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Notowania 
CenyRolnicze.pl | 6 marca 2023 

 

 

 

PSZENICA KONS ŻYTO KONSUMPCYJNE JĘCZMIEŃ BROWARNY OWIES KONSUMPCYJNY 
Średnia cena zł/t: 1 147,19  Średnia cena zł/t: 910,71  Średnia cena zł/t: 991,11  Średnia cena zł/t: 1 016,00  

MIN - MAX: 1 070,00 - 1 300,00  MIN - MAX: 850,00 - 1 050,00  MIN - MAX: 900,00 - 1 400,00  MIN - MAX: 900,00 - 1 120,00  

    

    
PSZENICA PASZ. ŻYTO PASZOWE PSZENŻYTO JĘCZMIEŃ PASZOWY 
Średnia cena zł/t: 1 084,81  Średnia cena zł/t: 867,00  Średnia cena zł/t: 993,57  Średnia cena zł/t: 961,96  

MIN - MAX: 980,00 - 1 240,00  MIN - MAX: 790,00 - 980,00  MIN - MAX: 900,00 - 1 120,00  MIN - MAX: 850,00 - 1 100,00  

    

    
GROCH ŁUBIN ŻŁÓTY ŁUBIN WĄSKOLISTNY BOBIK 
Średnia cena zł/t: 1 441,50  Średnia cena zł/t: 1 535,00  Średnia cena zł/t: 1 410,00  Średnia cena zł/t: 1 407,50  

MIN - MAX: 1 270,00 - 1 610,00  MIN - MAX: 1 500,00 - 1 620,00  MIN - MAX: 1 270,00 - 1 660,00  MIN - MAX: 1 230,00 - 1 600,00  

    

    
RZEPAK KUKURYDZA MLEKO ŻYWIEC WIEPRZOWY 
Średnia cena zł/t: 2 359,20  Średnia cena zł/t: 1 063,68  Średnia cena zł/l: 2,42 Średnia cena zł/kg: 7,97 

MIN - MAX: 2 130,00 - 2 485,00  MIN - MAX: 980,00 - 1 160,00  MIN - MAX: 2,30 – 2,68 MIN - MAX: 7,30 – 8,60 

    

    

MATF Pszenica  
272,75 €/t 

MATF Kukurydza  
289,75 €/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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Gigant chemiczny BASF zamyka fabrykę i zwalnia ponad 2,5 tys. ludzi 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 27.02.2023 |  

Największa na świecie grupa chemiczna, BASF, reaguje na spadek zysków w wyniku 

kryzysu energetycznego i likwiduje 2600 miejsc pracy na całym świecie – z czego dwie 

trzecie w Niemczech – i zamyka jedną z dwóch fabryk amoniaku w Ludwigshafen. Ze 

względu na wysokie ceny gazu, BASF zamyka kilka energochłonnych zakładów, np. 

amoniaku i prekursora tworzyw sztucznych TDI. Perspektywy chemicznego giganta 

pozostają trudne. Produkcja amoniaku wykorzystywanego m.in. do produkcji nawozów 

została już w 2022 r. ograniczona ze względu na wysokie ceny gazu. Czytaj dalej… 

 

Chiny zaprezentowały plan zakończenia konfliktu na Ukrainie 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 27.02.2023 |  

Chiny opublikowały tzw. „plan pokojowy” z pomysłami zakończenia wojny Rosji z 

Ukrainą, który został zawarty w raporcie Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Pekinie. 

Propozycja władz Państwa Środka składa się z 12 punktów, wśród których znajduje się 

postulat ułatwienia eksportu zboża. Stanowisko Chin w sprawie politycznego 

uregulowania kryzysu ukraińskiego składa się z 12 punktów. Czytaj dalej… 

 

 

 

Wytwórnie pasz i młyny starają się kupować ziarno z dostawą w marcu 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 27.02.2023 |  

- Po okresie nieco bardziej ożywionego handlu, obecnie rynkowa podaż zbóż ponownie 

spadła. Ziarno w obecnie oferowanych cenach skłonni są sprzedać głównie drobniejsi 

rolnicy. Większe gospodarstwa posiadające profesjonalną powierzchnię składową 

ponownie wstrzymały sprzedaż – informuje Izba Zbożowo-Paszowa. Analizując stronę 

popytową, na rynku spadła aktywność zakupowa ze strony przetwórców, co m.in. 

wynika z mniejszej rynkowej podaży ziarna i mniejszych potrzeb surowcowych. 

Czytaj dalej… 

 

Rynki rolne mogą dotknąć kolejne zawirowania 
Agropolska.pl | Autor :  PAP, (EM) | 27.02.2023 | Fot. MRiRW 

Musimy pamiętać, że Ukraina walczy o naszą wolność, chociaż to my ponosimy skutki 

tej walki. Polski rząd chce wspierać rolników w tych ciężkich sytuacjach - powiedział na 

IX Kongresie Rolnictwa RP Henryk Kowalczyk, minister rolnictwa. 

Polityk zaznaczył, że mogą się pojawić kolejne elementy niestabilizacji na rynkach 

rolnych. - To jest bardzo istotne, żebyśmy podchodzili z pokorą do wszystkiego, co się 

dzieje - podkreślił. Czytaj dalej… 
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Koleje Ukraińskie wprowadziły zakaz transportu zboża i pasz do Polski przez jedno z 

przejść kolejowych 
Farmer.pl | Autor : Małgorzata Tyszka | 27.02.2023 | Fot. Shutterstock 

Jak informuje serwis railinsider.com.ua, od 27 lutego 2023 r. Ukrzaliznycia wprowadziła 

zakaz transportu zboża i pasz do Polski przez Izow. Co to oznacza? Ukrzaliznycia to 

państwowe przedsiębiorstwo kolejowe na Ukrainie. Monopolista w zakresie 

przewozów kolejowych. Izow to stacja kolejowa w pobliżu miejscowości Rokitnica, w 

rejonie włodzimierskim, w obwodzie wołyńskim na Ukrainie. Izow jest częścią 

infrastruktury towarowego przejścia granicznego Hrubieszów-Włodzimierz Wołyński. 

Czytaj dalej… 

 

Wnioski na nawadnianie i fotowoltaikę – nabór przedłużony 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 28.02.2023 |  

Rolnicy, którzy planują w swoich gospodarstwach inwestycje związane z 

nawadnianiem lub wykorzystaniem zielonych źródeł energii, wciąż mogą ubiegać 

się o wsparcie finansowe w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” 

z PROW 2014-2020. Pierwotny termin zakończenia. 

Czytaj dalej… 

 

 

 

Polska ziemia, dla polskich rolników! Protest pod siedzibą KOWR w Szczecinie 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 28.02.2023 |  

- Kilkudziesięciu rolników rozpoczęło protest pod siedzibą Krajowego Ośrodku Wsparcia 

Rolnictwa przy ulicy Bronowickiej w Szczecinie. Chodzi o sprawę spółki PRP Babinek, 

której - ich zdaniem - niezgodnie z prawem przedłużono umowę na dzierżawę pól. 

Zainteresowanie tą ziemią zgłaszali rolnicy – informuje Radio Szczecin. Rolnicy 

podkreślają, że prezesem spółki jest gospodarz z Francji. 

Czytaj dalej… 

 

Ukraińcy skarżą się na graniczne kontrole transportów zboża 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 01.03.2023 |  

- W warunkach, w których trwają trudne negocjacje w sprawie przedłużenia „korytarza 

zbożowego”, niezwykle ważne jest, aby Ukraina odczuła wsparcie swoich partnerów w 

Unii Europejskiej, w szczególności w kwestii normalnego funkcjonowania „pasów 

solidarności” – poinformował 28 lutego wiceminister polityki rolnej i żywnościowej 

Markijan Dmytrasewicz podczas internetowego spotkania w ramach inicjatywy 

„Solidarne pasy” – poinformował serwis prasowy Ministerstwa Polityki Rolnej w 

Kijowie. Czytaj dalej… 
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Ceny skupu zbóż, kukurydzy, oleistych i strączkowych: trwa seria dotkliwych obniżek 
Cenyrolnnicze.pl | Autor : Paweł Hetnał | 01.03.2023 |  

Trwa zjazd cenowy na krajowym rynku skupu zbóż. Tylko w odstępie dwóch dni średnie 

stawki za ziarno poszły w dół o ok. 20 zł/t. Liderem przecen jest pszenica konsumpcyjna, 

która w tym czasie straciła na wartości aż - 26,85 zł/t. Pikuje również wycena rzepaku, 

którego przeciętna wycena w skupach spadła od minionego poniedziałku o blisko 120 

zł/t.  

Czytaj dalej… 

 

Ministerstwo nie zamierza dopłacać do nawozów zakupionych po zawyżonej cenie 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 01.03.2023 |  

Oczekiwana, lecz tak bardzo spóźniona, obniżka cen nawozów azotowych, podzieliła 

gospodarstwa pod względem kosztów prowadzenia produkcji w 2023 r. Część rolników 

dokonywała zakupów nawozów już od 1 lipca 2022 r. w obawie o przekroczenie progu 

ich cen 5-6 tys. zł w zależności od rodzaju. Kupili oni nawozy, które były droższe o 1-2 

tys. zł niż obecnie są oferowane, a ceny zbóż nurkują o 30% w porównaniu do cen 

oferowanych w żniwa, co jest sytuacją precedensową. 

Czytaj dalej… 

 

Coraz niższe ceny nawozów na giełdach światowych. Mocznik w Niemczech najtańszy od 

półtora roku 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 01.03.2023 |  

- Ceny nawozów kontynuują szybki trend spadkowy na rynku europejskim i 

międzynarodowym, który charakteryzuje się globalną nadwyżką podaży – oceniają 

analitycy. Paradoksalnie jednak sprzedaż w Europie i Ameryce Północnej pozostaje 

bardzo ograniczona, pomimo nadchodzących wiosennych zamówień. Najwyraźniej 

rolnicy zaopatrzyli się jeszcze w ubiegłym roku lub oczekują dalszych obniżek. 

