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Notowania 
CenyRolnicze.pl | 25 października 2021 

 

 

 

PSZENICA KONS ŻYTO KONSUMPCYJNE JĘCZMIEŃ BROWARNY OWIES KONSUMPCYJNY 
Średnia cena zł/t: 1 102,07  Średnia cena zł/t: 866,67  Średnia cena zł/t: 895,36  Średnia cena zł/t: 698,33  

MIN - MAX: 1 000,00 - 1 160,00  MIN - MAX: 770,00 - 920,00  MIN - MAX: 830,00 - 1 200,00  MIN - MAX: 600,00 - 860,00  

    

    
PSZENICA PASZ. ŻYTO PASZOWE PSZENŻYTO JĘCZMIEŃ PASZOWY 
Średnia cena zł/t: 1 011,72  Średnia cena zł/t: 827,59  Średnia cena zł/t: 904,00  Średnia cena zł/t: 863,93  

MIN - MAX: 900,00 - 1 110,00  MIN - MAX: 700,00 - 940,00  MIN - MAX: 800,00 - 1 010,00  MIN - MAX: 800,00 - 960,00  

    

    
GROCH ŁUBIN ŻŁÓTY ŁUBIN WĄSKOLISTNY BOBIK 
Średnia cena zł/t: 1 144,25  Średnia cena zł/t: 1 175,00  Średnia cena zł/t: 1 166,25  Średnia cena zł/t: 1 105,00  

MIN - MAX: 950,00 - 1 700,00  MIN - MAX: 1 100,00 - 1 250,00  MIN - MAX: 1 000,00 - 1 400,00  MIN - MAX: 900,00 - 1 250,00  

    

    
RZEPAK KUKURYDZA MLEKO ŻYWIEC WIEPRZOWY 
Średnia cena zł/t: 2 979,29  Średnia cena zł/t: 975,00  Średnia cena zł/l: 1,58 Średnia cena zł/kg: 3,89 

MIN - MAX: 2 500,00 - 3 165,00  MIN - MAX: 930,00 - 1 070,00  MIN - MAX: 1,52 - 1,67 MIN - MAX: 3,00 – 5,00 

    
    

MATF Pszenica  
280,00 €/t 

MATF Kukurydza  
249,00 €/t 
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Kryzys nawozowy potrwa przynajmniej do wiosny 
Cenyrolnicze.pl l Autor: Redakcja | 19 .10.2021 |  

Ceny nawozów oszalały, a jednocześnie podaż rynkowa jest bardzo niska. Powodem 

tego stanu rzeczy jest fakt, iż europejskie fabryki nawozów drastycznie ograniczyły 

produkcję z powodu rosnących cen gazu. Analitycy i handlowcy obawiają się zatem, że 

na sezon 2022 w Europie i Ameryce Północnej nie będzie wystarczającej ilości 

nawozów. Czytaj dalej… 

 

 

Producenci zbóż piszą do premiera. Ceny nawozów i pestycydów zwalają z nóg 
Agropolska.pl | Autor: (DK) | 19.10.2021 |  

Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych wystąpił do szefa rządu o wnikliwe 

przeanalizowanie sytuacji w zakresie cen nawozów i środków ochrony roślin oraz o 

rozważenie sposobów zrekompensowania strat poniesionych przez rolników. 

Z analizy PZPRZ wynika, że w ostatnich latach ciągle spadały dochody z produkcji 

roślinnej, ale przeprowadzona w październiku ocena, biorąca pod uwagę obecne ceny 

nawozów, wskazuje, że ich zrównoważenie z przychodami ze sprzedaży płodów rolnych 

będzie po prostu niemożliwe. Czytaj dalej… 

 

Puda: idą lepsze czasy dla rolników. Rok w fotelu ministra 
Agropolska.pl | Autor:  PAP (EM) | 19.10.2021 | Fot. MRiRW 

Mówimy o 20-proc. wzroście nakładów na polskie rolnictwo rok do roku. W 2022 r. 

będzie to 60 mld zł. To z pewnością przełoży się na komfort życia gospodarzy - 

zapewnia Grzegorz Puda, minister rolnictwa. 

"Gazeta Polska Codziennie" przypomina, że polityk jest przez rok szefem resortu i 

zapytał w związku z tym, co w tym czasie udało się zrobić i z czego minister  jest 

szczególnie dumny. Czytaj dalej… 

 

Startuje wypłata zaliczek dopłat bezpośrednich oraz płatności obszarowych z PROW 
Farmer.pl | Autor: farmer.pl | 18.10.2021 | fot. shutterstock 

18 października Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczyna wypłatę 

zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich i płatności obszarowych z PROW za 2021 rok. 

Już w pierwszym dniu ARiMR planuje wypłacić blisko 500 mln zł, które trafią na konta 

bankowe ok. 74 tys. rolników. 

