, spółka produkowała 90 ton polepszacza gleby. - Zapytanie na tysiąc ton wystawiliśmy w postępowaniu 

ofertowym. Kryterium wyboru oferenta była jego propozycja finansowa - wyjaśnia Dominika Pyś, kierownik działu 

ochrony środowiska MPWiK. 

Postępowanie zostało rozstrzygnięte. Zwycięska oferta to 222,5 zł za tonę. MPWiK nie wyklucza, że zwiększy 

produkcję. - Mamy taką możliwość, wtedy nadwyżkę będziemy sprzedawać w systemie detalicznym. Jest to realne, 

bo zainteresowanie w ubiegłym roku było duże i podobnie jest obecnie - dodaje ekspertka. 

Popularność polepszacza podnosi także trudna sytuacja na rynku nawozów w Polsce. Przy obecnych cenach 

polepszacz produkowany z osadów ściekowych jest tańszą alternatywą. 

Glebex+ powstaje z ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych wysuszonych w temperaturze 130 stopni 

Celsjusza. Jest wzbogacany preparatami mikrobiologicznymi. Preparat polecany jest do ulepszania wartości 

wszystkich rodzajów gleb, dla zwiększenia zawartości substancji organicznych. Jest stosowany m.in. na użytkach 

zielonych, przy uprawach polowych roślin rolniczych czy ozdobnych. 

Zamknij > 
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Ceny nawozów utrzymają tendencję spadkową w nadchodzących tygodniach i miesiącach. 

Obecnie są najniższe od półtora roku 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 21.02.2023 | 

Ceny nawozów azotowych nadal spadają na giełdach światowych. Stawki za KAS 

(saletra amonowa) w Niemczech spadły od początku roku o prawie 30%. Mocznik i 

płynny nawóz AHL również są tańsze o 30%. Oznacza to, że najważniejsze nawozy 

azotowe kosztują tyle, co na początku października 2021 r. 

Zdaniem większości analityków główną przyczyną spadku cen nawozów jest gwałtowny 

i ciągły spadek cen gazu, zwłaszcza w Europie, ale także w USA. Po raz pierwszy od 

września 2021 r. ceny gazu w najważniejszym europejskim centrum handlowym spadły 

poniżej 50 euro do mniej niż 49 euro za MWh lub 4,9 centa za kWh. Od grudnia 

ubiegłego roku ceny gazu na najważniejszej europejskiej giełdzie TTF spadły o 70%. To znacznie obniża koszty 

produkcji nawozów azotowych. 

- Zakładając, że ten niedawny i szybki spadek cen gazu ziemnego utrzyma się do wiosny, spodziewamy się, że ceny 

nawozów będą kontynuować trend spadkowy w nadchodzących tygodniach i miesiącach – mówi Kenneth Scott 

Zuckerberg z America's Carbon Bank. Zuckerberg uważa, że jeśli gospodarka Chin otworzy się bardziej i/lub 

gospodarka Europy odrodzi się szybciej niż oczekiwano, może to doprowadzić do wyższych cen energii. 

Istnieje jeszcze inne ryzyko dla rynków. W przypadku eskalacji konfliktu nad Morzem Czarnym dobrowolne lub 

niedobrowolne ograniczenie rosyjskiego eksportu nawozów może ponownie spowodować wzrost cen na świecie. 

Ostatnio Rosjanie dostarczyli na światowy rynek znacznie więcej nawozów azotowych niż w ostatnich miesiącach. 

Ponieważ ceny nawozów spadają w tempie dwucyfrowym przed sezonem wiosennym, analiza Kennetha Zuckerberga 

rodzi pytanie, czy spadające ceny nawozów – największa pozycja kosztów operacyjnych dla większości rolników – 

mogą wpłynąć na skalę wiosennego siewu i strategię zakupów. Zakłada się, że niższe ceny nawozów powinny 

spowodować, że amerykańscy rolnicy będą na przykład uprawiać więcej kukurydzy zamiast soi. Ale fakty 

przemawiają przeciwko temu. Zuckerberg informuje, że większość hodowców opłaciła już z góry znaczną część 

swoich potrzeb nawozowych na rok 2023 w oparciu o swoje harmonogramy upraw i w związku z tym jest mało 

prawdopodobne, aby dokonali teraz zmian. 

Źródło: Agrarheute 
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J.K. Ardanowski: Hasło o wyrównaniu dopłat dla polskich rolników do poziomu średniej 

unijnej, to nadinterpretacja 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 21.02.2023 | 

- Polska zgodziła się przy wchodzeniu do Unii Europejskiej w 2004 r. na absolutnie 

dyskryminujące warunki w zakresie dopłat. Przypomnę, że w pierwszych latach po 

wejściu do Unii Europejskiej otrzymywaliśmy 25% dopłat unijnych. Reszta była 

dopłacana z budżetu krajowego. W kolejnych tych okresach to się w niewielkim stopniu 

zmieniło. Teraz słyszymy, że dopłaty dla polskich rolników będą na średnim poziomie 

europejskim. Tak, ale to jest pewna nadinterpretacja i jest to wniosek w części 

nieuzasadniony – uważa były minister rolnictwa, Jan Krzysztof Ardanowski. 

- To wynika z faktu podzielenia koperty finansowej dla Polski przez ilość uprawianych 

hektarów i wtedy wychodzi, że rolnik może uzyskać średnią unijną. Natomiast struktura płatności jest taka, że w 

każdym gospodarstwie będzie inaczej, ponieważ to co się rolnikowi należy, to jest znacznie mniej niż było. Do tego na 

pierwsze 30 ha dochodzi pewna płatność redystrybucyjna i niewielkie dodatkowe środki mają jeszcze młodzi rolnicy, 

których mamy stosunkowo niedużo w polskim rolnictwie. Cała reszta, żeby do tej średniej unijnej dorównać, to są 

dobrowolne zobowiązania każdego rolnika, do przestrzegania wyższych niż standardowe norm środowiskowych i 

może się okazać, że wielu rolników z tych działań, ekoschematów w ramach rolnictwa węglowego czy dobrostanu, 

nie skorzysta – przekonuje Ardanowski. 