Czytaj dalej… 

 

Oszukiwali rolników na sprzedaż maszyn przez internet. Grozi im do 8 lat więzienia 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 01.03.2023 |  

Dzięki szybkiej reakcji policjantów z kutnowskiej komendy zatrzymano trzech sprawców 

oszustw internetowych. Mężczyźni wystawiali na sprzedaż w internecie fikcyjne 

maszyny rolnicze. Usłyszeli już zarzuty. Zostali aresztowani na trzy miesiące. 

Kutnowscy policjanci w ramach śledztwa nadzorowanego przez Prokuraturę Rejonową 

w Kutnie zatrzymali trzech mężczyzn podejrzanych o oszustwa internetowe. Wszystko 

zaczęło się kiedy do kutnowskiej komendy zgłosił się 50-letni mężczyzna z 

podejrzeniem, że dokonując zakupu przez internet trafił na oszustów. Czytaj dalej… 
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Premier o kryzysie zbożowym: Ukraina walczy także o naszą wolność i potrzeba nam 

większej pokory wobec rynkowych wahań 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 01.03.2023 | Fot. MRiRW 

- Sytuacja na rynku zbóż jest dynamiczna. Uważnie ją monitorujemy. To był jeden z 

tematów, które poruszyłem w Kijowie. To ważne, żeby eksport z Ukrainy oznaczał 

eksport tranzytowy i to chcemy wzmocnić – powiedział podczas wczorajszego spotkania 

z rolnikami premier Mateusz Morawiecki.  

Czytaj dalej… 

 

 

Dopłaty bezpośrednie 2023: na jakie płatności będą mogli liczyć rolnicy? 
Farmer.pl | Autor : Agnieszka Kozłowska| 01.03.2023 | Fot. Shutterstock 

To na jakie płatności bezpośrednie i krajowe rolnicy będą mogli liczyć w tym roku? 

Jak już informowaliśmy, do konsultacji przekazano projekt rozporządzenia Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu 

przyznawania i wypłaty podstawowego wsparcia dochodów, płatności redystrybucyjnej, 

płatności dla młodych rolników, płatności związanych z produkcją i przejściowego 

wsparcia krajowego w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 

2023-2027. Czytaj dalej… 

 

Rosja będzie grała porozumieniem zbożowym. Rolnictwo kartą przetargową 
Farmer.pl | Autor : Małgorzata Tyszka| 01.03.2023 | Fot. Shutterstock 

Takie informacje płyną z Rosji. Okazuje się, że Moskwa ma się nie zgodzić na 

porozumienie zbożowe na Morzu Czarnym, bez korzyści dla siebie. Te korzyści mają 

uwzględniać interesy rosyjskich rolników. 

Jak informuje portal onet.pl w relacji na żywo dotyczącej wojny w Ukrainie, 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji przekazało w środę, że Moskwa zgodzi się na 

przedłużenie porozumienia w sprawie zboża na Morzu Czarnym, ale pod pewnymi 

warunkami. Czytaj dalej… 

 

ARiMR sprawdzi aktywność zawodową rolników przed przyznaniem dopłat 
Farmer.pl | Autor : Agnieszka Kozłowska| 01.03.2023 | Fot. Pixabay 

Wnioskując w tym roku o dopłaty bezpośrednie rolnik będzie musiał udowodnić, że 

prowadzona przez niego działalność rolnicza jest działalnością przeważającą lub że jego 

przychód z działalności rolniczej stanowi co najmniej 1/3 całego przychodu. 

Ewentualnie będzie musiał udokumentować, że kwota płatności bezpośrednich 

przysługujących za dany rok wynosi co najmniej 5% całości przychodów z działalności 

pozarolniczej. W ten sposób ARiMR będzie weryfikować aktywność zawodową 

rolników. Czytaj dalej… 
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ZAŁĄCZNIK 
 

Gigant chemiczny BASF zamyka fabrykę i zwalnia ponad 2,5 tys. ludzi 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 27.02.2023 |  

Największa na świecie grupa chemiczna, BASF, reaguje na spadek zysków w wyniku 

kryzysu energetycznego i likwiduje 2600 miejsc pracy na całym świecie – z czego dwie 

trzecie w Niemczech – i zamyka jedną z dwóch fabryk amoniaku w Ludwigshafen. 

Ze względu na wysokie ceny gazu, BASF zamyka kilka energochłonnych zakładów, np. 

amoniaku i prekursora tworzyw sztucznych TDI. Perspektywy chemicznego giganta 

pozostają trudne. Produkcja amoniaku wykorzystywanego m.in. do produkcji nawozów 

została już w 2022 r. ograniczona ze względu na wysokie ceny gazu. Zamiennik 

substancji z zamykanych zakładów powinien teraz pochodzić z zagranicy. 

Firma chemiczna już jesienią ogłosiła program oszczędnościowy ze względu na wysokie koszty energii w Europie i 

słabą gospodarkę. Firma chce zaoszczędzić 500 mln euro rocznie poza produkcją od 2024 roku, z czego połowa ma 

być realizowana w głównym zakładzie w Ludwigshafen. BASF jest największym konsumentem gazu przemysłowego w 

Niemczech, dlatego firma jest szczególnie zaniepokojona wysokimi cenami gazu. 

Prezes Brudermüller ostrzegał wcześniej przed drastycznymi konsekwencjami w przypadku bojkotu gazu 

dostarczanego Rosji. - Niepewność związana z wojną na Ukrainie, wysokimi kosztami surowców i energii w Europie, 

rosnącymi cenami i stopami procentowymi utrzyma się w 2023 roku - poinformowano. - Popyt tak naprawdę wzrósł 

dopiero w połowie lutego - powiedział analitykom dyrektor finansowy Hans-Ulrich Engel. 

- Konkurencyjność w Europie coraz bardziej cierpi z powodu nadmiernych regulacji – skrytykował CEO Brudermüller. 

Do tego dochodzą powolne i biurokratyczne procedury zatwierdzania, a przede wszystkim wysokie koszty większości 

czynników produkcji. Wszystko to spowolniło wzrost rynku w Europie w porównaniu do innych regionów świata. 

- Ponadto wysokie ceny energii odbijają się obecnie na rentowności i konkurencyjności w Europie. Nasza 

konkurencyjność w Europie – a zwłaszcza w Niemczech – pogorszyła się – wyjaśnił Engel. W 2015 r. Niemcy, Europa z 

wyłączeniem Niemiec i inne regiony miały po około jednej trzeciej wyniku operacyjnego. 

W ubiegłym roku niemiecki koncern odnotował stratę operacyjną ze względu na słabą drugą połowę roku. Politycy w 

Nadrenii-Palatynacie z niepokojem zareagowali na cięcia ogłoszone przez firmę chemiczną BASF w Ludwigshafen. - 

To musi być dla nas wyraźny sygnał ostrzegawczy, że BASF, jako jedna z najważniejszych firm w Nadrenii-Palatynacie, 

ogłasza tak masowe zwolnienia - powiedziała w piątek minister gospodarki Daniela Schmitt. 

Źródło: Agrarheute 

Zamknij > 
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Chiny zaprezentowały plan zakończenia konfliktu na Ukrainie. Zboże ważnym czynnikiem 

w procesie pokojowym 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 27.02.2023 |  

Chiny opublikowały tzw. „plan pokojowy” z pomysłami zakończenia wojny Rosji 

z Ukrainą, który został zawarty w raporcie Ministerstwa Spraw Zagranicznych w 

Pekinie. Propozycja władz Państwa Środka składa się z 12 punktów, wśród 

których znajduje się postulat ułatwienia eksportu zboża. 

Stanowisko Chin w sprawie politycznego uregulowania kryzysu ukraińskiego 

składa się z 12 punktów: 

1. Poszanowanie suwerenności wszystkich krajów.  Należy ściśle przestrzegać 

powszechnie uznanego prawa międzynarodowego, w tym celów i zasad Karty 

Narodów Zjednoczonych. Suwerenność, niezależność i integralność terytorialna 

wszystkich krajów muszą być skutecznie utrzymane. Wszystkie kraje, duże czy 

małe, silne czy słabe, bogate czy biedne, są równymi członkami społeczności międzynarodowej. Wszystkie strony 

powinny wspólnie stać na straży podstawowych norm rządzących stosunkami międzynarodowymi oraz bronić 

międzynarodowej uczciwości i sprawiedliwości. Należy promować równe i jednolite stosowanie prawa 

międzynarodowego, jednocześnie odrzucając podwójne standardy. 

2. Porzucenie mentalności zimnowojennej.  Bezpieczeństwo jednego kraju nie powinno być realizowane kosztem 

innych. Bezpieczeństwo regionu nie powinno być osiągane poprzez wzmacnianie lub rozszerzanie bloków 

militarnych. Uzasadnione interesy i obawy w zakresie bezpieczeństwa wszystkich krajów muszą być traktowane 

poważnie i należycie się nimi zająć. Nie ma prostego rozwiązania złożonego problemu. Wszystkie strony powinny, 

kierując się wizją wspólnego, wszechstronnego, opartego na współpracy i trwałego bezpieczeństwa oraz mając na 

uwadze długoterminowy pokój i stabilność na świecie, pomóc w stworzeniu zrównoważonej, skutecznej i trwałej 

architektury bezpieczeństwa europejskiego. Wszystkie strony powinny sprzeciwiać się dążeniu do własnego 

bezpieczeństwa kosztem bezpieczeństwa innych, zapobiegać konfrontacji bloków i wspólnie działać na rzecz pokoju i 

stabilności na kontynencie euroazjatyckim. 

3.Zaprzestanie działań wojennych. Konflikt i wojna nikomu nie służą. Wszystkie strony muszą zachować rozsądek i 

powściągliwość, unikać podsycania ognia i zaostrzania napięć oraz zapobiegać dalszemu pogłębianiu się kryzysu, a 

nawet wymknięciu się spod kontroli. Wszystkie strony powinny wspierać Rosję i Ukrainę w działaniach w tym samym 

kierunku i jak najszybszym wznowieniu bezpośredniego dialogu, aby stopniowo doprowadzić do deeskalacji sytuacji i 

ostatecznie do kompleksowego zawieszenia broni. 