Zaliczki będą wypłacane na najwyższym dopuszczonym w UE poziomie i w przypadku 

dopłat bezpośrednich wyniosą 70 proc., a w przypadku płatności obszarowych – 85 

proc. należnych dopłat. Czytaj dalej… 
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Jakie podwyżki rachunków za prąd czekają nas w 2022 roku? 
Farmer.pl | Autor: Radosław Zieniewicz | 19.10.2021 | Foto. Shutterstock 

Wyższe rachunki za prąd są już pewne. Enea ujawniła chęć podniesienia taryfy o 40%, 

co dla gospodarstwa domowego przełoży się na podwyżkę cen prądu o 20%. Biorąc pod 

uwagę zużycie 5 tys. kWh rocznie i średnią cenę taryfy 0,6 zł, podwyżka prądu w skali 

roku wyniesie gospodarstwo domowe nawet 600 zł. Sprzedawcy energii mogą wystąpić 

z wnioskami do URE o wzrost taryf za energię elektryczną, który takie wnioski 

zatwierdza. Na chwilę obecną znamy propozycję jednego z dostawców energii i wynosi 

ona 40%, co, jak wspominaliśmy wyżej, przełoży się na 20% wzrost cen prądu dla 

gospodarstwa domowego. Czytaj dalej… 

Pracownicy ARiMR i KRUS będą protestować pod resortem rolnictwa 
Farmer.pl | Autor: Agnieszka Kozłowska | 19.10.2021 | fot. Dean Moriarty z Pixabay 

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników ARiMR oraz OZ NSZZ 

“Solidarność” przy KRUS, organizuje 4 listopada o godzinie 11:00 pikietę pod 

Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Powód? Brak realizacji postulatów płacowych 

w obu instytucjach. Do udziału w zgromadzeniu organizacje - m.in. poprzez FB - 

zapraszają wszystkich pracowników obu instytucji. Jak wyjaśniono w zapowiedzi 

wydarzenia w mediach społecznościowych - pikieta jest organizowana ze względu na 

brak realizacji postulatów płacowych w obu instytucjach. Czytaj dalej… 

 

Credit Agricole: Drogie nawozy zwiększą ceny żywności 
Farmer.pl | Autor: PAP | 19.10.2021 | fot. Nattanan Kanchanaprat z Pixabay 

Silny wzrost cen nawozów mineralnych, jaki ma miejsce w ostatnich miesiącach, 

wpłynie na wzrost cen żywności - uważają analitycy Credit Agricole. Oceniają, że w 2022 

r. dynamika cen żywności i napojów bezalkoholowych zwiększy się do 4,4 proc. r/r 

wobec 2,8 proc. w 2021. W ostatnich miesiącach mamy do czynienia z silnym wzrostem 

cen nawozów mineralnych, który ma charakter globalny. Indeks światowych cen 

nawozów publikowany przez Bank Światowy zwiększył się w okresie styczeń-wrzesień 

br. o ponad 56 proc. Co więcej, początek października przyniósł silne przyspieszenie 

wzrostu cen nawozów - informują eksperci Banku. Czytaj dalej… 

Jest koło ratunkowe dla zadłużonych rolników 
Farmer.pl | Autor: opr. AKoz | 19.10.2021 | fot. materiały prasowe/mondaynews 

Jak powinni postępować zadłużeni rolnicy? Eksperci podpowiadają możliwe scenariusze 

działania. 

• Jakie rozwiązania pozwalają na oddłużenie oraz zachowanie gospodarstwa? 

• Co zapewnia ochronę przed wierzycielami i egzekucją komorniczą? 

• Czym jest uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne? 

• Czym jest i z czym się wiąże upadłość?  

Zadłużony rolnik ma prawo skorzystać z restrukturyzacji, która pozwala na oddłużenie i 

jednocześnie umożliwia mu uniknięcie utraty gospodarstwa. Czytaj dalej… 
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Anwil: Stanowczo zaprzeczamy insynuacjom dotyczącym spekulacji cenowych 
Farmer.pl |  Autor: farmer.pl | 11.10.2021 | fot. PAP/Tytus Żmijewski 

Dzisiejsza blokada zakładu produkcyjnego Anwil S.A. zorganizowana przez organizacje 

rolnicze jest działaniem bez precedensu i niesie ze sobą wiele ryzyk i konsekwencji. 

Stoimy przed brakiem możliwości odbioru wytwarzanych w spółce produktów oraz 

zakłóceniem normalnego trybu funkcjonowania zakładu - czytamy w oświadczeniu 

przesłanym przez Anwil S.A. Anwil ponownie podkreśla, że firma pracuje w tzw. ruchu 

ciągłym, co oznacza produkcję przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa istnieje określona maksymalna ilość nawozów, które 

mogą być przechowywane w magazynach, dlatego na bieżąco są one wywożone z 

zakładu, trafiając do klientów. Czytaj dalej… 

Ceny skupu zbóż, kukurydzy, oleistych i strączkowych: żyto drożeje o kilkanaście złotych 

za tonę 
Cenyrolnicze.pl | Autor: Paweł Hetnał |  20.10.2021 |  

Na rynku skupu zbóż nadal notujemy wzrosty cen. Zaledwie od poniedziałku średnie 

stawki poszły w górę od kilku do kilkunastu złotych za tonę. Spory wzrost zaliczyło żyto, 

którego ziarno w jakości konsumpcyjnej podrożało przeciętnie o +11,74 zł/t, a ziarno w 

wersji paszowej o +16,28 zł/t. Kolejne rekordy bije wycena rzepaku, a niektóre 

podmioty oferują za ten towar sporo powyżej 3000 zł/t.  Czytaj dalej… 

 

 

PIR: Zakłady nawozowe windują ceny kosztem gospodarstw rolnych 
Cenyrolnicze.pl l Autor: Redakcja | 20.10.2021 |  

Podlaska Izb Rolnicza apeluje do premiera RP o natychmiastową reakcję wobec 

drastycznych podwyżek cen nawozów jakie miały miejsce w ostatnim czasie. Sztuczne 

zawyżanie cen nawozów jest nieproporcjonalne do kosztów ich produkcji. 