- Na poparcie tej tezy podam przykład. Słyszymy z ust m.in. komisarza Janusza Wojciechowskiego, że udało się duże 

środki zagwarantować na poprawę dobrostanu zwierząt. Ten dobrostan jest wymieniany jako główna forma wsparcia 

dla rolników i wyrównania do średniej dopłat unijnych. To jest kierunek słuszny, ponieważ chcemy, żeby zwierzęta 

żyły w lepszych warunkach. Może jeszcze spełnienie wymogów zwiększenia powierzchni dla zwierząt, zapewnienia w 

określonych porach roku wybiegów jest możliwe do spełnienia, chociaż wiąże się z możliwością zmniejszenia 

intensywności gospodarowania, bo trzeba albo powiększać budynki, albo zmniejszać obsadę zwierząt, żeby zapewnić 

każdej sztuce co najmniej 20% większą powierzchnię. Jest jednak wymóg, którego zdecydowana większość 

gospodarstw w Polsce nie jest w stanie spełnić. W przypadku bydła trzeba odejść od chowu na uwięzi, a 70% krów 

mlecznych w małych oborach, to są zwierzęta, które przez określony czas są na uwięzi. Przy żłobie, czy w miejscu 

gdzie pozyskują paszę. Te mniejsze gospodarstwa nie są w stanie przebudować swojej obory w taki sposób, żeby 

zwierzęta miały swobodne przemieszczanie i żeby żyły, jak to się mówi, „luzem”. Tylko duże gospodarstwa mogą 

wybudować halę, która ma swoje części technologiczne, gdzie zwierzęta nie są wiązane. Jeżeli ten wymóg nie 

zostanie zmieniony w stosunku do tego na co Polska wyraziła zgodę w Krajowym Planie Strategicznym, to z tych 

mitycznych środków na rzecz poprawy dobrostanu zwierząt niewielu rolników zajmujących się hodowlą bydła 

mlecznego z tego skorzysta. Trochę to inaczej wygląda przy bydle opasowym. To, że mamy mieć średnią unijną 

płatności jest to wynik podzielenia koperty przez ilość uprawnionych hektarów, ale w przypadku poszczególnych 

gospodarstw absolutnie to może nie być spełnione – przekonuje poseł PiS i przewodniczący Rady ds. Rolnictwa i 

Obszarów Wiejskich Narodowej Rady Rozwoju. 
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 Wg ministerstwa rolnictwa średnia cena skupu pszenicy konsumpcyjnej wynosi 1343 zł/t 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 21.02.2023 | 

- Raport MRiRW pokazuje, że ceny średnie krajowe dziewięciu (z dziesięciu) 

raportowanych zbóż spadły w krajowych punktach skupu w tygodniu kończącym się 12-

go lutego 2023. Tym razem skala przecen była w większości przypadków znaczna – 

informuje Andrzej Bąk z Warszawskiej Giełdy Towarowej. 

Cenę średnią krajową skupu pszenicy konsumpcyjnej ustalono w analizowanym 

tygodniu na 1343 zł/t, po wzroście o 4 zł/t (+0,3%) w skali tygodnia. Był to jedyny 

przypadek wzrostowy. W tym samym czasie cena pszenicy kupowanej na cele paszowe 

zmniejszyła się o 19 zł/t (-1,4%) do 1313 zł/t. W ujęciu regionalnym ceny średnie 

(regionalne) płacone za ziarno konsumpcyjne pszenicy wahały się w zakresie od 1308 zł/t - makroregion Północno-

Zachodni, do 1384 zł/t - makroregion Południowy. Rozpiętość cen średnich regionalnych pszenicy paszowej była 

mniejsza i zawarła się w przedziale od 1277 zł/t (makroregion Centralno-Wschodni) do 1324 zł/t (makroregion 

Północno-Zachodni). 

W raportowanym tygodniu udział zbóż konsumpcyjnych w strukturze zakupów spadł do 41% z 43% tydzień 

wcześniej, w tym pszenica stanowiła 389,5%. Udział kukurydzy w skupie minimalnie się zwiększył i wyniósł 22,5%, a 

cena średnia kukurydzy suchej spadła o 14 zł/t do 1265 zł/t. 

Uwaga: Ceny raportowane przez MRiRW odbiegają często od wycen bieżących, ponieważ raportowane dostawy 

mogą dotyczyć umów podpisywanych wcześniej. 

Ceny średnie zakupu zbóż w podmiotach skupowych w Polsce: 

 

Źródło: Andrzej Bąk (eWGT) 
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Zapowiedź dopłat do sprzedaży pszenicy i kukurydzy zwiększyła podaż ziarna 
Agropolska.pl | Autor : Anna Wysoczańska PAP, (EM) | 21.02.2023 | Fot. Bogumił Jasiński 

Izba Zbożowo-Paszowa informuje, że zapowiedź rządu o dopłatach do sprzedaży 

pszenicy i kukurydzy zachęca część rolników do sprzedaży zgromadzonego ziarna. Do 

ożywienia handlu zbożem przyczynia się też spadek cen nawozów. 

"Ostatnie dni przynoszą pewne ożywienie na krajowym rynku zbóż. Pomimo tego, że 

wielu rolników nadal sonduje ceny ziarna i możliwości sprzedaży, część z nich decyduje 

się na sprzedaż części zmagazynowanych zbóż, ale głównie na szybkie dostawy. Część 

rolników czeka na sformalizowanie obietnic rządu w kwestii dopłat do sprzedaży ziarna 

pszenicy i kukurydzy, ale części wystarczą deklaracje o wypłacie" - czytamy w 

newsletterze Izby. 

Według ekspertów, notowany w ostatnich tygodniach spadek cen nawozów spowodował, że gospodarze są bardziej 

skłonni do sprzedaży ziarna. "Wydaje się, iż decyzja rządu o dopłatach przyczyni się do wzrostu rynkowej podaży 

ziarna w najbliższych tygodniach tym bardziej, że część rolników potrzebuje środków finansowych na spłatę rat 

kredytów na zakup nawozów przed zbliżającą się wiosną" - oceniła IZ-P. 

Jak podała Izba, krajowi przetwórcy generalnie są "w komfortowej sytuacji" w kwestii zabezpieczenia w surowiec do 

przerobu. Większość wytwórni pasz posiada zapasy ziarna niezbędne do produkcji i nie jest raczej zainteresowana 

zakupem surowca. Natomiast aktywnie skupują pszenicę i kukurydzę eksporterzy. 

Pod koniec ubiegłego tygodnia za pszenicę konsumpcyjną z dostawą w lutym-marcu płacono 1220-1300 zł/t, 

pszenicę paszową 1120-1290 zł/t, żyto konsumpcyjne 950-1100 zł/t, żyto paszowe 900-1050 zł/t, jęczmień paszowy 

1000-1150 zł/t, pszenżyto 1050-1170 zł/t, owies paszowy 950-1100 zł/t, kukurydzę 1100-1220 zł/t, a rzepak 2500-

2620 zł/t. 