4. Wznowienie rozmów pokojowych.  Dialog i negocjacje to jedyne realne rozwiązanie kryzysu na Ukrainie. Należy 

zachęcać i wspierać wszelkie wysiłki na rzecz pokojowego rozwiązania kryzysu. Społeczność międzynarodowa 

powinna pozostać zaangażowana we właściwe podejście do promowania rozmów pokojowych, pomóc stronom 

konfliktu jak najszybciej otworzyć drzwi do politycznego porozumienia oraz stworzyć warunki i platformy do 

wznowienia negocjacji. Chiny będą nadal odgrywać konstruktywną rolę w tym zakresie. 

5. Rozwiązanie kryzysu humanitarnego.  Należy zachęcać i wspierać wszelkie środki sprzyjające złagodzeniu kryzysu 

humanitarnego. Operacje humanitarne powinny być prowadzone zgodnie z zasadami neutralności i bezstronności, a 

kwestie humanitarne nie powinny być upolityczniane. Należy skutecznie chronić bezpieczeństwo ludności cywilnej 

oraz stworzyć korytarze humanitarne umożliwiające ewakuację ludności cywilnej ze stref konfliktów. Konieczne są 

wysiłki na rzecz zwiększenia pomocy humanitarnej na odpowiednich obszarach, poprawy warunków humanitarnych 

oraz zapewnienia szybkiego, bezpiecznego i niezakłóconego dostępu pomocy humanitarnej, aby zapobiec kryzysowi 

humanitarnemu na większą skalę. Należy wspierać ONZ w odgrywaniu roli koordynacyjnej w kierowaniu pomocy 

humanitarnej do stref konfliktów. 

6. Ochrona ludności cywilnej i jeńców wojennych (jeńców wojennych).  Strony konfliktu powinny ściśle przestrzegać 

międzynarodowego prawa humanitarnego, unikać ataków na ludność cywilną lub obiekty cywilne, chronić kobiety, 
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dzieci i inne ofiary konfliktu oraz szanować podstawowe prawa jeńców wojennych. Chiny popierają wymianę jeńców 

wojennych między Rosją a Ukrainą i wzywają wszystkie strony do stworzenia w tym celu korzystniejszych warunków. 

7. Zapewnienie bezpieczeństwa elektrowni jądrowych.  Chiny sprzeciwiają się zbrojnym atakom na elektrownie 

jądrowe lub inne pokojowe obiekty jądrowe i wzywają wszystkie strony do przestrzegania prawa 

międzynarodowego, w tym Konwencji o bezpieczeństwie jądrowym (CNS), oraz do zdecydowanego unikania 

wypadków jądrowych spowodowanych przez człowieka. Chiny wspierają Międzynarodową Agencję Energii 

Atomowej (MAEA) w odgrywaniu konstruktywnej roli w promowaniu bezpieczeństwa pokojowych obiektów 

jądrowych. 

8. Ograniczanie ryzyk strategicznych.  Nie wolno używać broni nuklearnej i nie wolno toczyć wojen nuklearnych. 

Należy przeciwstawić się groźbie lub użyciu broni jądrowej. Należy zapobiegać rozprzestrzenianiu broni jądrowej i 

unikać kryzysu nuklearnego. Chiny sprzeciwiają się badaniom, rozwojowi i użyciu broni chemicznej i biologicznej 

przez jakikolwiek kraj w każdych okolicznościach. 

9. Ułatwienie eksportu zboża.  Wszystkie strony muszą w pełni i skutecznie w zrównoważony sposób wdrożyć 

inicjatywę zbożową z Morza Czarnego podpisaną przez Rosję, Turcję, Ukrainę i ONZ oraz wspierać ONZ w odgrywaniu 

ważnej roli w tym zakresie. Zaproponowana przez Chiny inicjatywa współpracy w zakresie światowego 

bezpieczeństwa żywnościowego stanowi wykonalne rozwiązanie światowego kryzysu żywnościowego. 

10. Zniesienie jednostronnych sankcji.  Jednostronne sankcje i maksymalne naciski nie rozwiążą problemu; tworzą 

tylko nowe problemy. Chiny sprzeciwiają się jednostronnym sankcjom nieautoryzowanym przez Radę 

Bezpieczeństwa ONZ. Odpowiednie kraje powinny zaprzestać nadużywania jednostronnych sankcji i „długotrwałej 

jurysdykcji” wobec innych krajów, aby przyczynić się do deeskalacji kryzysu na Ukrainie i stworzyć warunki dla krajów 

rozwijających się, aby mogły rozwijać swoje gospodarki i poprawiać życie swoich obywateli. 

11. Utrzymanie stabilności łańcuchów przemysłowych i dostaw.  Wszystkie strony powinny usilnie utrzymywać 

istniejący światowy system gospodarczy i sprzeciwiać się wykorzystywaniu gospodarki światowej jako narzędzia lub 

broni do celów politycznych. Konieczne są wspólne wysiłki, aby złagodzić skutki kryzysu i zapobiec zakłóceniu przez 

niego międzynarodowej współpracy w dziedzinie energii, finansów, handlu żywnością i transportu oraz osłabieniu 

globalnego ożywienia gospodarczego. 

12. Promowanie odbudowy pokonfliktowej.  Społeczność międzynarodowa musi podjąć działania wspierające 

odbudowę w strefach konfliktu. Chiny są gotowe udzielić pomocy i odegrać konstruktywną rolę w tym 

przedsięwzięciu. 

„Wszystkie strony muszą w zrównoważony sposób w pełni i skutecznie wdrożyć Inicjatywę Zbożową Morza Czarnego 

podpisaną przez Rosję, Turcję, Ukrainę i ONZ. Zaproponowana przez Chiny inicjatywa Global Food Security 

Cooperation Initiative stanowi możliwe rozwiązanie światowego kryzysu żywnościowego” – czytamy w dokumencie. 

Ponadto zdaniem Chin potrzebne są wspólne wysiłki w celu złagodzenia skutków kryzysu i zapobieżenia zakłóceniu 

globalnego ożywienia gospodarczego, międzynarodowej współpracy w zakresie energii, finansów, handlu żywnością i 

transportu. 

Źródło: Ukr Agro Consult 

Zamknij > 

 

  



 
  

Powrót do spisu treści                                                                                  11 

Wytwórnie pasz i młyny starają się kupować ziarno z dostawą w marcu, ale po niskich 

cenach 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 27.02.2023 |  

- Po okresie nieco bardziej ożywionego handlu, obecnie rynkowa podaż zbóż ponownie 

spadła. Ziarno w obecnie oferowanych cenach skłonni są sprzedać głównie drobniejsi 

rolnicy. Większe gospodarstwa posiadające profesjonalną powierzchnię składową 

ponownie wstrzymały sprzedaż – informuje Izba Zbożowo-Paszowa. 

Analizując stronę popytową, na rynku spadła aktywność zakupowa ze strony 

przetwórców, co m.in. wynika z mniejszej rynkowej podaży ziarna i mniejszych potrzeb 

surowcowych. Wytwórnie pasz i młyny głównie starają się kupować ziarno z dostawą w 

marcu, ale po niskich cenach. Niemniej jednak, zbilżające się święta wielkanocne 

powinny wpłynąć na wzrost zakupów pszenicy przez młyny. W dalszym ciągu aktywnie kupują ziarno pszenicy i 

kukurydzy eksporterzy, z tym że pszenicę głównie na dostawy marcowe. 

W zależności od regionu kraju, ceny zbóż z dostawą w lutym-marcu kształtowały się następująco (wg stanu na 24 

lutego br.): 

- pszenica konsumpcyjna (12.5%)– 1100-1300 PLN/t, 

- pszenica paszowa– 1050-1250 PLN/t, 

- żyto konsumpcyjne – 950-1050 PLN/t, 

- żyto paszowe– 900-980 PLN/t, 

- jęczmień paszowy – 950-1150 PLN/t, 

- pszenżyto – 950-1150 PLN/t, 

- owies paszowy – 1000-1150 PLN/t, 

 kukurydza– 1100-1260 PLN/t, 

- rzepak– 2550-2650 PLN/t. 

W lutym br., wielkość eksportu zbóż drogą morską będzie sporo większa niż w styczniu br. Większy będzie przede 

wszystkim eksport kukurydzy, którego wolumen wyraźnie przekroczy 200 tys. ton. Obecnie w portach 

Gdańsk/Gdynia ładowana jest przede wszystkim kukurydza na statki. Eksporterzy w dalszym ciągu kupują głównie 

pszenicę i kukurydzę z dostawą do portów w lutym/marcu br. gdyż te zboża dominują w strukturze wywozu. W 

dalszym ciągu niewielkie jest natomiast zainteresowanie eksporterów drobnym ziarnem paszowym (jęczmieniem, 

pszenżytem, żytem), z racji utrzymującego się słabego popytu na te zboża na rynku europejskim. 

W porównaniu do poprzedniego tygodnia, ceny ziarna zbóż z dostawą do portów w lutym/marcu br. spadły o 50-70 

PLN/t w reakcji na sporą korektę cen pszenicy na MATIFie i kształtowały się następująco (wg stanu na 24 lutego br.): 

- pszenica konsumpcyjna (10.0/76/250) – 1305 PLN/t (dostawa G/G, III), 

- pszenica konsumpcyjna (11.5/76/250) – 1270 PLN/t (dostawa Sz/G/G, III), 

- pszenica konsumpcyjna (12.5/76/250) – 1305 PLN/t (dostawa Sz/G/G, III), 

- pszenica konsumpcyjna (13.5/77/270) – 1320 PLN/t (dostawa Sz/G/G, III), 

- pszenica konsumpcyjna (14.0/77/280) – 1335 1395 PLN/t (dostawa Sz/G/G,III), 

- kukurydza (DON 2000) – 1275-1285 PLN/t (dostawa G/G, II-10.IV), 

- kukurydza (DON 3000) – 1255-1265 PLN/t (dostawa G/G, II-10.IV), 
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- żyto paszowe – 990 PLN/t (dostawa G/G, III-IV) 

Z kolei, ceny ziarna zbóż ze zbiorów 2023 roku z dostawą do portów w żniwa kształtowały się następująco (wg stanu 

na 24 lutego br.): 

- pszenica konsumpcyjna (12.5/76/250) – 1275 PLN/t (dostawa Sz/G/G, VIII-IX), 

- żyto paszowe – 990 PLN/t (dostawa Sz/G/G, VIII-X), 

- pszenżyto – 1085 PLN/t (dostawa Sz/G/G, VIII-X). 