Wg rolników z Podlasia, podwyżki cen nawozów są zbyt wysokie i niewspółmierne do 

cen gazu oraz surowców. W ocenie PIR jest to zamierzona zmowa cenowa. Zakłady 

nawozowe windują ceny kosztem gospodarstw rolnych i rolników, którzy od kilku lat 

sprzedają produkty i płody rolne po tych samych cenach. Czytaj dalej… 

 

GUS podał cenę skupu żyta będącą podstawą do ustalenia podatku rolnego 
Cenyrolnicze.pl l Autor: Redakcja | 20 .10.2021 |  

Dzisiaj opublikowano komunikat prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie 

średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku 

rolnego na rok podatkowy 2022. Stawka wzrosła o 5%.  

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 

2020 r. poz. 333) ogłasza się, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów 

poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2022 wyniosła 61,48 zł za 1 dt. 

Czytaj dalej… 
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Stan systemu ubezpieczenia upraw i zwierząt jest beznadziejny 
Cenyrolnicze.pl l Autor: Redakcja | 20.10.2021 | Fot. KPRP 

- System ubezpieczeń upraw i zwierząt nie działa i oczekujemy zdecydowanego 

przyspieszenia prac nad jego zmianą – oświadczył przewodniczący Rady ds. Rolnictwa i 

Obszarów Wiejskich przy Prezydencie RP Jan Krzysztof Ardanowski. Za ciekawą 

propozycję uznał m.in. ubezpieczenie dochodów rolników. – System ubezpieczeń upraw 

i zwierząt wyczerpał swoje możliwości – stwierdził Ardanowski na konferencji prasowej 

po posiedzeniu Rady. Czytaj dalej… 

 

 

KRIR ostrzega rząd: Niezadowolenie wśród rolników sięga zenitu 
Farmer.pl | Autor: Grzegorz Tomczyk | 20.10.2021 | Foto: GT 

Krajowa Rada Izb Rolniczych ostrzegła Rząd RP, że obecna sytuacja w rolnictwie grozi 

wybuchem masowych protestów. Rolnicy znaleźli się w tragicznym położeniu. 

Krajowa Rada Izb Rolniczych przyjęła stanowisko w sprawie aktualnej sytuacji w 

rolnictwie. Samorządowcy uważają, że rolnicy od dawna nie doświadczyli tylu 

negatywnych czynników i zjawisk, które sprawiają, że nastroje społeczne są fatalne. 

Niezadowolenie i obawy mogą zaś doprowadzić do protestów na masową skalę. Czytaj 

dalej… 

 

Rolnictwo precyzyjne może obniżyć emisyjność. Czy w tym kierunku zmierza polska 

polityka? 
Farmer.pl | Autor: Iwona Dyba | 19.10.2021 | fot. PTWP 

W latach 1990-2017, w UE nastąpił spadek emisyjności gazów cieplarnianych. Jednak w 

całej sytuacji, niepokojąca jest stabilizacja emisji na poziomie roku 2010. Co dalej? Na 

pewno potrzeba nowych działań, wykorzystania innowacji i technologii - tylko czy w 

tym kierunku zmierza polska polityka rolna? 

- Europa dużo rzeczy zrobiła lepiej niż inni, trzeba to przyznać. To jest również zasługa 

polityki rolnej, która jest niedoceniana. W latach1990-2017 emisja gazów 

cieplarnianych w Europie spadła o 14 proc. Czytaj dalej… 

 

Żniwa kukurydziane się rozkręcają. Co z cenami? 
Farmer.pl |  Autor: Małgorzata Tyszka | 21.10.2021 | fot. Shutterstock 

Zbiory kukurydzy ziarnowej są w tym roku opóźnione o około dwa tygodnie. Kiedy 

zachód kraju jest już na półmetku, północ i wschód – dopiero zaczyna. 

- Zbierane są przede wszystkim odmiany wczesne i średnio późne. Te późniejsze o 

wyższym FAO są jeszcze zbyt wilgotne. Bo tzw. mokra kukurydza oceniana jest na 30 

proc. wilgotności, a każdy tonoprocent to potrącenia. Z kolei suszenie w tym roku jest 

dużo droższe, stąd rolnicy sondują czy mogą sobie na to pozwolić – mówi w rozmowie z 

farmer.pl prof. Tadeusz Michalski, prezes Polskiego Związku Producentów Kukurydzy. 

Czytaj dalej… 
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ZAŁĄCZNIK 
Kryzys nawozowy potrwa przynajmniej do wiosny 
Cenyrolnicze.pl l Autor: Redakcja | 19 .10.2021 |  

Ceny nawozów oszalały, a jednocześnie podaż rynkowa jest bardzo niska. Powodem 

tego stanu rzeczy jest fakt, iż europejskie fabryki nawozów drastycznie ograniczyły 

produkcję z powodu rosnących cen gazu. Analitycy i handlowcy obawiają się zatem, że 

na sezon 2022 w Europie i Ameryce Północnej nie będzie wystarczającej ilości 

nawozów. 