W pierwszych 7 miesiącach bieżącego sezonu 2022/23 (lipiec 2022-styczeń 2023), eksport zbóż drogą morską 

wyniósł ponad 2 mln 951 tys. ton wobec 2 mln 168 tys. ton przed rokiem. W tym wywóz pszenicy to ponad 1 mln 921 

tys. ton (wobec 1 mln 248 tys.), a kukurydzy 916 tys. ton (515 tys. ton). Rzepaku wywieziono ok. 21 tys. ton wobec 27 

tys. ton rok wcześniej. 

Zdaniem ekspertów Izby, w lutym wielkość eksportu zbóż drogą morską będzie sporo większa niż w styczniu. 
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Zakłócenia na rynku zbóż. Wkrótce problemy mogą mieć producenci owoców miękkich 
Agropolska.pl | Autor : Anna Wysoczańska PAP, (EM) | 21.02.2023 | Fot. Arkadiusz Artyszak 

Najważniejsze jest dobre funkcjonowanie rynków rolnych, obecnie zakłócenia 

występują na rynku zbóż, wkrótce kłopoty ze sprzedażą mogą mieć producenci owoców 

miękkich - mówił Henryk Kowalczyk, minister rolnictwa w rozmowie z PAP. 

- Zaproponowane wsparcie dla producentów zbóż jest doraźne i ma pomóc w 

rozwiązaniu problemu cenowego. Mamy do czynienia ze spadkiem cen na rynkach 

światowych. Jednocześnie do Polski przywożone jest ziarno z Ukrainy, które zwiększa 

podaż i negatywnie wpływa na ceny. Tu zatem nałożyły się dwa problemy, stąd 

niezadowolenie rolników - tłumaczył szef resortu. 

- Ważniejszy jest - realnie patrząc - spadek cen na rynkach światowych, myślę, że jest to problem który powoduje 

niezadowolenie, który stwarza trudną sytuację podmiotów handlujących zbożem jak i rolników nie mogących 

sprzedać zboża. Rolnicy widząc wwóz zboża ukraińskiego tam kierują protesty. Trudno oczekiwać, że będą oni 

protestować przeciwko spadkowi cen na świecie - dodał polityk. 

Minister poinformował, że w Brukseli rozmowy dotyczące rynku zbóż koncentrują się na przedstawieniu problemów 

państw ościennych Ukrainy i ewentualne zastanowienie się nad przywrócenie kontyngentów i ceł. Na wiosnę 

ubiegłego roku KE zniosła ograniczenia dla Ukrainy w handlu zbożem. 

Jednocześnie podejmowane są starania o uruchomienie rezerwy kryzysowej, z której udzielona zostanie pomoc 

rolnikom. Kolejny ważny aspekt to realne uruchomienie tzw. korytarzy solidarnościowych, bo na razie faktycznie ich 

nie ma. 

W tej sprawie jednak potrzebne jest działanie całej UE, gdyż zboże, które wjeżdża do Polski, znajduje się już na 

terenie Unii. 

Minister zwrócił uwagę, że wystąpiło ponadto spowolnienie w eksporcie zbóż, co dodatkowo stwarza napięcia na 

rynku. Jest to spowodowane wahaniami cen na świecie. Zapewnił, że nie ma problemu ze sprzedażą zbóż, ale jest 

problem ceny. Skup na terenie południowo-wschodniej Polski prowadzi spółka Elewarr, ale jej oferta nie 

satysfakcjonuje rolników. 

- Wystąpiliśmy do KE o wsparcie dla producentów pszenicy i kukurydzy, bo asortyment jest eksportowany, ma to 

stymulować wywóz. Jest to jedyne możliwe uzasadnienie, bo z Ukrainy głównie importowana jest pszenicy i 

kukurydza. Uzasadniając pomoc musieliśmy pokazać, że tamtejsze zboże ma wpływ na polski rynek - podkreślił 

Kowalczyk. 

Ewentualne wsparcie dla producentów innych gatunków zbóż może być zastosowane w późniejszym terminie. Jak 

mówił, uruchomienie unijnej rezerwy kryzysowej może trochę potrwać. Polska jest jednak gotowa wypłacać pomoc 

dla rolników z budżetu krajowego. 

Według ministra, problemem może być wkrótce sprzedaż owoców miękkich. Już trwają dyskusje z branżą, jak 

problem rozwiązać. - W Polsce są jeszcze duże zapasy mrożonek i różnego rodzaju przetworów, był import 

mrożonych malin z Ukrainy, a sezon jest już niedaleko - zaznaczył. 

Kowalczyk przyznał, że pogorszyła się sytuacja na rynku mleka, ale, na to - jego zdaniem - nie wpływa bezpośrednio 

wojna w Ukrainie. - Nastąpiła dość istotna korekta po szaleństwach cenowych ubiegłego roku. Cena mleka i masła 

była bardzo wysoka, w drugim półroczu ub.r. spadła konsumpcja - tłumaczył. 
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Rolnicy nadal nie wiedzą, jak skorzystać z nowych dopłat 
Farmer.pl | Autor : Monika Chlebosz | 21.02.2023 | Fot. KPRP 

Nowy nabór wniosków o dopłaty unijne zbliża się wielkimi krokami. Rolnicy są 

zdezorientowani i pytają jak to właściwie ma wyglądać? Czy niejasności w systemie 

spowodują, że część rolników zrezygnuje z dopłat? Tego obawia się Jan Ardanowski, 

były minister rolnictwa. 

Podczas posiedzenia prezydenckiej Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Narodowej 

Rady Rozwoju, którego tematem była pomoc państwa w merytorycznym wspieraniu 

decyzji rolnika pojawiło się wiele wątpliwości dotyczących wejścia nowej WPR. Czy 

rolnicy są na nią gotowi? Czy system ich szkolenia jest na tyle jasny, przejrzysty, a 

doradcy na tyle kompetentni, że wykorzystanie unijnych dopłat będzie w zasięgu ręki każdego gospodarza? 

Wątpliwości jest tym więcej, im bliżej 15 marca. 

Krajowy plan strategiczny wchodzi w życie i wymaga wielu zmian, bo inaczej uderzy we wszystkie typy gospodarstw. 

Chociaż słyszymy, że idzie ku dobremu, bo dopłaty dla rolników będą większe, jest to nieprawdą. Przyjęto błędne 

założenie, ponieważ podzielono całą kwotę pieniędzy przyznaną na dopłaty przez ilość hektarów i wyszło, że będzie 

trochę więcej niż było wcześniej i jest to wartość zbliżona do średniej unijnej. Tylko, że te dopłaty dzielą się na kwotę 

podstawową, którą rolnik dostaje z tytułu tego, że uprawia pole. Faktycznie jest to kwota znacznie niższa niż było to 

wcześniej tj. 118 euro do hektara. Przewidziane są jeszcze dodatkowe premie dla gospodarstw do 30 ha oraz dla 

młodych rolników. Jednak cała reszta dopłaty zależy od aktywnej postawy rolnika, czyli składania wniosków i 

spełnienia szeregu skomplikowanych warunków, czyli przede wszystkim tzw. ekoschematów – alarmuje Ardanowski. 