Po stronie importu, zainteresowanie zakupem ukraińskiego ziarna jest w dalszym ciągu niewielkie. 

Analiza opracowana przez Sparks Polska i Izbę Zbożowo-Paszową. 

Zamknij > 
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Rynki rolne mogą dotknąć kolejne zawirowania 
Agropolska.pl | Autor :  PAP, (EM) | 27.02.2023 | Fot. MRiRW 

Musimy pamiętać, że Ukraina walczy o naszą wolność, chociaż to my ponosimy skutki 

tej walki. Polski rząd chce wspierać rolników w tych ciężkich sytuacjach - powiedział na 

IX Kongresie Rolnictwa RP Henryk Kowalczyk, minister rolnictwa. 

Polityk zaznaczył, że mogą się pojawić kolejne elementy niestabilizacji na rynkach 

rolnych. - To jest bardzo istotne, żebyśmy podchodzili z pokorą do wszystkiego, co się 

dzieje - podkreślił. 

Podał przykład, by rolnikom pomóc w sprzedaży zbóż, które staniały. Zaznaczył, że 

zaczynamy od pszenicy i kukurydzy, bo to są towary, które można eksportować, a 

pozostałe są właściwie nieeksportowalne. - Więc należy opróżnić magazyny z tych zbóż (kukurydza i pszenica), żeby 

można było skupić pozostałe zboża - dodał. 

Podkreślił, że Polska wysłała już półtora tygodnia temu wniosek do Komisji Europejskiej o pomoc dla rolników 

uzależnioną od regionu. Wyjaśnił, że dopłaty będą wynosiły 150-250 zł do tony sprzedanego zboża. 

- Mam nadzieję, że KE wyrazi zgodę na taką pomoc. Musimy pamiętać, że nie możemy sami w Unii Europejskiej 

stosować pomocy bez zgody. Mogłoby to nieść ryzyko niedozwolonej pomocy publicznej, a więc ryzyko zwrotu 

środków finansowych. Rozmawiamy też na temat podmiotów skupujących zboże bowiem też przeżywają ogromne 

problemy. Bo jeśli kupiły zboże od rolników tuż po żniwach po cenie wyższej niż obecna, to mają problemy - 

powiedział Kowalczyk. 

Dodał, że resort pracuje nad systemem ewentualnych kredytów lub pomocy. - Nie można wdrożyć pomocy celowej, 

ale można np. do transportu czy innych mechanizmów - wskazał. 

Wicepremier przypomniał, że kryzys na rynku trzody chlewnej, który wystąpił w roku 2020 i 2021 spowodował, że 

bardzo dużo hodowli zostało zlikwidowanych, dlatego rząd zdecydował się na wprowadzenie dopłaty do prosiąt, 

żeby przedłużyć hodowlę i wspomóc rolników. Zapewnił jednocześnie, że odbudowa pogłowia trzody chlewnej 

będzie następowało, ale nie "z dnia na dzień". 

Minister rolnictwa ujawnił też, że rząd przygotowuje rozporządzenie, które pozwoli rolnikom na własne potrzeby 

gospodarcze hodować trzodę chlewną w bardzo uproszczonym trybie bioasekuracji. Opracowywany jest też projekt 

ustawy, który ma rozwiązać problem rolników związany z niezapłaceniem za produkty rolne, które zostały 

dostarczone do podmiotów skupowych. 

Wicepremier zapowiedział na koniec, że do powołanej w ubiegłym roku Krajowej Grupy Spożywczej będą dołączane 

kolejne zakłady. 

Zamknij > 
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Koleje Ukraińskie wprowadziły zakaz transportu zboża i pasz do Polski przez jedno z 

przejść kolejowych 
Farmer.pl | Autor : Małgorzata Tyszka | 27.02.2023 | Fot. Shutterstock 

Jak informuje serwis railinsider.com.ua, od 27 lutego 2023 r. Ukrzaliznycia wprowadziła 

zakaz transportu zboża i pasz do Polski przez Izow. Co to oznacza? 

Ukrzaliznycia to państwowe przedsiębiorstwo kolejowe na Ukrainie. Monopolista w 

zakresie przewozów kolejowych. Izow to stacja kolejowa w pobliżu miejscowości 

Rokitnica, w rejonie włodzimierskim, w obwodzie wołyńskim na Ukrainie. Izow jest 

częścią infrastruktury towarowego przejścia granicznego Hrubieszów-Włodzimierz 

Wołyński. 

Zakaz transportu kolejowego zboża z Ukrainy 

Zakaz, jak informuje serwis, ma zastosowanie do: „zbóż; nasion i owoców oleistych, innych nasion, owoców i zboża, 

roślin leczniczych i roślin do celów technicznych; słomy i paszy; materiałów roślinnych do produkcji wyrobów 

tkanych, innych produktów pochodzenia roślinnego; pozostałości i odpadów przemysłu spożywczego; gotowej paszy 

dla zwierząt”. 

Jak podano dalej, „dopuszczenie do przewozu w celu żywienia zwierząt jest zabronione”. 

Co ciekawe te przepisy będą obowiązywać wszystkich odbiorców od 27 lutego do „odwołania”. 

Wcześniej informowano, że ze względu na zaostrzenie kontroli weterynaryjnej na granicy z Polską ruch pociągów 

towarowych jest utrudniony. 

Zamknij > 
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Wnioski na nawadnianie i fotowoltaikę – nabór przedłużony 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 28.02.2023 |  

Rolnicy, którzy planują w swoich gospodarstwach inwestycje związane z 

nawadnianiem lub wykorzystaniem zielonych źródeł energii, wciąż mogą ubiegać 

się o wsparcie finansowe w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” 

z PROW 2014-2020. Pierwotny termin zakończenia naboru ustalony na 1 marca 

został przedłużony do 15 marca 2023 roku. 

Dokumenty przyjmują oddziały regionalne ARiMR właściwe ze względu na miejsce 

realizacji inwestycji. Wniosek o przyznanie pomocy można złożyć osobiście lub 

przez upoważnioną osobę, albo przesyłką rejestrowaną nadaną w polskiej 

placówce pocztowej. Dokumenty można przekazać również w formie 

elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą. 

Wsparcie w obszarze nawadniania w gospodarstwie będzie przyznawane rolnikom w formie refundacji części 

poniesionych kosztów kwalifikowanych planowanej inwestycji. A mogą nią być: wykonanie nowego nawodnienia, 

ulepszenie istniejącej instalacji nawadniającej czy ulepszenie instalacji nawadniającej połączone z powiększeniem 

nawadnianego obszaru. Wysokość pomocy to 100 tys. zł. Standardowo poziom wsparcia wynosi 50 proc. kosztów 

kwalifikowanych, a w przypadku inwestycji realizowanej przez tzw. „młodego rolnika” – 60 proc. 

Refundacja kosztów inwestycji w obszarze zielona energia w gospodarstwie będzie przysługiwała rolnikom, którzy 

zdecydują się na instalację paneli fotowoltaicznych wraz z magazynem energii. Pomoc można przeznaczyć również na 

instalację pomp ciepła, o ile są one połączone z instalacją fotowoltaiczną. Panele fotowoltaiczne mogą być 

zainstalowane na gruncie lub na budynku. Co jednak istotne inwestycja musi być usytuowana na gruntach rolnych 

zabudowanych, a pokrycie dachu budynku nie może być wykonane z wykorzystaniem wyrobów zawierających 

azbest. Do kosztów podlegających dofinansowaniu 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. 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”. 

Limity wykorzystane w obszarze E (nawadnianie w gospodarstwie) i w obszarze F (fotowoltaika) nie łączą się z 

limitami w pozostałych obszarach finansowanych w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych”. 

W trwających naborach do ARiMR wpłynęło 25 wniosków na kwotę 1,9 mln zł o wsparcie na inwestycje w 

nawadnianie i 275 wniosków na kwotę 24,55 mln zł o pomoc na tworzenie instalacji fotowltaicznych. 

Najczęściej pojawiające się pytania dotyczące wsparcia na fotowoltanikę: 

Czy w obszarze zielona energia w gospodarstwie zakup magazynów energii jest obligatoryjny? 

Przepisy mówią o „zakupie urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego wraz 

z magazynami energii”. Zatem tak, do zainstalowanych paneli fotowoltaicznych obligatoryjnie musi zostać 

podłączony magazyn energii elektrycznej. 

Czy istnieje możliwość uzyskania wsparcia finansowego w ramach programu zielona energia w gospodarstwie w 

sytuacji, gdy w gospodarstwie zamontowane są już panele fotowoltaiczne o mocy 50 kW? 

Niestety nie – rolnik, który posiada już w gospodarstwie urządzenia wytwarzające energię elektryczną o mocy 50 

kilowatów, nie może ubiegać się o wsparcie. Dofinansowanie można otrzymać do nowych instalacji, a przepisy 

określają, że całkowita moc urządzeń wytwarzających energię elektryczną w gospodarstwie nie może przekroczyć 50 

kilowatów. Nie można też otrzymać dofinansowania na rozbudowę instalacji o kolejne panele posadowione na innej 

działce z osobnym licznikiem, które służyłyby do wytwarzania prądu na potrzeby innych budynków gospodarstwa. 
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Jeżeli natomiast rolnik posiada już instalację fotowoltaiczną np. o mocy 20 kilowatów, może uzyskać wsparcie na jej 

rozbudowę, ale tylko do określonej przepisami rozporządzenia wykonawczego maksymalnej mocy 50 kilowatów. 

Czy planowana do zamontowania pompa ciepła będzie mogła służyć do ogrzewania budynku jednorodzinnego w 

gospodarstwie rolnym? 

Pompa ciepła może zostać wykorzystana do ogrzewana domu mieszkalnego w gospodarstwie. Należy jednak 

pamiętać, że całkowita moc urządzeń wytwarzających energię elektryczną na potrzeby budynków mieszkalnych w 

gospodarstwie nie może przekroczyć 10 kilowatów i 20 proc. całkowitej mocy urządzeń do wytwarzania energii 

elektrycznej z energii promieniowania słonecznego w tym gospodarstwie. 