Nie dość, że ceny są astronomiczne, to nawet dilerzy nie kupują nawozu w takich 

warunkach rynkowych, chociaż ich magazyny świecą pustkami. Powód: z jednej strony 

ceny są niebotycznie wysokie, a z drugiej strony nikt nie chce przechowywać 

ekstremalnie drogiego nawozu, który po korekcie ceny może być sprzedawany po znacznie niższej cenie, z dużymi 

stratami. Jednocześnie gros gospodarzy w tych warunkach waha się przed zakupem czegokolwiek. Wielu rolników 

prawdopodobnie znacznie zmniejszy dawki nawożenia – tak uważa wielu analityków w Europie i Ameryce Północnej, 

aby obniżyć koszty.  

Gwałtowne podwyżki 

- Prawdziwym problemem jest dostępność towaru. Mamy już dziś pewne kłopoty z dostawą i niezależnie od ceny, nie 

ma gwarancji, że dostaniemy nawóz na wiosnę – mówi Benoit Pietrement, rolnik i szef Komitet ds. Zboża 

FranceAgriMer. We Francji jest już za późno, by rolnicy mieli wątpliwości co do rozpoczynania upraw ozimych, takich 

jak pszenica, które są obecnie siane, ale wiosną mogą pojawić się poważne dylematy. - Niektórzy rolnicy mogą 

zdecydować się na ograniczenie upraw o wysokiej zawartości azotu, takich jak kukurydza, i przejść na mniej 

wymagające uprawy, takie jak jęczmień jary – powiedział Pietrement. 

Jak czytamy w niemieckim portalu Agrarheute, ceny nawozów wzrosły w ostatnim czasie trzykrotnie i rolnicy muszą 

się liczyć z wydatkiem między 300 EUR i 350 EUR na hektar zboża, w porównaniu do około 150 euro na hektar w 

normalnych latach. Ceny saletry amonowej (AN) i saletry wapniowo-amonowej (CAN) oraz prawie wszystkich innych 

nawozów mineralnych w Europie są już znacznie powyżej poziomu z czasów światowego kryzysu finansowego. - 

Jeżeli ceny nawozów będą nadal rosły , rolnicy albo zmniejszą dawki nawożenia, albo zmniejszą zakupy nawozów w 

nadziei na niższe przyszłe ceny, aby ograniczyć gwałtownie rosnące koszty - powiedział Alexis Maxwell, analityk z 

Green Markets, firmy Bloomberg. 

Co trzecia fabryka wstrzymała lub ograniczyła produkcję 

Przed zakupem na kolejny sezon wegetacyjny niektórzy rolnicy mają nadzieję, że koszty mogą spaść. To jednak 

ryzyko, ponieważ stawki w ostatnim czasie wyłącznie rosły. - Produkcja nawozów, zwłaszcza w Europie, stała się tak 

nieopłacalna, że obecnie ograniczona produkcja w niektórych lokalizacjach może zostać na stałe zatrzymana, jeśli UE 

nie podejmie szybkich działań w celu powstrzymania wzrostu cen gazu ziemnego – stwierdziło stowarzyszenie 

branżowe Fertilizers Europe. Z powodu rosnących cen gazu, według Jacoba Hansena, dyrektora generalnego 

Fertilizers Europe, jedna trzecia europejskich fabryk nawozów i amoniaku zamknęła lub tymczasowo wstrzymała 

produkcję. 

Na spotkaniu europejskich ministrów rolnictwa w Luksemburgu w zeszłym tygodniu potwierdzono, że niezwykle 

wysoka cena gazu ziemnego powoduje wzrost cen nawozów. Gaz ziemny jest głównym surowcem do produkcji 

nawozów azotowych, takich jak mocznik i saletra amonowa, od których zależy utrzymanie plonów w Europie. - 

Wzrost cen energii jest głównym powodem wzrostu cen nawozów i może oczywiście mieć wpływ na ceny żywności, 

co jest oczywiście ryzykiem – powiedział podczas posiedzenia Rady UE komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski. 
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Ministrowie rolnictwa UE omówili dokument rozpowszechniony przez polski rząd, który przewidywał, że kryzys 

nawozowy może wywołać „niepokoje społeczne” w całej Unii Europejskiej, jeśli decydenci nie powstrzymają 

gwałtownych wzrostów cen gazu ziemnego. W Agrarheute nawiązuje się do wątku, iż w Polsce rolnicy już 

zablokowali zakład należący do państwowego koncernu nawozowego Anwil, protestując przeciwko rządowi 

zezwalającemu na eksport nawozów, podczas gdy ceny dla własnych rolników w Polsce są bardzo wysokie. 

- Każdy przestój w produkcji w zakładach w Wielkiej Brytanii i Europie jest poważnym problemem dla rolników i 

przyczynia się do problemów w sektorze, który już boryka się z ogromnymi trudnościami - mówi David Michie, 

dyrektor ds. zbóż w brytyjskim stowarzyszeniu rolników NFU. - Wiele wyspecjalizowanych gospodarstw rolnych nie 

ma zwierząt i będzie miało trudności ze zdobyciem nawozu zwierzęcego jako alternatywnego źródła azotu. Każdy 

niedobór azotu nieorganicznego może zatem wpłynąć na uprawę i plony roślin uprawnych – przestrzega. 