70% gospodarstw nie skorzysta z dopłaty dobrostanowej 

Były minister rolnictwa szacuje, że niemal 70% gospodarstw utrzymujących bydło nie będzie mogło skorzystać z 

dopłaty dobrostanowej. Dlaczego? Ponieważ właśnie 70% bydła w Polsce, zwłaszcza w małych gospodarstwach, 

utrzymywanych jest na uwięzi, a to wykluczy możliwość skorzystania z dopłat dobrostanowych. Inwestycja w obory 

wolnostanowiskowe jest zaś olbrzymim wyzwaniem finansowym, na które w obecnej sytuacji rolnicy nie są sobie w 

stanie pozwolić. 

– Analizie zostały poddane działania Ośrodków Doradztwa Rolniczego. System funkcjonuje dobrze, jednak nie 

wiadomo, czy będzie w stanie odpowiedzieć na wszystkie pytania - podkreśla Ardanowski. - Za miesiąc rozpocznie się 

składanie wniosków przez rolników, a w dalszym ciągu nie jest zamknięta legislacja, do której potrzebne są 

rozporządzenia, będące potem podstawą do rozpatrywania wniosków i do oceny przez ARiMR. Trzeba przyspieszyć 

te prace, bo one w konsekwencji wymagają przekazania rolnikom informacji, które będą przydatne do 

podejmowania decyzji w każdym gospodarstwie – dodaje. 

Minister rolnictwa uspakaja: ze wszystkim zdążymy 

Ministerstwo przekonuje, że wszystko będzie gotowe na czas, a rolnicy zostaną uzbrojeni w niezbędną wiedzę w 

ośrodkach doradztwa rolniczego. 

- Jestem przekonany, że do 15 marca ta ustawa wejdzie w życie – zapewnia minister rolnictwa, Henryk Kowalczyk. – 

Co nie znaczy, że nie trzeba się do tego już przygotowywać. I to jest już czynione.  Ponad 3000 doradców rolnych 

będzie się systematycznie spotykać z rolnikami i prowadzić szkolenia. To już trwa. Na razie jest jeszcze, niestety, 

niezbyt duże zainteresowanie, ale im bliżej terminu składania wniosków, tym będzie ono wzrastało – dodaje. 

Ardanowski nie podziela jednak tego optymizmu. Zaznacza, że wprowadzenie zapisów do polskiego prawa odbywa 

się zawsze na ostatnią chwilę. To nie jest może samo w sobie niebezpieczne, bo i tak większość rolników składa 

wnioski na końcu okresu, a ten jest często przedłużany o kilka tygodni. Jak podkreśla polityk większym problemem, 

jest fakt, iż trudno oczekiwać od rolników poprawnie złożonych wniosków, zainteresowania się konkretnymi 

działaniami, które wymagają od nich dużej aktywności i często zmiany podejścia w gospodarstwie czy nowych 

działań, jeżeli nie są odpowiednio wcześniej o tym powiadomieni. 
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Jeżeli rolnicy nie będą odpowiednio poinformowani i mówiąc wprost, nauczeni, jakie działania trzeba w 

gospodarstwach podejmować, żeby ze środków UE korzystać, może się okazać, że będą w ogóle rezygnowali ze 

składania wniosków o wsparcie unijne – stwierdził Ardanowski.   

Ośrodki Doradztwa Rolniczego nie są w pełni gotowe 

Wątpliwości wśród rolników mnożą się. Słychać coraz więcej wątpliwości. Same ośrodki doradztwa rolniczego 

przyznają, że nie są w stanie na tą chwilę przekazywać kompleksowej wiedzy na temat KPS-u…. 

Link do pełnego artykułu 
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Ceny skupu zbóż, kukurydzy, oleistych i strączkowych: mgliste widoki na podwyżki 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Paweł Hetnał | 22.02.2023 |  

Na rynku skupu zbóż niewiele się zmienia w ostatnich tygodniach. O ile obserwatorzy 

rynku donoszą o większym ruchu handlowym, to jednak i odbywa się on na zasadzie 

uzupełniania ubytków w zapasach przetwórców. Trudno o sprzedaż większych partii 

ziarna z dostawą "na już". W notowaniach cen zbóż na giełdzie Matif również brak 

wyraźnych impulsów do podwyżek. Wczoraj wycena pszenicy na pakiecie w Paryżu 

poszła w dół o 7,50 EUR/t. To sprawia, że na rodzimym podwórku stawki oferowane 

przez podmioty handlowe i przetwórców wykazują tendencję spadkową.  

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

22.02.2023 r. z firm zlokalizowanych na terenie całej Polski przez redakcję portalu CenyRolnicze.pl przedstawiają się 

następująco:   

 

Zamknij > 
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UE wzywa do opracowania długoterminowej strategii dla nawozów 
3trzy3.pl | Autor : Redakcja | 22.02.2023 |  

Komisję wezwano do zapewnienia dostaw nawozów, podjęcia działań w celu obniżenia 

cen oraz zwiększenia strategicznej autonomii UE w zakresie nawozów. 

W rezolucji przyjętej 16 lutego przez podniesienie ręki, posłowie do Parlamentu 

Europejskiego (MEP) wezwali do opracowania długoterminowej strategii UE w zakresie 

nawozów i długoterminowej strategii UE w zakresie składników odżywczych gleby do 

czerwca 2023 roku. 

Wezwali do jak najszybszego przyznania wystarczających środków, aby zakończyć 

zależność od rosyjskiego gazu, który jest wykorzystywany do produkcji nawozów. 

Posłowie przyznają również, że bycie samowystarczalnym w zakresie nawozów mineralnych "nie jest realne" w 

średnim okresie, ale UE musi zwiększyć swoją strategiczną autonomię w zakresie nawozów. 

Jako środek krótkoterminowy, aby zwiększyć dostępność nawozów dla rolników i ustabilizować ceny, posłowie 

proponują wykorzystanie części budżetu rolnego 2023 na natychmiastową pomoc dla rolników i rozszerzenie 

tymczasowego zawieszenia ceł importowych na wszystkie nawozy mineralne oprócz tych pochodzących z Rosji i 

Białorusi. Wzywają również Komisję do przyjrzenia się mechanizmowi wspólnych zakupów nawozów na poziomie UE 

oraz temu, jak można zmniejszyć wąskie gardła na rynku nawozów. W dłuższej perspektywie europosłowie zalecają 

przyspieszenie procesu dekarbonizacji i wykorzystanie do produkcji nawozów składników odżywczych nie 

zawierających kopalin i pochodzących z recyklingu. 