Źródło: ARiMR 

Zamknij > 
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Polska ziemia, dla polskich rolników! Protest pod siedzibą KOWR w Szczecinie 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 28.02.2023 |  

- Kilkudziesięciu rolników rozpoczęło protest pod siedzibą Krajowego Ośrodku Wsparcia 

Rolnictwa przy ulicy Bronowickiej w Szczecinie. Chodzi o sprawę spółki PRP Babinek, 

której - ich zdaniem - niezgodnie z prawem przedłużono umowę na dzierżawę pól. 

Zainteresowanie tą ziemią zgłaszali rolnicy – informuje Radio Szczecin. Rolnicy 

podkreślają, że prezesem spółki jest gospodarz z Francji. 

- Chcemy, aby ta umowa została rozwiązana - mówi Paweł Toporek, rolnik z 

Widuchowej. - Nie może tak być w naszym kraju, że spółki z obcym kapitałem stoją 

ponad prawem. Prawo w tym konkretnym przypadku tego konkretnego podmiotu 

zostało kilka razy złamane. Żądając respektowania tego prawa domagamy się, aby ta umowa została rozwiązana w 

całości. Grunty mają natychmiast wrócić do KOWR-u i zostać rozdysponowane na powiększenie i utworzenie 

gospodarstw rodzinnych - mówi Toporek w rozmowie ze szczecińską rozgłośnią. 

Jak powiedział wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski, gospodarstwo z Babinka spełniło wszystkie wymagania 

dotyczące wyłączenia ziemi z dużych gospodarstw. Rolnicy swój protest zamierzają prowadzić rotacyjnie przez 

miesiąc. 

- Ta umowa w konsekwencji została zawarta na warunkach, które zostały ściśle określone w pełnomocnictwie 

dyrektora generalnego udzielonym nam jako dyrektorom oddziału. Dyrektor generalny miał prawo podjąć taką 

decyzję. My od 2016 roku nie przedłużyliśmy żadnemu podmiotowi umowy na tak długi okres - mówi Paweł Lisowski 

- zastępca dyrektora Oddziału Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Szczecinie, który podkreśla, że działania 

Ośrodka są zgodne z prawem. 

Źródło: Radio Szczecin 

Zamknij > 
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Ukraińcy skarżą się na graniczne kontrole transportów zboża. Czas przejazdu jednego 

pociągu wydłużył się do 3-4 dni 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 01.03.2023 |  

- W warunkach, w których trwają trudne negocjacje w sprawie przedłużenia „korytarza 

zbożowego”, niezwykle ważne jest, aby Ukraina odczuła wsparcie swoich partnerów w 

Unii Europejskiej, w szczególności w kwestii normalnego funkcjonowania „pasów 

solidarności” – poinformował 28 lutego wiceminister polityki rolnej i żywnościowej 

Markijan Dmytrasewicz podczas internetowego spotkania w ramach inicjatywy 

„Solidarne pasy” – poinformował serwis prasowy Ministerstwa Polityki Rolnej w 

Kijowie. 

W szczególności podczas spotkania, w którym uczestniczyli również przedstawiciele 

Ministerstwa Rozwoju Gminy, Terytoriów i Infrastruktury, Państwowej Służby Celnej i JSC „Ukrzaliznycia”, omawiana 

była sytuacja z eksportem krajowych produktów rolnych na granicy. Poruszono problem „wąskiego gardła” , ruchu, 

kontroli weterynaryjnej i fitosanitarnej na granicach lądowych Ukrainy. 

Dmytrasiewycz zwrócił uwagę, że decyzja Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej w sprawie zmiany trybu 

przeprowadzania kontroli weterynaryjnej na przejściu Jagodyn-Dorogusk doprowadziła w lutym do spadku średniego 

dziennego przejazdu produktów rolnych. - W wyniku tej decyzji czas przejazdu jednego pociągu wydłużył się z 1-2 dni 

do 3-4 dni, co negatywnie wpływa na eksport ukraińskich produktów rolnych - podkreślił wiceminister. 

Likwidacja „wąskich gardeł” jest pilnym zadaniem 

Koszty Polski spowodowane udostępnieniem tranzytowych korytarzy solidarnościowych dla eksportu ukraińskiego 

zboża drogą lądową, a także postulaty dotyczące pomocy dla europejskich producentów rolnych oraz udrożnienia 

eksportu ukraińskich płodów rolnych to najważniejsze tematy, które poruszył w ubiegłym tygodniu podsekretarz 

stanu Krzysztof Ciecióra na XXXV Konferencji Europy Karpat w Krasiczynie. Podsekretarz stanu podkreślił, że nie 

należy zapominać o konieczności rozbudowy infrastruktury umożliwiającej eksport ukraińskich produktów rolno-

spożywczych do krajów trzecich. 

- Likwidacja „wąskich gardeł” jest pilnym zadaniem niezbędnym dla ograniczenia skali głodu w krajach 

wykorzystujących dotychczas ukraińskie zboże i inne produkty sektora rolnego. Polska pozostaje istotnym ogniwem 

wsparcia Ukrainy w eksporcie produktów rolnych. W związku z tym liczy na większe zaangażowanie i wymierną 

pomoc ze strony Komisji Europejskiej w zakresie korytarzy solidarnościowych – powiedział wiceminister Ciecióra. 

Zamknij > 
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Ceny skupu zbóż, kukurydzy, oleistych i strączkowych: trwa seria dotkliwych obniżek 
Cenyrolnnicze.pl | Autor : Paweł Hetnał | 01.03.2023 |  

Trwa zjazd cenowy na krajowym rynku skupu zbóż. Tylko w odstępie dwóch dni średnie 

stawki za ziarno poszły w dół o ok. 20 zł/t. Liderem przecen jest pszenica konsumpcyjna, 

która w tym czasie straciła na wartości aż - 26,85 zł/t. Pikuje również wycena rzepaku, 

którego przeciętna wycena w skupach spadła od minionego poniedziałku o blisko 120 

zł/t.  

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

01.03.2023 r. z firm zlokalizowanych na terenie całej Polski przez redakcję portalu 

CenyRolnicze.pl przedstawiają się następująco:   

 

Zamknij > 

 

  



 
  

Powrót do spisu treści                                                                                  20 

Ministerstwo nie zamierza dopłacać do nawozów zakupionych po zawyżonej cenie 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 01.03.2023 |  

Oczekiwana, lecz tak bardzo spóźniona, obniżka cen nawozów azotowych, podzieliła 

gospodarstwa pod względem kosztów prowadzenia produkcji w 2023 r. Część rolników 

dokonywała zakupów nawozów już od 1 lipca 2022 r. w obawie o przekroczenie progu 

ich cen 5-6 tys. zł w zależności od rodzaju. Kupili oni nawozy, które były droższe o 1-2 

tys. zł niż obecnie są oferowane, a ceny zbóż nurkują o 30% w porównaniu do cen 

oferowanych w żniwa, co jest sytuacją precedensową. 

Już w ubiegłym tygodniu samorząd rolniczy sformułował wniosek o pilne podjęcie 

działań mających na celu stabilizację dochodów rolników z powodu zmienności cen na 

rynkach rolno-spożywczych. - Zła sytuacja w polskim rolnictwie 2022 widoczna jest w przypadku zakupów 

obrotowych środków produkcji, szczególnie nawozów i środków ochrony roślin, których rolnicy kupili w tym okresie 

najmniej od 20 lat. Koszty i zyski prowadzenia działalności rolniczej są w dużej mierze uzależnione od ostatnich zmian 

cen, które odbywały się niezwykle dynamicznie. Przykładem może być długo oczekiwana, lecz tak bardzo spóźniona, 

obniżka cen nawozów azotowych. Podzieliła ona gospodarstwa pod względem kosztów prowadzenia produkcji w 

2023 r. Część rolników dokonywała zakupów nawozów już od 1 lipca 2022 r. w obawie o przekroczenie progu ich cen 

5-6 tys. zł w zależności od rodzaju. Nie sprzedawali oni również zboża, sugerując się wypowiedziami i apelami 

Wicepremiera, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o jego przetrzymaniu i zaplanowaniu jego późniejszej sprzedaży. 

Kupili oni nawozy, które były droższe o 1-2 tys. zł niż obecnie są oferowane, a ceny zbóż nurkują o 30% w 

porównaniu do cen oferowanych w żniwa, co jest sytuacją precedensową. Uderza to szczególnie w gospodarstwa 

towarowe, które stają przed utratą płynności finansowej i bankructwem. W opinii Krajowej Rady wprowadzenie dla 

rolników dopłat do nawozów, w celu częściowego wsparcia ich dochodów, jest dobrym rozwiązaniem. One 

oczywiście nie rekompensowały rolnikom kosztów podwyżek, ale dawały w pewnym sensie bezpieczeństwo 

finansowe, a to na pewno ułatwiało produkcję. Dlatego proponujemy rekompensatę dla rolników, którzy zakupili 

nawozy po bardzo wysokich cenach, aby wyrównać nierówne warunki prowadzenia produkcji – czytamy w 

stanowisku KRIR. 

Na początku lutego z interpelacją do ministra rolnictwa w tej sprawie zwrócił się poseł Stefan Krajewski. - Czy polscy 

rolnicy oraz dystrybutorzy nawozów mogą liczyć na jakiekolwiek rekompensaty zaproponowane przez rząd, a 

dotyczące ich straty spowodowanej złą polityką cenową spółek Skarbu Państwa? – pytał ministra poseł Ludowców. 

- W celu wsparcia polskich rolników, którzy odczuli skutki wzrostu kosztów nawozów, spowodowanego obecnym 

kryzysem geopolitycznym i związanymi z nim sankcjami, został opracowany w 2022 r. program pomocowy 

przeznaczony na wsparcie sektora rolnego w kontekście inwazji Rosji na Ukrainę. Zgodnie z przepisami 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji 

niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.) został uruchomiony 

mechanizm dopłaty do zakupionych nawozów mineralnych. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 

2022 r. wypłaciła ponad 418 tys. rolnikom ponad 2,6 mld zł z tytułu pomocy do zakupu nawozów mineralnych innych 

niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez. Agencja do 15 listopada 2022r. zakończyła realizację 

tej pomocy. Obecnie nie są prowadzone parce legislacyjne mające na celu stworzenie podstawy prawnej do 

kontynuacji ww. programu pomocy – poinformował 24 lutego Ryszard Bartosik – wiceminister rolnictwa. 

