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Dotyczy: informacji na temat wielkości handlu zagranicznego zbożami 

Szanowny Panie, 

w odpowiedzi na Pana wniosek o dostęp do informacji publicznej Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi przekazuje odpowiedzi na poniższe pytania. 
1) Ile ton zboża z Ukrainy trafiło do Polski w maju, czerwcu i lipcu bieżącego roku?
2) Ile ton ukraińskiego zboża zostało reeksportowanych do innych państw, w tym do
     Afryki i Bliskiego Wschodu?
3) Ile ton ukraińskiego zboża zostało reeksportowane do Afryki?
Z informacji Krajowej Administracji Skarbowej wynika, że od maja do 3 lipca br.: 

 do Polski z Ukrainy zaimportowano  399 tys. ton zbóż w tym 386 tys. ton kukurydzy,
 do innych państw członkowskich UE wywieziono z Polski  450 tys. ton zboża, w tym 

257 tys. ton kukurydzy, 
 do państw trzecich (tj. poza UE) wyeksportowano ogółem 483 tys. ton zboża, w tym 

129 tys. ton kukurydzy – dane dotyczą wywozu z Polski zboża ogółem, tj. zarówno 
krajowej produkcji jak i wyprodukowanego poza Polską (nie posiadamy informacji na 
temat wywozu z Polski ukraińskiego zboża). 

Z danych KAS wynika, że z Ukrainy do Polski przywożona jest głównie kukurydza. 
Jednocześnie dane statystyczne wskazują na to, że zwiększonemu przywozowi w ostatnich 
miesiącach kukurydzy do Polski towarzyszy proporcjonalnie zwiększony wywóz kukurydzy z 
naszego kraju. Świadczy to o tym, że podmioty handlujące zbożem w kraju wysyłają je w 
większości na zachód Europy oraz do krajów trzecich.
Jednocześnie zboże z Polski w ostatnich miesiącach trafia do następujących krajów 
afrykańskich: Nigerii, RPA, Maroka, Algierii, Mozambiku, Kamerunu, na Madagaskar i wielu 
innych.   
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Ponadto od wybuchu wojny na Ukrainie odnotowano znaczący wzrost tranzytu zbóż z 
Ukrainy przez nasz kraj zarówno na zachód Europy jak i do krajów pozaunijnych. 

Z poważaniem

Waldemar Guba
dyrektor
Departamentu Rynków Rolnych
/podpisano elektronicznie/

Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania Państwa/Pani/Pana danych osobowych dostępna jest pod 
adresem: www.gov.pl/rolnictwo/polityka-przetwarzania-danych-osobowych
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