16 luty, 2023/ Parlament Europejski/Unia Europejska. 

https://www.europarl.europa.eu 

Zamknij > 
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O ile wzrosły koszty uprawy kukurydzy? Gdzie szukać oszczędności? 
Farmer.pl | Autor : Anna Troska | 22.02.2023 | Fot. K.M 

Koszty uprawy kukurydzy wzrosły praktycznie o 100 proc. w przeciągu ostatnich trzech 

lat, jak stwierdził prof. Michalski, prezes PZPK, dodając, że największy udział w kosztach 

ma obecnie nawożenie. Zaznaczył także, że koszty upraw nadal będą wysokie, co wiąże 

się z poszukiwaniem sposobów oszczędzania. Należy jednak uważać na oszczędności 

pozorne. 

W ostatnim roku koszty uprawy kukurydzy zdecydowanie wzrosły. Niektóre szacunki 

wspominały o 40 proc. różnicy. Jak kwestia ta wygląda w ocenie prof. dr hab. Tadeusza 

Michalskiego, prezesa Polskiego Związku Producentów Kukurydzy w Poznaniu? 

O ile wzrosły koszty uprawy kukurydzy? 

– Koszty te wzrosły praktycznie o 100 proc. w przeciągu ostatnich trzech lat. Choć można powiedzieć, że koszty 

uprawy innych roślin wzrosły tak samo – mówił prof. Michalski. – Dzisiaj połowa kosztów uprawy to nawożenie. O ile 

kiedyś w różnych szacunkach było to 30 proc., starliśmy się zejść nawet do 25 proc., to dziś jest to przynajmniej 40 

proc. kosztów – dodał. 

Nawozy największą składową kosztów uprawy kukurydzy 

– Kiedyś w przypadku kukurydzy ziarnowej mówiło się, że na pierwszym miejscu zawsze są koszty suszenia a później 

nawozów. Dzisiaj to się już zmieniło. Największy udział w kosztach mają nawozy a potem koszty suszenia, i to 

wyraźnie mniejszy. Trzeba sobie jakoś z tym radzić, np. bardziej stawiać na nawozy organiczne, gospodarskie – 

tłumaczył nasz rozmówca. 

Nawożenie należy ograniczać z umiarem 

Prof. Michalski podkreślił, że nie jest zwolennikiem drastycznych decyzji w sprawach nawożenia, podejmowanych ze 

względu na wysokie koszty. 

– Jeśli rolnik stosował nawożenie na poziomie zalecanym, to może je o 20-25 proc. zmniejszyć i, z nieco ujemnym 

skutkiem, utrzymać dobre plony. Natomiast jeśli ktoś ograniczy nawożenie zupełnie, to jeden rok może mu się 

jeszcze udać, ale na dłuższą metę niestety się nie uda – wskazał ekspert. 

Uwaga na fałszywe oszczędności 

Prof. Michalski stwierdził, że koszty upraw nadal będą wysokie, co wiąże się z poszukiwaniem sposobów 

oszczędzania. Należy jednak uważać na oszczędności pozorne. 

– Często jest tak, że oszczędności w jednym punkcie, rodzą większe koszty w drugim – podkreślił nasz rozmówca. – 

Myślę, że trzeba z jednej strony zwiększać efektywność pod względem plonów, gdyż efekt końcowy ma duży wpływ 

na koszty produkcji, a z drugiej strony szukać oszczędności i rezerw, ale w rozsądnym i racjonalnym zakresie… 

Link do pełnego artykułu 
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Bez poprawek w Ustawie o Planie Strategicznym dla WPR 
Farmer.pl | Autor : PAP | 22.02.2023 | Fot. Shutterstock 

Senat poparł w środę ustawę o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na 

lata 2023-2027, nie wnosząc do niej poprawek. Ustawa stwarza ramy prawne dla 

realizacji unijnej polityki rolnej w naszym kraju. 

Za ustawą zagłosowało 93 senatorów, jeden był przeciw, nikt nie wstrzymał się od 

głosu. 

Senatorowie nie zgłosili poprawek ani podczas prac nad ustawą w senackiej komisji 

rolnictwa, ani na posiedzeniu plenarnym. 

Ustawa stwarza podstawy prawne do realizacji Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027, co umożliwi 

ubieganie się o środki finansowe z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFROW). Wsparcie skierowane będzie głównie do 

rolników, ale także do innych mieszkańców obszarów wiejskich, przedsiębiorców oraz samorządowców. 

Jakie najważniejsze zmiany w WPR? 

Zastąpi ona dotychczasowe przepisy regulujące wypłatę unijnych środków w ramach WPR, tj. ustawę z 2015 r. o 

płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. 

Pomoc będzie udzielana, tak jak obecnie, przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) - z 

wyjątkiem niektórych interwencji, w przypadku których wsparcie będzie udzielane przez samorządy województw. 

Nie będzie już jednak papierowego obiegu dokumentów. Nowe przepisy zakładają, że składanie wniosków o pomoc 

w ramach Planu Strategicznego oraz ich rozpatrywanie odbywać się będzie za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego ARiMR. 

Wsparcie dla małych i średnich gospodarstw 

Według autorów ustawy jej przepisy nastawione są na to, by jak najwięcej środków trafiło do rolników, którzy 

prowadzą małe i średnie gospodarstwa. Oprócz płatności podstawowej rolnicy mogą dostać także tzw. płatności 

związane, ONW (z tytułu niekorzystnych warunków gospodarowania) i inne dopłaty, np. z ekoschematów. Dzięki 

różnym dopłatom 97 proc. polskich gospodarstw będzie miało dopłaty na poziomie średniej unijnej. 

Na realizację Planu Strategicznego Polska ma ponad 25 mld euro; z tego 17,3 mld euro przeznaczone jest w ramach I 

filaru Wspólnej Polityki Rolnej na dopłaty bezpośrednie, a 4,7 mld euro w ramach II filaru WPR - na wsparcie 

obszarów wiejskich. W przypadku II filaru oprócz środków UE przewiduje się także współfinansowanie krajowe w 

wysokości ponad 3,2 mld euro, co daje łącznie ponad 7,9 mld euro środków publicznych na ten cel. 

Ustawa ma wejść w życie 15 marca br. Teraz trafi do podpisu prezydenta. 