Zamknij > 
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Coraz niższe ceny nawozów na giełdach światowych. Mocznik w Niemczech najtańszy od 

półtora roku 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 01.03.2023 |  

- Ceny nawozów kontynuują szybki trend spadkowy na rynku europejskim i 

międzynarodowym, który charakteryzuje się globalną nadwyżką podaży – oceniają 

analitycy. Paradoksalnie jednak sprzedaż w Europie i Ameryce Północnej pozostaje 

bardzo ograniczona, pomimo nadchodzących wiosennych zamówień. Najwyraźniej 

rolnicy zaopatrzyli się jeszcze w ubiegłym roku lub oczekują dalszych obniżek. 

Analitycy nawozowi twierdzą też, że w ofertach na najbliższą kampanię pojawiają się 

znaczne przeceny ze względu na duże zapasy i dalsze spadki cen gazu. Zdaniem 

handlowców gwałtowne spadki cen mocznika obserwowane na przykład w Egipcie w 

ciągu ostatnich kilku tygodni nie wystarczyły, aby wywołać większe zakupy międzynarodowe. 

W niemieckich portach importowych mocznik kosztuje w tym tygodniu mniej niż 510 euro za tonę. To prawie 100 

euro mniej niż na początku miesiąca i ponad 200 euro mniej niż na przełomie roku. Jednocześnie jest to najniższa 

cena mocznika od września 2021 r. – czyli od 18 miesięcy. 

Saletra amonowo-wapniowa (KAS), najważniejszy nawóz azotowy stosowany przez niemieckich rolników, kosztuje 

obecnie niecałe 400 euro za tonę. Na początku lutego było to jeszcze 560 euro, a na przełomie roku 615 euro za 

tonę. Oznacza to, że ceny KAS dla niemieckich rolników wróciły do poziomu z października 2021 r. 

Również w USA ceny nadal spadają pomimo wiosennych zamówień. Kontrakt spot na bezwodny amoniak w Tampie 

wyniósł 590 USD za tonę i był najniższy od lipca 2021 r., co oznacza spadek o 25% w ciągu ostatnich dwóch tygodni, 

co potwierdza grupa analityków nawozów z Green Market firmy Bloomberg. Amoniak Tampa, światowa cena 

odniesienia, spadła od stycznia o prawie 40%, ponieważ koszty produkcji (tj. ceny gazu) nadal spadają. 

Tak gwałtowny spadek cen hurtowych zwykle wskazuje, że ceny detaliczne również znacznie spadają, choć może to 

odbywać się z opóźnieniem. Według analityka Bloomberga, Alexisa Maxwella, ceny mogą spaść jeszcze bardziej, jeśli 

niskie ceny gazu w Europie skłonią największych graczy na rynku nawozów do uruchomienia wygaszonych linii 

produkcyjnych. 

Długo oczekiwany przetarg na mocznik dla Indii został opublikowany w tym tygodniu i zakończy się 3 marca z 

dostawami do 1 czerwca. Rynek reagował bardzo ostrożnie z różnych powodów, z jednej strony ze względu na długi 

czas wysyłki, a z drugiej strony dlatego, że Indie chcą kupować znacznie mniej niż oczekiwano. 

Źródło: Agrarheute 
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Oszukiwali rolników na sprzedaż maszyn przez internet. Grozi im do 8 lat więzienia 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 01.03.2023 |  

Dzięki szybkiej reakcji policjantów z kutnowskiej komendy zatrzymano trzech sprawców 

oszustw internetowych. Mężczyźni wystawiali na sprzedaż w internecie fikcyjne 

maszyny rolnicze. Usłyszeli już zarzuty. Zostali aresztowani na trzy miesiące. 

Kutnowscy policjanci w ramach śledztwa nadzorowanego przez Prokuraturę Rejonową 

w Kutnie zatrzymali trzech mężczyzn podejrzanych o oszustwa internetowe. Wszystko 

zaczęło się kiedy do kutnowskiej komendy zgłosił się 50-letni mężczyzna z 

podejrzeniem, że dokonując zakupu przez internet trafił na oszustów.  

Pokrzywdzonego w sieci zainteresowały  maszyny rolnicze wystawione na jednej ze 

stron na sprzedaż. Chcąc dokonać zakupu wpłacił na poczet zarezerwowanego towaru zaliczkę. Kiedy poprosił o 

szczegółowe dane techniczne maszyny, którą był zainteresowany zorientował się, że prawdopodobnie padł ofiarą 

oszustwa. Nie mylił się. Kutnowscy policjanci podjęli szybkie i intensywne działania, w wyniku których zatrzymano 

trzech mężczyzn w wieku od 29 do 30 lat. Wszyscy to mieszkańcy województwa dolnośląskiego. 

Oszuści usłyszeli już zarzuty. Sprawa jest rozwojowa. Ustalane są kolejne osoby, które w podobny sposób straciły 

swoje pieniądze. Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Kutnie, sąd zdecydował, że mężczyźni  najbliższe trzy 

miesiące spędzą w areszcie. Grozi im do 8 lat pozbawienia wolności. 

Jak uniknąć tego oszustwa? Nie wierzyć w super oferty! Oferty sprzedaży urządzeń/ maszyn rolniczych/pojazdów czy 

jakiegokolwiek innego sprzętu elektronicznego  w zaniżonej cenie nie odpowiadającej wartości rzeczywistej powinny 

wzbudzić naszą podejrzliwość. Zawsze należy dążyć do kontaktu osobistego i możliwości obejrzenia towaru. W 

żadnym wypadku nie wysyłać pieniędzy „z góry”, za jakikolwiek towar poprzez Western Union, Money Gram, czy do 

niesprawdzonego Escrow Service. Tak jak i w innych przypadkach należy dokonać wszelkich możliwych sprawdzeń 

osoby sprzedającej, czy firm pośredniczących w sprzedaży. Nie wierzmy w załączone od sprzedającego zdjęcia 

przedmiotów, faktur, paragonów… Bądźmy ostrożni i weryfikujmy każdego sprzedającego. 

Źródło: KPP Kutno 
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Premier o kryzysie zbożowym: Ukraina walczy także o naszą wolność i potrzeba nam 

większej pokory wobec rynkowych wahań 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 01.03.2023 | Fot. MRiRW 

- Sytuacja na rynku zbóż jest dynamiczna. Uważnie ją monitorujemy. To był jeden z 

tematów, które poruszyłem w Kijowie. To ważne, żeby eksport z Ukrainy oznaczał 

eksport tranzytowy i to chcemy wzmocnić – powiedział podczas wczorajszego spotkania 

z rolnikami premier Mateusz Morawiecki.  

Jak czytamy w komunikacie ministerstwa rolnictwa, w rozmowach, które odbyły się w 

resorcie rolnictwa, wziął udział prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, a także 

wicepremier i minister RiRW Henryk Kowalczyk, szef gabinetu politycznego ministra 

Przemysław Bednarski, Wojciech Krzempek, doradca gabinetu politycznego premiera, 

Waldemar Humięcki, dyrektor generalny KOWR. 

–  Sytuacja na rynku zbóż jest dynamiczna. Uważnie ją monitorujemy. To był jeden z tematów, które poruszyłem w 

Kijowie – podkreślił premier Mateusz Morawiecki.  – To ważne, żeby eksport z Ukrainy oznaczał eksport tranzytowy i 

to chcemy wzmocnić – dodał. 

- Kontrole ziaren na granicy zostały wzmocnione. To już się stało – zaznaczył wicepremier Henryk Kowalczyk. – 

Chcemy usprawnić transport zboża z Ukrainy przez Polskę. Pracujemy nad systemem dopłat do transportu, liczymy 

na wsparcie Komisji Europejskiej w tym zakresie – mówił wicepremier. 

Obaj premierzy zdecydowanie podkreślili, że Ukraina walczy także o naszą wolność i potrzeba nam większej pokory 

wobec rynkowych wahań w obliczu wojny. Wicepremier Kowalczyk przypomniał o propozycji dopłat do skupu 

pszenicy i kukurydzy, którą to pomoc jednak musi zatwierdzić Komisja Europejska. - Nasze propozycje muszą być 

realne, bo inaczej odpowiedź KE będzie negatywna, a to przedłuży zastosowanie mechanizmu wsparcia – powiedział. 

Dodał, że taka zgoda jest konieczna, abyśmy nie zostali oskarżeni o niedozwoloną pomoc publiczną. Przedstawiciele 

NSZZ RI Solidarność jako jedno z rozwiązań usprawniających eksport zboża wskazali na uruchomienie agroterminalu 

w Świnoujściu. 

Kredyty, dopłaty i inne formy nieskutecznego rozdawnictwa  

Prezes Rady Ministrów odniósł się do sytuacji na rynku trzody chlewnej. Podkreślił działania resortu rolnictwa na 

rzecz odbudowy sektora trzody chlewnej, z dopłatami do prosiąt włącznie. Wicepremier Kowalczyk dodał, że rząd 

przygotowuje rozporządzenie, które pozwoli rolnikom hodować trzodę chlewną na własne potrzeby w uproszczonym 

trybie bioasekuracji. 

Wśród omawianych tematów była także kwestia przedłużania umowy dzierżawy gruntów, atrakcyjne kredyty dla 

rolników czy sytuacja na rynku owoców miękkich. Wicepremier Henryk Kowalczyk mówił też o trwających pracach 

legislacyjnych w zakresie funduszu gwarancji rolnych i działaniach na rzecz wzmocnienia Krajowej Grupy Spożywczej. 

Odnosząc się do bliskiego terminu uruchomienia naborów w ramach Krajowego Planu Strategicznego dla Wspólnej 

Polityki Rolnej szef resortu rolnictwa powiedział, że mamy już ponad 3 tysiące przeszkolonych doradców rolnych. 