Zakłócone łańcuchy dostaw 

W normalnej sytuacji, gdybyś miał wzrost cen w Europie, reszta świata by to nadrobiła. Ale łańcuchy dostaw są teraz 

zakłócone – powiedział Gary Vogen z Yary w wywiadzie, którego udzieluł amerykańskiemu serwisowi internetowemu 

portalowi The Scoop mówi. - W wyniku rosnącego popytu, przeniesienia produkcji w ciągu ostatnich 10 lat i 

częściowych ograniczeń taryfowych, łańcuch dostaw zostaje zakłócony – dodaje Vogen. Według niego, pierwszy 

kwartał 2022 r. nie da szansy na obniżenie wysokich cen gazu ziemnego, ale dodaje, iż ceny nawozów są również 

napędzane przez inne globalne czynniki. Szoki podażowe stają się coraz bardziej krytyczną sytuacją, ponieważ 

zakłady na całym świecie ograniczają produkcję, a coraz więcej krajów ogranicza eksport. Analitycy i handlowcy 

obawiają się zatem, że na sezon 2022 w Europie i Ameryce Północnej nie będzie wystarczającej ilości nawozów. 

Źródło: Agrarheute 

Zamknij > 
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Producenci zbóż piszą do premiera. Ceny nawozów i pestycydów zwalają z nóg 
Agropolska.pl | Autor: (DK) | 19.10.2021 |  

Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych wystąpił do szefa rządu o wnikliwe 

przeanalizowanie sytuacji w zakresie cen nawozów i środków ochrony roślin oraz o 

rozważenie sposobów zrekompensowania strat poniesionych przez rolników. 

Z analizy PZPRZ wynika, że w ostatnich latach ciągle spadały dochody z produkcji 

roślinnej, ale przeprowadzona w październiku ocena, biorąca pod uwagę obecne ceny 

nawozów, wskazuje, że ich zrównoważenie z przychodami ze sprzedaży płodów rolnych 

będzie po prostu niemożliwe. 

"Ceny jednych z najważniejszych środków produkcji rolnej, jakimi są nawozy, wzrosły 

bowiem w krótkim czasie o kilkadziesiąt, a nawet o ponad 100 procent przy wzroście cen na zboża o kilkanaście 

procent. Tak duży wzrost praktycznie zamyka drogę producentom do racjonalnego postępowania w zakresie 

nawożenia, polegającego na stosowaniu zbilansowanych dawek wszystkich składników, ponieważ zastosowanie 

nawozów w pełnym zakresie spowodowałoby na tyle duże podniesienie kosztów produkcji, że nawet na najlepszych 

glebach osiągnięcie zysku z uprawy zbóż czy rzepaku (które to gatunki w zasadniczej mierze decydują o sytuacji 

finansowej naszych gospodarstw) byłoby praktycznie niemożliwe. A przecież bardzo dobre gleby stanowią tylko 

niewielki odsetek powierzchni gospodarstw, bo większość gleb charakteryzuje się co najwyżej średnią jakością, a 

ponad 30 procent to gleby lekkie i bardzo lekkie" - pisze do premiera Mateusza Morawieckiego Stanisław Kacperczyk, 

prezes PZPRZ. 

Jak dodaje, w związku z tym większość gospodarstw decyduje się na ograniczenie lub wręcz rezygnację ze stosowania 

nawozów. Rośliny niedostatecznie nawożone gorzej przezimują i słabiej będą się rozwijały, a jeśli dodatkowo 

wystąpią niedobory opadów, to negatywny wpływ niekorzystnej pogody na wysokość plonów i ich jakość spotęguje 

się. 

"Bez wątpienia wpłynie to niekorzystnie nie tylko na nasze gospodarstwa ale także na cały przemysł spożywczy, bo 

zbiory będą mniejsze i gorsza będzie ich jakość. Tym samym zostanie naruszony zbiorowy interes konsumentów, a w 

szczególności w zakresie dostępności do polskiej żywności" - pisze szef Związku. 

Zwraca też uwagę, że podobnie niekorzystna sytuacja zaczyna dotyczyć także rynku środków ochrony roślin. W opinii 

rolników zrzeszonych w PZPRZ działania związane z gwałtownymi zmianami cen środków produkcji nie są 

uzasadnione i mają charakter zmowy cenowej, a wskazują na to także tworzące się, niespotykane wcześnie w takiej 

skali braki wymienionych środków produkcji na rynku. 

"Panie Premierze, rolnicy muszą planować długoterminowo, mamy liczne obciążenia finansowe w postaci kredytów, 

dzierżawy itp. Gwałtowne zmiany na rynku praktycznie zabierają nam możliwość racjonalnego kształtowania rozwoju 

naszych gospodarstw" - wskazują producenci zbóż. 

Zamknij > 
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Puda: idą lepsze czasy dla rolników. Rok w fotelu ministra 
Agropolska.pl | Autor:  PAP (EM) | 19.10.2021 | Fot. MRiRW 

Mówimy o 20-proc. wzroście nakładów na polskie rolnictwo rok do roku. W 2022 r. 

będzie to 60 mld zł. To z pewnością przełoży się na komfort życia gospodarzy - 

zapewnia Grzegorz Puda, minister rolnictwa. 

"Gazeta Polska Codziennie" przypomina, że polityk jest przez rok szefem resortu i 

zapytał w związku z tym, co w tym czasie udało się zrobić i z czego minister  jest 

szczególnie dumny. 