Zamknij > 
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J.K. Ardanowski: Może się okazać, że rolnicy będą rezygnować ze składania wniosków o 

wsparcie unijne 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 23.02.2023 | Fot. KPRP 

- Wielu rolników twierdzi, i zobaczymy czy to będzie miało odzwierciedlenie w 

składanych wnioskach, że chcą zrezygnować w ogóle z aplikowania do Wspólnej Polityki 

Rolnej i mieć wolną rękę w podejmowanych decyzjach w swoim gospodarstwie i chcą 

być wolni od drobiazgowych kontroli, które instytucje krajowe w imieniu Unii 

Europejskiej realizują – mówił podczas jednej z niedawnych konferencji prasowych były 

minister rolnictwa, Jan Krzysztof Ardanowski. 

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

Krzysztof Ardanowski, na konferencji prasowej po lutowych obradach tego gremium, 

był pytany „kiedy zakończy się legislacja dotycząca form składania wniosków o dotacje z budżetu WPR, skoro termin 

składania wniosków rozpoczyna się w połowie marca”. 

- Ta legislacja, zapewne rzutem na taśmę, zdąży przed 15 marca. To jest pewien problem w kolejnych tych zmianach 

WPR, że są niejasne i nieprecyzyjne wytyczne z Komisji Europejskiej. Negocjacje ze strony państw członkowskich 

trwają do ostatniej chwili. Niektóre zapisy, które są w Krajowym Planie Strategicznym wydają się być nielogiczne i są 

kontestowane przez rolników. Wprowadzenie zapisów do prawa polskiego odbywa się zawsze na ostatnią chwilę. To 

nie jest może samo w sobie niebezpieczne, bo większość rolników składa wnioski na koniec możliwego terminu. 

Przypomnę, że taka możliwość jest od połowy marca do połowy maja, a często ten okres składania wniosków jest 

jeszcze przedłużany o kilka tygodni. Większy problem, na który trzeba zwrócić uwagę, to fakt, że trudno oczekiwać od 

rolników poprawnie złożonego wniosku, zainteresowania się konkretnymi działaniami, które wymagają od nich dużej 

aktywności, często zmiany podejścia w gospodarstwie, nowych działań, jeżeli nie są o tym odpowiednio wcześnie 

powiadomieni – zwrócił uwagę były minister rolnictwa i poseł PiS. 

- Większy problem polega na tym, jak w tym niedostatku czasu jednak przeprowadzić masowe, dotyczące setek 

tysięcy rolników w Polsce, szkolenia na pewnym poziomie szczegółowości, które by sprawiły, że rolnicy będą chcieli i 

będą potrafili korzystać z działań WPR. Rada zajmowała się kilkakrotnie Krajowym Planem Strategicznym, tymi 

założeniami Komisji Europejskiej. Analizowaliśmy pierwszą propozycję KPS i kolejne modyfikacje. Wypowiadaliśmy 

się krytycznie na temat szeregu zapisów tam zawartych w tym Planie, ale dura lex sed lex i prawo musi być 

respektowane oraz wprowadzane. Chociaż minister Kowalczyk deklarował, że niektóre zapisy, z tego niedawno 

przecież przyjętego dokumentu, już wymagają renegocjacji i korekt ze strony Komisji Europejskiej. Mam nadzieję, że 

takie korekty, wprowadzające pewną racjonalność, będą miały miejsce – mówił Ardanowski. 

- Rolnicy, jeżeli nie będą odpowiednio poinformowani i mówiąc wprost – nauczeni jakie działania należy podejmować 

aby ze środków unijnych skorzystać, to może się okazać, że będą rezygnowali w ogóle ze składania wniosków o 

wsparcie unijne. To jest pewna opinia, którą m.in. izby rolnicze formułują, co wynika z faktu, iż płatność podstawowa, 

ta która należy się rolnikowi z tytułu prowadzenia uprawy na polu, jest coraz mniejsza. Teraz wynosi 118 euro do 

hektara. Jest to istotnie mniej niż było w poprzedniej perspektywie, a jednocześnie nawet z tą minimalną płatnością 

wiąże się szereg warunków, które gospodarstwo musi spełnić, również uwzględniając ogromną biurokrację, która 

niestety przy każdych kolejnych perspektywach finansowych ma być upraszczana, to jednak najczęściej wychodzi 

dokładnie odwrotnie i jest coraz więcej wymagań. To rodzi więcej możliwości kontroli. Wielu rolników twierdzi, i 

zobaczymy czy to będzie miało odzwierciedlenie w składanych wnioskach, że chcą zrezygnować w ogóle z 

aplikowania do Wspólnej Polityki Rolnej i mieć wolną rękę w podejmowanych decyzjach w swoim gospodarstwie i 

być wolni od drobiazgowych kontroli, które instytucje krajowe w imieniu Unii Europejskiej realizują. Byłoby to klęską 

WPR jeżeli okazałoby się, że wielu rolników chce zrezygnować z aplikowania w ramach WPR, właśnie widząc jej dość 

nielogiczny i bardzo trudny do spełnienia kierunek wobec gospodarstw – zakończył Przewodniczący Rady ds. 

Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Narodowej Rady Rozwoju. 
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Agrochem po raz trzeci w lutym zmienia cenniki nawozów azotowych. Podrożał RSM 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 23.02.2023 | 

Spółka Agrochem Puławy (autoryzowany dystrybutor Grupy Azoty) opublikowała nowe 

cenniki nawozów azotowych. To trzecia zmiana stawek w tym miesiącu. W porównaniu 

do zestawienia cen z 17 lutego, doszło tylko do zmian w przypadku roztworów 

saletrzano-mocznikowych (RSM), gdzie stawki poszły w górę o 60 złotych na tonie. 

Wzrost ten może dziwić w obliczu napływających informacji o coraz tańszych nawozach 

na rynkach światowych, gdzie poziom notowań osiągnął stan najniższy od półtora roku. 

Od grudnia ubiegłego roku Agrochem utrzymuje cenniki nawozów wieloskładnikowych, 

w których stawki nadal są horrendalnie wysokie.  

Cennik hurtowy nawozów azotowych (obowiązuje od 25.02.2023 lub do wyczerpania zapasów): 

 

Zamknij > 

 

 



 
  

Powrót do spisu treści                                                                                  22 

Ceny nawozów azotowych i NPK pod koniec lutego. Czy nawozy nadal tanieją? 
Farmer.pl | Autor : Maciej Sacha | 23.02.2023 | Fot. TK 

Dziś rano informowaliśmy o nowym cenniku Agrochem Puławy, który jednak nie 

przyniósł znaczących różnic cen, względem tego z ubiegłego tygodnia. Sprawdzamy 

więc w szerszym gronie dystrybutorów z całej Polski czy średnia cena nawozów 

azotowych i NPK zmieniła się względem stanu z połowy miesiąca. Ile kosztuje dziś 

Polifoska czy saletra? 