Zachęcił, by rolnicy korzystali z ich wsparcia choćby w zakresie realizacji ekoschematów. – Wszystkim nam zależy na 

stabilizacji, bo ona jest najlepszym sprzymierzeńcem rolnika – dodał wicepremier Kowalczyk. – Tymczasem trzeba 

współpracować, by pokonywać problemy i wzmacniać polskie rolnictwo – podkreślał szef resortu i zapowiedział 

kontynuację rozmów z przedstawicielami NSZZ RI Solidarność. 

Źródło: MRiRW 

Zamknij > 
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Dopłaty bezpośrednie 2023: na jakie płatności będą mogli liczyć rolnicy? 
Farmer.pl | Autor : Agnieszka Kozłowska| 01.03.2023 | Fot. Shutterstock 

To na jakie płatności bezpośrednie i krajowe rolnicy będą mogli liczyć w tym roku? 

Jak już informowaliśmy, do konsultacji przekazano projekt rozporządzenia Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu 

przyznawania i wypłaty podstawowego wsparcia dochodów, płatności redystrybucyjnej, 

płatności dla młodych rolników, płatności związanych z produkcją i przejściowego 

wsparcia krajowego w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 

2023-2027. 

Oprócz tego, kim jest rolnik aktywny zawodowo wg nowych zasad przyznawania dopłat, 

resort rolnictwa określił na jakie płatności bezpośrednie i krajowe zgodnie z Planem Strategicznym dla WPR 2023-

2027 rolnicy będą mogli liczyć w tym roku. 

Generalnie, znaczących zmian w stosunku do tego, co obowiązywało dotychczas nie ma. Nieco inaczej nazwano 

natomiast niektóre płatności. 

Resort rolnictwa określił m.in. w przedstawionym rozporządzeniu: 

gatunki roślin strączkowych na nasiona oraz roślin pastewnych, do których może zostać przyznana płatność związana 

z produkcją do powierzchni upraw (nowa nazwa dotychczasowych po prostu płatności do np. strączkowych) mając 

na względzie ukierunkowanie wsparcia na produkcję roślin wysokobiałkowych gatunków (uprawianych na terytorium 

Polski), zapewniając jednocześnie różnorodność gatunkową upraw tych roślin 

- płatność związana z produkcją do powierzchni upraw roślin strączkowych na nasiona będzie przysługiwała do 

powierzchni upraw: bobiku, grochu pastewnego, łubinów i soi, również w przypadku upraw tych roślin w formie 

mieszanek. Nowością jest tu dodanie warunku zbioru nasion, co ma pozwolić na ukierunkowanie wsparcia na 

dostarczanie surowca do produkcji pasz. 

- płatność związana z produkcją do powierzchni upraw roślin pastewnych, będzie przysługiwała do powierzchni 

upraw: esparcety, koniczyny, komonicy, lędźwianu, lucerny, nostrzyka, seradeli i wyki, również w przypadku upraw 

tych roślin w formie mieszanek oraz w przypadku upraw tych roślin w formie mieszanek. Ponieważ płatność ma być 

ukierunkowana na dostarczanie surowca do produkcji pasz, zaproponowano wyłączenie ze wsparcia upraw 

przeznaczonych na zielony nawóz. 

Pomocą w ramach tych dwóch płatności będą zatem objęte wszystkie te gatunki roślin, które były objęte wsparciem 

przed 2023 r.  

- ramach płatności związanej z produkcją do powierzchni upraw roślin pastewnych utrzymany został limit 

powierzchni upraw w gospodarstwie, do której może zostać przyznana płatność, który wynosi 75 ha. 

wymagania, jakim powinny odpowiadać uprawy roślin strączkowych na nasiona, roślin pastewnych, ziemniaków 

skrobiowych, buraków cukrowych, pomidorów, chmielu, truskawek, lnu lub konopi włóknistych, do których 

przysługują płatności związane z produkcją do powierzchni upraw mając na względzie wymagania agrotechniczne 

oraz specyfikę upraw poszczególnych roślin 

- tak jak dotychczas, wymagane będzie zawarcie umów (stosuje się do nich przepisy o kontraktacji) z odbiorcami 

upraw ziemniaków skrobiowych, buraków cukrowych, pomidorów. 

- z uwagi na wielokierunkowe zastosowanie ziemniaków skrobiowych (mogą stanowić surowiec do produkcji nie 

tylko skrobi, lecz również spirytusu, frytek, chipsów i innych wyrobów ziemniaczanych) oraz buraków cukrowych 

(poza produkcją cukru mogą stanowić w szczególności surowiec do produkcji biogazu czy bioetanolu), w 

rozporządzeniu wprowadzono wymóg, że odbiorcy tych produktów zobowiązują się w umowie przeznaczyć je na 

produkcję odpowiednio skrobi ziemniaczanej i cukru. Zaproponowane rozwiązanie ukierunkowuje wsparcie na 
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produkty rolne o określonym przeznaczeniu bez wprowadzania skomplikowanych systemów zatwierdzania 

przetwórców i prowadzenia ich rejestrów, które wiążą się z dodatkowymi obciążeniami regulacyjnymi dla rolników i 

przetwórców oraz ze stosunkowo wysokimi kosztami administracyjnymi obsługi instrumentu wsparcia dla Agencji. 

- płatność związana z produkcją do powierzchni upraw pomidorów będzie przyznawana tylko do upraw założonych z 

rozsady (wyłączenie ze wsparcia upraw z siewu). Minimalna obsada roślin będzie wynosiła 20 000 szt. na hektar. 

Takie warunki obowiązywały również w odniesieniu do kampanii 2021–2022. 

- powtórzono wymóg wpisania do rejestru upraw konopi i przyjęto, że do uzupełniającej płatności podstawowej będą 

się kwalifikowały odmiany konopi o zawartości tetrahydrokannabinolu (THC) nieprzekraczającej 0,3%. 

rejony uprawy chmielu, w których uprawa chmielu uprawnia do uzyskania płatności związanej z produkcją do 

powierzchni uprawy chmielu, mając na względzie czynniki przyrodnicze, tradycyjnie wyodrębnione rejony uprawy 

chmielu, podział terytorialny kraju, a także plantacje chmielu założone przed dniem 1 września 2001 r. 

- określono (znane, tradycyjne) rejony upraw chmielu. 

rodzaje roślin, do upraw których może zostać przyznana uzupełniająca płatność podstawowa, a także szczegółowe 

wymagania, jakie powinny spełniać uprawy poszczególnych roślin lub grunty orne, na których nie jest prowadzona 

uprawa roślin, do których przysługuje uzupełniająca płatność podstawowa. 

- warunki są tu, co do zasady, takie same jak w odniesieniu do kampanii 2022 r. UPP objęto powierzchnię upraw 

następujących rodzajów roślin uprawianych w plonie głównym: 

zboża, 

rośliny oleiste – rzepak, rzepik, słonecznik i soja; 

rośliny wysokobiałkowe – bób, bobik, łubin słodki i groch siewny; 

rośliny strączkowe – wyka siewna, soczewica jadalna i ciecierzyca pospolita; 

rośliny strączkowe pastewne; 

len włóknisty i oleisty; 

konopie włókniste; 

rośliny przeznaczone na materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany, 

rośliny motylkowate drobnonasienne; 

rośliny okopowe pastewne, z wyłączeniem ziemniaków pastewnych; 

trawy na trwałych użytkach zielonych przeznaczone na susz paszowy; 

mieszanki roślin motylkowatych drobnonasiennych z trawami – w przypadku uprawy na gruntach rolnych innych niż 

trwałe użytki zielone. 

- dookreślono tylko zasady ubiegania się o przyznanie uzupełniającej płatności podstawowej do powierzchni uprawy 

traw na trwałych użytkach zielonych przeznaczonych na susz paszowy – rolnik będzie obowiązany dołączyć do 

wniosku o przyznanie płatności oświadczenie o przeznaczeniu traw na susz paszowy. Określono produkty, które 

obejmuje sektor suszu paszowego. 

- w przypadku ubiegania się o przyznanie uzupełniającej płatności podstawowej do powierzchni uprawy roślin 

przeznaczonych na materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany wniosek będzie zawierać również 

oświadczenie, że uprawy tych roślin zostaną objęte oceną polową. 

Płatności dla zwierząt 



 
  

Powrót do spisu treści                                                                                  26 

Rozporządzenia określa okresy posiadania (przetrzymywania) zwierząt, mając na uwadze konieczność 

ukierunkowania pomocy do rolników rzeczywiście prowadzących chów zwierząt objętych płatnościami (a nie 

tworzących sztuczne warunki w celu otrzymania wsparcia), przy uwzględnieniu specyfiki chowu zwierząt 

poszczególnych gatunków. Posiadanie zwierząt w okresie przetrzymywania będzie potwierdzane wpisem w 

komputerowej bazie danych IRZ. 

Podano też zasady zastępowania zwierząt w okresie przetrzymywania (teraz możliwe także przez nabycie nowej 

sztuki). Przyjęto najpóźniejszą możliwą datę urodzenia zwierząt (15 maja roku złożenia wniosku, czyli w dniu, w 

którym jest sprawdzany wiek zwierząt), do których może zostać przyznana płatność związana z produkcją do bydła. 

- Takie doprecyzowanie pozwoli wyeliminować wątpliwości związane z możliwością otrzymania wsparcia do zwierząt 

urodzonych później, tj. po 15 maja – celem tej płatności jest bowiem wspieranie bydła młodego, maksymalnie 2-

letniego, a zatem płatność, która jest wypłacana raz na rok, do tej samej sztuki powinna być przyznana tylko dwa 

razy w ciągu jej życia. Brak przedmiotowego doprecyzowania mógłby powodować, że młode bydło w niektórych 

przypadkach otrzymywałoby płatność 3 razy zanim przekroczy wiek 24 miesięcy - podkreślono w uzasadnieniu. 

Systemy rolno-leśne 

Nowością jest określenie sposobu wyliczania powierzchni płatności związanych z produkcją do powierzchni upraw w 

przypadku, gdy dana uprawa jest prowadzona na gruntach, na których występuje system rolno-leśny – powierzchnia 

kwalifikująca się do tych płatności ma być wyliczana jako iloczyn powierzchni systemu rolno-leśnego, w obrębie 

której jest prowadzona dana uprawa i współczynnika 0,76. 