- Zostałem ministrem w czasie, kiedy sytuacja w rolnictwie była bardzo trudna i 

dynamiczna. Wielu rolników było wtedy niezadowolonych i chodziło pod ministerstwo 

protestować. W ciągu tych 12 miesięcy udało się uspokoić sytuację. Rolnicy wiedzą, że minister Puda zabezpieczył 

środki finansowe na nową perspektywę UE, ale też w budżecie na przyszły rok. Wśród wielu zapowiedzi, które padały 

w Polskim Ładzie dla wsi, znalazła się większość postulatów rolników i ich organizacji. (...) Nie ma wątpliwości, że te 

siedem punktów zostanie wprowadzonych w życie. W czasie pełnienia funkcji ministra miałem 340 spotkań w 

resorcie i 60 wyjazdowych. Proszę pamiętać, że był to czas pandemii i spotkania ruszyły praktycznie dopiero w maju - 

wyliczał minister w rozmowie z "GPC". 

Odnosząc się do zwiększonych środków na przyszły rok, gazeta zapytała o to, co już się udało zastrzec. 

- W sumie mówimy o 20-proc. wzroście nakładów na polskie rolnictwo rok do roku. W 2022 r. będzie to 60 mld zł. To 

z pewnością przełoży się na komfort życia rolników. Zapewniliśmy 1,4 mld zł na dopłaty do ubezpieczeń upraw 

rolnych i zwierząt gospodarskich. (...). Oprócz tego powstaje nowy fundusz na kwotę 3 mld zł. Będzie on realizował 

pomoc dla wszystkich gospodarstw, które poniosły szkody w związku ze zmianą klimatu - powiedział Puda. 

Wyjaśnił, że w przyszłym roku przekazane zostanie 160 mln zł na dopłaty do paliwa rolniczego, w rezerwie celowej 

jest także wpisane wsparcie w wysokości 240 mln zł dla producentów trzody chlewnej. 

- W przyszłym roku na zwalczanie chorób zakaźnych wśród zwierząt wydamy 116 mln zł więcej niż w br. Zwiększymy 

też budżet Inspekcji Weterynaryjnej o 518 mln zł. Dofinansowane zostaną również KRUS i ARiMR - poinformował 

również szef resortu rolnictwa. 

Zamknij > 
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Startuje wypłata zaliczek dopłat bezpośrednich oraz płatności obszarowych z PROW 
Farmer.pl | Autor: farmer.pl | 18.10.2021 | fot. shutterstock 

18 października Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczyna wypłatę 

zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich i płatności obszarowych z PROW za 2021 rok. 

Już w pierwszym dniu ARiMR planuje wypłacić blisko 500 mln zł, które trafią na konta 

bankowe ok. 74 tys. rolników. 

Zaliczki będą wypłacane na najwyższym dopuszczonym w UE poziomie i w przypadku 

dopłat bezpośrednich wyniosą 70 proc., a w przypadku płatności obszarowych – 85 

proc. należnych dopłat. 

Agencja wszelkie środki przekazuje wyłącznie na konta, które zostały wskazane przez 

rolników we wnioskach o wpis do ewidencji producentów. Bardzo ważne jest zatem, by numery rachunków były 

aktualne. Zachęcamy rolników oczekujących na wypłatę zaliczek, aby sprawdzili, czy ARiMR posiada właściwe dane w 

tym zakresie. Jeżeli numer konta będzie nieaktywny, pieniądze wrócą do Agencji. Wszelkie zmiany dotyczące numeru 

rachunku należy zgłaszać do biur powiatowych ARiMR… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 
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Jakie podwyżki rachunków za prąd czekają nas w 2022 roku? 
Farmer.pl | Autor: Radosław Zieniewicz | 19.10.2021 | Foto. Shutterstock 

Wyższe rachunki za prąd są już pewne. Enea ujawniła chęć podniesienia taryfy o 40%, 

co dla gospodarstwa domowego przełoży się na podwyżkę cen prądu o 20%. Biorąc pod 

uwagę zużycie 5 tys. kWh rocznie i średnią cenę taryfy 0,6 zł, podwyżka prądu w skali 

roku wyniesie gospodarstwo domowe nawet 600 zł. 

Sprzedawcy energii mogą wystąpić z wnioskami do URE o wzrost taryf za energię 

elektryczną, który takie wnioski zatwierdza. Na chwilę obecną znamy propozycję 

jednego z dostawców energii i wynosi ona 40%, co, jak wspominaliśmy wyżej, przełoży 

się na 20% wzrost cen prądu dla gospodarstwa domowego. 

Pozostali dostawcy nie ujawnili jeszcze informacji, o ile dokładnie planują podnieść taryfy, natomiast przewiduje się, 

że wzrost ten będzie przynajmniej dwucyfrowy. 

Z nieoficjalnych informacji wynika, że jeden z kolejnych operatorów, Tauron, może zawnioskować o podwyżki cen 

prądu rzędu 30% i więcej. 

Nie jest jednak jeszcze wiadomym, na jaką skalę podwyżek zgodzi się prezes Urzędu Regulacji Energetyki, który działa 

zarówno w oparciu o dane ekonomiczne, jak i przesłanki zawarte we wnioskach. 

Dlaczego ceny prądu tak szybko rosną? 

Tak drastyczny wzrost spowodowany jest narzuceniem rekordowych cen za prawa do emisji CO2 (w czerwcu br. 

jeszcze około 50 euro, we wrześniu br. już 60 euro za jednostkę), a także brakiem zmian systemowych na przestrzeni 

ostatnich lat polskiej energetyki. 