Średnia cena Polifoski 6 nieznacznie wzrosła względem połowy miesiąca. 

Autoryzowani dystrybutorzy Grupy Azoty mają zazwyczaj atrakcyjne ceny nawozów 

azotowych, ale NPK powyżej średniej rynkowej. 

Różnica ceny pomiędzy skrajnymi ofertami Polifoski 6 i Polifoski 8 spadła i wynosi około 700 zł/t. 

Wiele nawozów importowanych zniknęło z rynku, gdyż przestały być tańszą alternatywą, a opłacalność importu 

spadła. 

Temat niedawnych obniżek cen nawozów był bardzo nagłośniony i poniósł się szerokim echem po środowisku 

rolniczym. U wielu dystrybutorów ceny faktycznie spadły względem początku roku, ale jednocześnie okazuje się, że 

zgodnie z dotychczasowymi trendami rynkowymi, niektórzy nie obniżyli cen lub zrobili to tylko symbolicznie. 

Potwierdza się teza, że kto kupił drogo w hurcie, będzie chciał drogo sprzedać w detalu, a na realia rynku będzie 

reagował późno i niechętnie. Wszystkie podane poniżej ceny są cenami brutto… 

Link do pełnego artykułu 
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Jakie grunty będą kwalifikowały się do dopłat? 
Farmer.pl | Autor : Agnieszka Kozłowska | 23.02.2023 | Fot. A. Kozłowska / farmer.pl 

Wielkimi krokami zbliża się termin składania wniosków o przyznanie płatności za 2023 r. 

Warto więc wiedzieć, które hektary kwalifikują się do dopłat. Tym bardziej, że szykują 

się tu pewne zmiany. 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowało projekt rozporządzenia w sprawie 

szczegółowych warunków uznawania gruntów za hektary kwalifikowane. Ma ono m.in. 

stanowić zabezpieczenie przed przyznawaniem płatności bezpośrednich do gruntów, 

które nie stanowią kwalifikujących się hektarów. To o tyle ważne, że zbliża się termin 

składania wniosków o przyznanie płatności za 2023 r. wg. nowych zasad ustalonych w 

Planie Strategicznym dla WPR 2023-2027. Warto więc wiedzieć, czy i dlaczego dany obszar kwalifikuje się do dopłat. 

Jakie grunty będą kwalifikowały się do dopłat? 

Zgodnie z proponowanym rozporządzeniem, za grunty stanowiące kwalifikujący się hektar uważa się: 

1. użytki rolne danego gospodarstwa, które w trakcie roku kalendarzowego, na który wnioskuje się o płatności 

bezpośrednie, są wykorzystywane do prowadzenia działalności rolniczej, lub są w przeważającej mierze 

wykorzystywane do prowadzenia działalności rolniczej. 

2. obszary objęte zobowiązaniami rolno-środowiskowo-klimatycznymi (np. w ramach interwencji 

Bioróżnorodność na gruntach ornych - Wariant Wieloletnie pasy kwietne, w ramach Pakietu 4. Cenne 

siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000 lub Pakietu 5. Cenne siedliska poza 

obszarami Natura 2000 Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego objętego PROW 2014–2020) 

3. obszary należące do gospodarstwa: 

– na których występują elementy krajobrazu, podlegające obowiązkowi zachowania zgodnie z normą 8 dobrej 

kultury rolnej 

– wykorzystywane do osiągnięcia minimalnego udziału powierzchni gruntów ornych przeznaczonych na obszary i 

elementy nieprodukcyjne, w tym grunty ugorowane 

       4.  elementy krajobrazy obejmujące:  

a) nieutwardzone drogi dojazdowe, pasy zadrzewień, żywopłoty lub ściany tarasów – o ile całkowita szerokość tych 

elementów nie przekracza 2 m, 

b) oczka wodne, inne niż oczka wodne stanowiące elementy krajobrazu, podlegające obowiązkowi zachowania 

zgodnie z normą 8 dobrej kultury rolnej, o łącznej powierzchni nie większej niż 100 m², 

c) zadrzewienia śródpolne o łącznej powierzchni nie większej niż 100 m², 

d) rozproszone drzewa znajdujące się na użytkach rolnych, o ile liczba drzew na hektar, innych niż drzewa owocowe, 

nie przekracza 100 sztuk. 

Grunty, na których znajdują się elementy krajobrazu, o których mowa w podpunktach b-d, zalicza się do 

kwalifikującego się hektara pod warunkiem, że można na nich prowadzić działalność rolniczą - zapisano w 

projektowanym rozporządzeniu. 

Dodano, że użytki rolne, do których mogą zostać przyznane płatności bezpośrednie, powinny spełniać warunki 

uznawania za kwalifikujący się hektar od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich do końca roku 

kalendarzowego lub do dnia zakończenia wykonywania działalności rolniczej, wskazanej we wniosku o przyznanie 

płatności bezpośrednich, na tych użytkach. 

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 15 marca 2023 r. 

Dlaczego akurat takie elementy krajobrazu? 
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W uzasadnieniu resort rolnictwa podkreśla, że włączenie do kwalifikującego się hektara zarówno oczek 

podlegających obowiązkowi zachowania zgodnie z normą 8 dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska, jak i 

innych oczek o łącznej powierzchni nie większej 100 m2 oznacza, że jako kwalifikujący się hektar mogą być uznane 

oczka o łącznej powierzchni do 200 m2 pod warunkiem jednak, że powierzchnia żadnego z nich nie przekracza 100 

m2. 

Jednocześnie warunków dotyczących rozproszenia drzew oraz ich liczby na hektar nie stosuje się w przypadku 

systemów rolno-leśnych (systemy rolno-leśne to grunty orne i trwałe użytki zielone spełniające warunki przyznania 

pomocy w ramach interwencji Zakładanie systemów rolno-leśnych. Warunkami tymi są m.in. liczba drzew na hektar 

tj. od 150 do 250 drzew). 

- Wybór powyższych elementów krajobrazu i uwzględnienie ich w projektowanym rozporządzeniu jest podyktowany 

funkcją, jaką pełnią w polskim krajobrazie i tym, że tradycyjnie stanowią element użytkowania ziemi w Polsce - 

zaznaczono w uzasadnieniu. 

- Pasy zadrzewień, żywopłoty, ściany tarasów, oczka wodne oraz zadrzewienia śródpolne mają szczególne znaczenie z 

uwagi na ich rolę estetyczną i rekreacyjną, gdyż wprowadzają urozmaicenie w krajobrazie pól uprawnych. Często 

stanowią o bogactwie przyrodniczym regionu, są ostoją wielu gatunków mikroorganizmów, roślin, grzybów i 

zwierząt, często objętych ochroną gatunkową. Nieutwardzone drogi dojazdowe włączone do kwalifikującego się 

obszaru ze względu na fakt, że są wydzielone w obrębie działek rolnych na potrzeby dojazdu do działki rolnej. Nie są 

one wydzielone geodezyjnie jako osobne działki ewidencyjne i mogą być uznawane za struktury odpowiadające 

szerokim miedzom - dodano. 