Jak napisano w uzasadnieniu do rozporządzenia, współczynnik ten wynika z szacunków przeprowadzonych przez 

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB na etapie opracowywania ekspertyzy w zakresie 

stawek na utrzymanie systemów rolno-leśnych założonych w ramach interwencji Planu Strategicznego na lata 2023–

2027. Zgodnie z tymi szacunkami udział powierzchni rzędów drzew w powierzchni 1 hektara założonego systemu 

rolno-leśnego wynosi około 0,24 ha. 

Płatności dla młodych rolników 

Ponadto, projektowane § 3–5 rozporządzenia odnoszą się do płatności dla młodych rolników (nowa nazwa: 

uzupełniające wsparcie dochodów dla młodych rolników)… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

 

  

https://www.farmer.pl/finanse/doplaty-bezposrednie-2023-na-jakie-platnosci-beda-mogli-liczyc-rolnicy,128931.html
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Rosja będzie grała porozumieniem zbożowym. Rolnictwo kartą przetargową 
Farmer.pl | Autor : Małgorzata Tyszka| 01.03.2023 | Fot. Shutterstock 

Takie informacje płyną z Rosji. Okazuje się, że Moskwa ma się nie zgodzić na 

porozumienie zbożowe na Morzu Czarnym, bez korzyści dla siebie. Te korzyści mają 

uwzględniać interesy rosyjskich rolników. 

Jak informuje portal onet.pl w relacji na żywo dotyczącej wojny w Ukrainie, 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji przekazało w środę, że Moskwa zgodzi się na 

przedłużenie porozumienia w sprawie zboża na Morzu Czarnym, ale pod pewnymi 

warunkami. 

- Tylko jeśli zostaną uwzględnione interesy jej producentów rolnych – podano. 

Nawozy w tle podpisania porozumienia 

Sprawę potwierdza też Reuters. - Strona rosyjska podkreśliła, że kontynuacja porozumienia pakietowego w sprawie 

zboża jest możliwa tylko przy uwzględnieniu interesów rosyjskich producentów rolnych i nawozowych w zakresie 

swobodnego dostępu do rynków światowych – napisano w serwisie middleeastmonitor.com cytując Reuters. 

Przypominamy, że ostatnio umowa zbożowa, czyli inicjatywa umożliwiająca Ukrainie bezpieczny eksport produktów 

rolnych przez Morze Czarne, została przedłużona w listopadzie na 120 dni. Konkretną datą jej wygaśnięcia jest 19 

marca 2023 r. 

Wcześniej od blisko dwóch miesięcy ONZ i Turcja pracowały nad zawarciem porozumienia zarówno ze stroną 

ukraińską, jak i rosyjską, które umożliwiłoby eksport zboża z Ukrainy przez Morze Czarne. Doszło do tego w lipcu 

2022 r. i przyczyniło się do obniżek cen zbóż. Wówczas przedstawiciele Ukrainy i Rosji podpisali z Turcją i ONZ dwie 

oddzielne "lustrzane" umowy odblokowujące eksport ukraińskiego zboża przez porty Morza Czarnego. Popisana była 

ona również na 120 dni, ale udało się ją przedłużyć wcześniej niż zakładano. Czy tym razem będzie to też możliwe?.... 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 
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ARiMR sprawdzi aktywność zawodową rolników przed przyznaniem dopłat 
Farmer.pl | Autor : Agnieszka Kozłowska| 01.03.2023 | Fot. Pixabay 

Wnioskując w tym roku o dopłaty bezpośrednie rolnik będzie musiał udowodnić, że 

prowadzona przez niego działalność rolnicza jest działalnością przeważającą lub że jego 

przychód z działalności rolniczej stanowi co najmniej 1/3 całego przychodu. 

Ewentualnie będzie musiał udokumentować, że kwota płatności bezpośrednich 

przysługujących za dany rok wynosi co najmniej 5% całości przychodów z działalności 

pozarolniczej. W ten sposób ARiMR będzie weryfikować aktywność zawodową 

rolników. 

Do konsultacji przekazano projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 

sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty podstawowego wsparcia 

dochodów, płatności redystrybucyjnej, płatności dla młodych rolników, płatności związanych z produkcją i 

przejściowego wsparcia krajowego w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. 

Wynika z niego, że wnioskując w tym roku o dopłaty bezpośrednie rolnik będzie musiał udowodnić, że prowadzona 

przez niego działalność rolnicza jest działalnością przeważającą, lub że jego przychód z działalności rolniczej stanowi 

co najmniej 1/3 całego przychodu. Ewentualnie będzie musiał udokumentować, że kwota płatności bezpośrednich 

przysługujących za dany rok wynosi co najmniej 5% całości przychodów z działalności pozarolniczej. W ten sposób 

ARiMR będzie weryfikować aktywność zawodową rolników i zabezpieczać się przed nieuzasadnionym 

przyznawaniem wsparcia. 

Rodzaje działalności negatywnej wykluczającej z płatności bezpośrednich 

Projektowany § 2 wyżej wymienionego rozporządzenia zawiera szczegółowe przepisy w zakresie rolnika aktywnego 

zawodowo, o którym mowa w ustawie o Planie Strategicznym. 

- Mając na uwadze wcześniejsze doświadczenia z praktycznego stosowania rozwiązań prawnych dotyczących rolnika 

aktywnego zawodowo, zaproponowano doprecyzowanie rodzajów działalności negatywnej wykluczających z 

płatności bezpośrednich, na podstawie Polskiej Klasyfikacji Działalności tj. na wzór rozwiązań stosowanych przez 

ARiMR w latach 2015–2017 - zaznaczono w uzasadnieniu. 

Zaproponowano jednak dodatkowe regulacje, z uwagi na unijny wymóg badania, czy rolnik ubiegający się o płatności 

bezpośrednie jest powiązany z innymi podmiotami oraz czy jeden z tych podmiotów (w tym sam rolnik) prowadzi 

działalność wykluczającą. 

- Zgodnie z interpretacją Komisji Europejskiej przy ustalaniu, czy rolnik ubiegający się o płatności bezpośrednie 

prowadzi działalność wykluczającą, państwo członkowskie powinno również ocenić, czy nie jest on powiązany z 

innymi podmiotami oraz czy jeden z tych podmiotów nie prowadzi działalności z listy negatywnej. Jeżeli tak, należy 

domniemywać, że wnioskodawca jest „rolnikiem nieaktywnym zawodowo” i w celu otrzymania płatności musi 

wykazać, że jego działalność rolnicza nie ma charakteru marginalnego - podkreślono. 

Projektowany § 2 określa również katalog dowodów oraz listę rejestrów urzędowych potwierdzających uznanie 

rolnika za aktywnego zawodowo w przypadku ubiegania się o płatności bezpośrednie. Pomocy nie przyznaje się 

bowiem rolnikowi, który zarządza portami lotniczymi, administruje wodociągami lub stałymi terenami sportowymi 

lub rekreacyjnymi lub świadczy usługi przewozu kolejowego lub usługi w zakresie obrotu nieruchomościami, chyba 

że udokumentuje on, że: 

1) przychód tego rolnika z działalności rolniczej stanowi co najmniej 1/3 całego przychodu lub 

2) kwota płatności bezpośrednich przysługujących temu rolnikowi za dany rok wynosi co najmniej 5% całości 

przychodów z działalności pozarolniczej. 

Konieczność przedstawienia takich dowodów dotyczy tylko rolników zarządzających portami lotniczymi, 

administrujących wodociągami, trwałymi terenami sportowymi i rekreacyjnymi, jak również świadczących usługi 
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przewozu kolejowego lub usługi w zakresie obrotu nieruchomościami, których wysokość płatności bezpośrednich 

przekracza równowartość w złotych kwoty 5 000 euro. 

- Rolnika z tzw. listy negatywnej, który jednocześnie otrzymał płatności bezpośrednie wyższe niż równowartość w 

złotych kwoty 5 000 euro, uważa się za aktywnego zawodowo, jeżeli działalność rolnicza jest jego działalnością 

przeważającą, co wynika z danych zawartych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 

Krajowym Rejestrze Sądowym lub dokumentów z REGON - wymieniono w uzasadnieniu. 

Jak dodano, zaproponowana lista rejestrów urzędowych, na podstawie których warunek przeważającej działalności 

rolniczej może być zweryfikowany, obejmuje wszystkie prowadzone w kraju rejestry, za pomocą których prowadzi się 

ewidencje podmiotów i rodzaju ich działalności.  - Daje to szerokie możliwości zweryfikowania, co jest głównym 

przedmiotem działalności podmiotu ubiegającego się o wsparcie bezpośrednie - wyjaśniono. 

- W celu zweryfikowania czy przychód tego rolnika z działalności rolniczej stanowi co najmniej 1/3 całego przychodu 

lub czy roczna kwota płatności bezpośrednich stanowi co najmniej 5% całości przychodów uzyskanych przez rolnika z 

działalności pozarolniczej, niezbędne jest posiadanie przez Agencję informacji o wysokości wszystkich przychodów 

uzyskanych przez rolnika, z uwzględnieniem również przychodów z działalności pozarolniczej - podkreślono w 

uzasadnieniu. 

Zdaniem projektodawcy, czyli resortu rolnictwa, zaproponowana lista dowodów została opracowana w taki sposób, 

aby zapewnić uzyskanie wszystkich informacji niezbędnych do ustalenia, czy rolnik jest aktywny zawodowo, tj. na 

podstawie danych z zaświadczenia właściwego organu podatkowego o przychodach z działalności pozarolniczej, 

faktur lub innych równoważnych dowodów potwierdzających sprzedaż produktów rolnych oraz informacji 

posiadanych przez Agencję w zakresie wysokości uzyskanego wsparcia w ramach środków wspólnej polityki rolnej….. 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

 

https://www.farmer.pl/finanse/arimr-sprawdzi-aktywnosc-zawodowa-rolnikow-przed-przyznaniem-doplat,128895.html