W Unii Europejskiej węgiel już dawno przestał być traktowany jako główny zasób energii elektrycznej, z kolei w 

miksie energetycznym Polski to właśnie węgiel ma główny udział, a zmniejszenie tych udziałów zajmie nawet 10 lat.  

Co składa się na rachunek za prąd? 

Rachunek za energię elektryczną, poza kosztem samej energii, składa się z kilku dodatkowych opłat, i są to: 

1. opłata dystrybucyjna zmienna całodobowa, 

2. opłata dystrybucyjna stała, 

3. opłata przejściowa, 

4. opłata abonamentowa, 

5. opłata kogeneracyjna całodobowa, 

6. opłata OZE całodobowa, 

7. opłata mocowa (od 1 stycznia 2021 roku). 

Po co została wprowadzona opłata mocowa? 

Wprowadzenie opłaty mocowej zostało podyktowane potrzebą zapewnienia elastycznych rezerw energii 

elektrycznej, w przypadku gdy elektrownie nie będą w stanie nadążyć za potrzebami swoich odbiorców. 

Wysokość tej opłaty, zgodnie z decyzją Prezesa URE, dla gospodarstw domowych od 1 stycznia wynosiła od 1,87 zł do 

10,46 zł miesięcznie – w zależności od rocznego zużycia energii elektrycznej. U pozostałych odbiorców, stawka opłaty 

mocowej, która była doliczana do rachunków za dystrybucję energii elektrycznej, wynosiła 76,20 zł za MWh. 

Stąd też przedsiębiorstwa odczuły tę podwyżkę bardziej, mając naliczaną opłatę za każdą zużytą MWh od 7:00 do 

22:00, od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 

W dniu 23 lipca 2021 roku została uchwalona nowelizacja ustawy o rynku mocy. Nowelizacja, która weszła w życie 1 

września 2021 roku zmieniła sposób kalkulacji stawek i poboru opłaty mocowej oraz rozszerzyła grupy odbiorców o 

ryczałtowych. 
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Dodatkowo, nowelizacja wprowadziła model, w którym wysokość opłaty mocowej dla wszystkich odbiorców energii 

od 1 stycznia 2028 roku będzie uzależniona od różnicy pomiędzy zużyciem energii w godzinach szczytowego 

zapotrzebowania a zużyciem w pozostałych godzinach doby. 

Prezes URE zobowiązany jest obecnie do wyznaczenia stawki opłaty mocowej według nowych zasad do 30 września 

2021 roku. Stawki te mają wówczas obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku. 

W 2022 roku stawka opłaty mocowej wzrośnie 

Jak podają eksperci Sunday Polska, w przypadku odbiorców z grup G oraz C1 będzie to stawka miesięczna, zależna od 

rocznego zużycia energii elektrycznej: 

 

Dla pozostałych grup odbiorców stawka opłaty będzie uzależniona od ilości energii elektrycznej pobranej z sieci w dni 

robocze od 7:00 do 21:59 i wyniesie 102,6 zł/MWh, czyli blisko o 26% więcej niż w 2020 roku. 

Jak uniknąć znacznych podwyżek cen prądu? 

Jeszcze przynajmniej przez 10 lat będziemy zauważać wzrost cen za energię elektryczną. Aby tego uniknąć, możemy 

zmienić dostawcę, jednak wciąż będziemy musieli liczyć się z tym, że jego ceny również będą rosły, lub zainwestować 

w odnawialne źródła energii, takie jak fotowoltaika… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 
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Pracownicy ARiMR i KRUS będą protestować pod resortem rolnictwa 
Farmer.pl | Autor: Agnieszka Kozłowska | 19.10.2021 | fot. Dean Moriarty z Pixabay 

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników ARiMR oraz OZ NSZZ 

“Solidarność” przy KRUS, organizuje 4 listopada o godzinie 11:00 pikietę pod 

Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Powód? Brak realizacji postulatów płacowych 

w obu instytucjach. 

Do udziału w zgromadzeniu organizacje - m.in. poprzez FB - zapraszają wszystkich 

pracowników obu instytucji. 

Jak wyjaśniono w zapowiedzi wydarzenia w mediach społecznościowych - pikieta jest 

organizowana ze względu na brak realizacji postulatów płacowych w obu instytucjach. 

- Dotychczasowe działania rządu w sprawie zwiększenia budżetu nie zapewniają podniesienia rażąco niskich 

wynagrodzeń w ARiMR i w KRUS. W obu tych instytucjach duża część pracowników z wieloletnim stażem pracy 

zarabia w okolicach minimalnej krajowej - podkreślono. 

Celem pikiety jest więc zwrócenie uwagi na problem niskich wynagrodzeń w ARiMR i KRUS oraz niewystarczającą 

ilość środków przekazywanych z budżetu przez MRiRW na funkcjonowanie obu instytucji… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 
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Credit Agricole: Drogie nawozy zwiększą ceny żywności 
Farmer.pl | Autor: PAP | 19.10.2021 | fot. Nattanan Kanchanaprat z Pixabay 

Silny wzrost cen nawozów mineralnych, jaki ma miejsce w ostatnich miesiącach, 

wpłynie na wzrost cen żywności - uważają analitycy Credit Agricole. Oceniają, że w 2022 

r. dynamika cen żywności i napojów bezalkoholowych zwiększy się do 4,4 proc. r/r 

wobec 2,8 proc. w 2021. 