Należy również wskazać - podkreślono w uzasadnieniu - że zadrzewienia śródpolne mają szczególne znaczenie w 

rejonach o małej lesistości z uwagi na ich rolę estetyczną i rekreacyjną, gdyż wprowadzają urozmaicenie w 

monotonnym krajobrazie pól uprawnych. Często stanowią one o bogactwie przyrodniczym regionu, są ostoją wielu 

gatunków mikroorganizmów, roślin, grzybów i zwierząt, często objętych ochroną gatunkową. 

Zdaniem resortu rolnictwa, z uwagi na dotychczasowe doświadczenia ARiMR w zakresie realizacji kontroli 

kwalifikowalności powierzchni, należy zauważyć, że w Polsce w głównej mierze pojedyncze drzewa znajdują się na 

łąkach i pastwiskach. Sprzyjając rozwojowi bioróżnorodności nie wpływają one na prowadzoną na tych gruntach 

produkcję roślinną, gdyż pod koronami drzew prowadzona jest uprawa (stanowią np. miejsce wypasu dla zwierząt). 

- Dopuszczenie powierzchni zajmowanej przez drzewa jako kwalifikowanej do płatności będzie sprzyjało poprawie 

warunków siedliskowych i biocenotycznych oraz odtworzeniu krajobrazu, co będzie miało pozytywny wpływ na 

produkcję rolną, jak i na rozwój obszarów wiejskich - uważa MRiRW. 

Działalność pozarolnicza 

Projektowane rozporządzenie uznaje również za kwalifikujące się hektary grunty wykorzystywane okazjonalnie do 

prowadzenia działalności pozarolniczej – ze względu na prawdopodobieństwo okazjonalnego i tymczasowego 

wykorzystywania gruntów rolnych do działalności niezwiązanej bezpośrednio z rolnictwem oraz potencjał niektórych 

rodzajów działalności pozarolniczej w zakresie dywersyfikacji dochodów gospodarstw rolnych… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

 

  

https://www.farmer.pl/finanse/jakie-grunty-beda-kwalifikowaly-sie-do-doplat,128634.html
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Dyrektywy o emisjach przemysłowych i zrównoważonym stosowaniu pestycydów budzą 

niepokój Copa-Cogeca 
Farmer.pl | Autor : farmer.pl | 23.02.2023 | Fot. Shutterstock 

Podczas posiedzenia Prezydiów Copa-Cogeca pochylono się nad doniesieniami 

medialnymi dotyczącymi toczących się prac nad dyrektywą o emisjach przemysłowych 

(IED). Copa-Cogeca z niepokojem przygląda się także pracom nad dyrektywą o 

zrównoważonym stosowaniu pestycydów (SUR), szczególnie propozycji ograniczenia 

stosowania „niebezpieczniejszych środków ochrony roślin” o ponad 80 proc. w 

stosunku do lat 2018–2020. 

W dniach 16-17 lutego odbyło się posiedzenie Prezydiów Copa-Cogeca podczas, 

którego doszło do wymiany poglądów z Valdisem Dombrovskisem 

wiceprzewodniczącym wykonawczym i komisarzem ds. handlu Komisji Europejskiej, na temat toczących się obecnie 

negocjacji nad porozumieniami handlowymi oraz związanymi z tym wyzwaniami jakie staną przed rolnictwem i 

społecznością spółdzielni rolniczych, jak informuje Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych. 

Napływ towarów z Ukrainy 

– Zwróciliśmy komisarzowi uwagę na problem z niekontrolowanym napływem towarów rolno-spożywczych z Ukrainy 

i potrzebę szybkiego uregulowania tej kwestii. Skutki tej sytuacji odczuwają rolnicy ze wszystkich krajów graniczących 

z Ukrainą. Nasz niepokój związany jest także z planami zawarcia umów handlowych z Nową Zelandią oraz krajami 

Mercosur – powiedział po spotkaniu Marian Sikora z FBZPR.  

Co dalej z dyrektywą o emisjach przemysłowych? 

Podczas posiedzenia Prezydiów Copa-Cogeca pochylono się także nad doniesieniami medialnymi dotyczącymi 

toczących się prac nad dyrektywą o emisjach przemysłowych (IED). 

Komisja Europejska zaproponowała ustanowienie progu na poziomie 150 dużych jednostek przeliczeniowych (DJP). 

Po jego przekroczeniu gospodarstwa hodowlane trzody chlewnej, drobiu i bydła musiałyby przestrzegać tej 

dyrektywy. 

Komisja uzasadniła takie podejście zleconą wcześniej oceną skutków. W przeglądzie dyrektywy KE posłużyła się 

danymi z 2016 r., teraz jednak dysponuje danymi za 2020 r., z których wynika, że w przypadku drobiu odsetek 

gospodarstw objętych dyrektywą IED wzrośnie z 15 do 58 proc., a w przypadku trzody chlewnej z 18 do 61 proc. 

– To kompromitacja Komisji Europejskiej. Pokazuje to także jak polityczne i oderwane od rzeczywistości są cele 

wyznaczone w ramach Europejskiego Zielonego Ładu. Mamy nadzieję, że unijni decydenci wyciągną wnioski z tej 

sytuacji i ocenią swoje propozycje na podstawie rzeczywistych danych – skomentował M. Sikora.  

Cel komisji ENVI nie jest oparty na żadnej ocenie skutków 

Copa-Cogeca z niepokojem przygląda się także pracom nad dyrektywą o zrównoważonym stosowaniu pestycydów 

(SUR), jak informuje FBZPR dodając, że niepokój budzi propozycja sprawozdawcy dla Komisji ENVI (Komisja Ochrony 

Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności) Parlamentu Europejskiego, który chce 

ograniczenia stosowania „niebezpieczniejszych środków ochrony roślin” o ponad 80 proc. w stosunku do lat 2018–

2020. To postawiłoby propozycję komisji ENVI znacznie powyżej propozycji Komisji Europejskiej ze strategii „Od pola 

do stołu” dotyczącej 50 proc. redukcji w porównaniu do lat 2015-2017… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

 

 

https://www.farmer.pl/fakty/unia-europejska/dyrektywy-o-emisjach-przemyslowych-i-zrownowazonym-stosowaniu-pestycydow-budza-niepokoj-copa-cogeca,128676.html