W ostatnich miesiącach mamy do czynienia z silnym wzrostem cen nawozów 

mineralnych, który ma charakter globalny. Indeks światowych cen nawozów 

publikowany przez Bank Światowy zwiększył się w okresie styczeń-wrzesień br. o ponad 

56 proc. Co więcej, początek października przyniósł silne przyspieszenie wzrostu cen 

nawozów - informują eksperci Banku. 

Analitycy zwracają uwagę, że główną przyczyną rosnących cen nawozów jest obserwowany ostatnio silny wzrost cen 

gazu ziemnego. Produkcja nawozów azotowych jest oparta na procesie Habera-Boscha, który polega na łączeniu 

azotu z wodorem, w wyniku czego powstaje amoniak. Podczas gdy źródłem azotu jest powietrze, to źródłem wodoru 

jak i energii potrzebnej do wyprodukowania amoniaku jest gaz ziemny. W konsekwencji gaz ziemny stanowi od 60 do 

80 proc. kosztów produkcji nawozów azotowych, co wyjaśnia obserwowany w ostatnich miesiącach gwałtowny 

wzrost ich cen. 

Ale także na rynku pozostałych nawozów mineralnych sytuacja popytowo-podażowa pozostaje napięta, co w 

znacznym stopniu wynika z czynników politycznych. Ceny nawozów potasowych pozostają pod wpływem sankcji 

nałożonych w 2021 r. przez Unię Europejską oraz USA na Białoruś, która jest jednym z największych producentów 

tych nawozów. 

Analitycy Credit Agricole wskazują, że w ostatnich tygodniach napływają doniesienia medialne wskazujące, że Chiny, 

będące kluczowym światowym producentem nawozów fosforowych i azotowych, ograniczają ich eksport w celu 

stabilizacji cen na rynku wewnętrznym. Działania te nasilił obserwowany w ostatnich miesiącach kryzys energetyczny 

w tym kraju. 

"Uwzględniając wysokie ceny nawozów oraz globalny charakter szoku można oczekiwać, że rolnicy na całym świecie 

będą ograniczać ich stosowanie, co będzie negatywne dla wydajności produkcji roślinnej. W efekcie trudno 

oczekiwać, że kolejny sezon przyniesie odbudowę obserwowanych obecnie niskich na tle historycznym światowych 

zapasów zbóż i roślin oleistych" - czytamy w najnowszej publikacji MAKROmapa. 

Uwzględniając utrzymujące się w ostatnich latach rosnące spożycie zbóż i roślin oleistych, będzie to oddziaływać w 

kierunku wzrostu ich cen. To z kolei oznacza wyższe ceny pasz, a w konsekwencji dalszy wzrost presji kosztowej w 

przypadku produkcji zwierzęcej. Tym samym obserwowany obecnie wzrost cen nawozów będzie w kolejnych 

miesiącach oddziaływał w kierunku wzrostu cen wszystkich podstawowych produktów żywnościowych: pieczywa, 

mięsa, produktów mlecznych, oleju i tłuszczów oraz jaj - przekonują analitycy… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

 

  

https://www.farmer.pl/finanse/podatki-rachunkowosc/credit-agricole-drogie-nawozy-zwieksza-ceny-zywnosci,112177.html
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Jest koło ratunkowe dla zadłużonych rolników 
Farmer.pl | Autor: opr. AKoz | 19.10.2021 | fot. materiały prasowe/mondaynews 

Jak powinni postępować zadłużeni rolnicy? Eksperci podpowiadają możliwe scenariusze 

działania. 

• Jakie rozwiązania pozwalają na oddłużenie oraz zachowanie gospodarstwa? 

• Co zapewnia ochronę przed wierzycielami i egzekucją komorniczą? 

• Czym jest uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne? 

• Czym jest i z czym się wiąże upadłość?  

Zadłużony rolnik ma prawo skorzystać z restrukturyzacji, która pozwala na oddłużenie i 

jednocześnie umożliwia mu uniknięcie utraty gospodarstwa. Nawet wszczęte egzekucje 

komornicze nie przekreślają tej możliwości. Co więcej, otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego daje ochronę 

przed wierzycielami. I komornik nie może już zlicytować takiego majątku. 

– Trzeba jasno podkreślić, że uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne jest najtańszą obecnie dostępną na 

rynku procedurą oddłużeniową. Oczywiście każdy przypadek jest inny, dlatego nie można dokładnie określić kosztów, 

z jakimi musi liczyć się rolnik. Natomiast zazwyczaj mieszczą się one w przedziale od 12 do kilkudziesięciu tysięcy 

złotych. Zależy to m.in. od liczby wierzycieli i struktury wierzytelności – wyjaśnia Adrian Parol, radca prawny i 

doradca restrukturyzacyjny dla MondayNews. 

Co zapewnia ochronę przed wierzycielami i egzekucją komorniczą? 

Kluczowe jest to, że uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne pozwala szybko uzyskać ochronę przed 

wierzycielami i to bez udziału sądu – na początkowym etapie działań. To już samo w sobie ogranicza ponoszone 

koszty. Niemniej w przebrnięciu przez procedury rolnik potrzebuje wsparcia profesjonalnego doradcy, który 

dokładnie wie, jak odpowiednio zabezpieczyć jego interesy. 

– Do zadań takiego specjalisty należy m.in. przekonanie większości wierzycieli do przyjęcia tzw. układu. Przy jego 

wsparciu rolnik uzyskuje możliwość przeprowadzenia restrukturyzacji nie tylko zadłużenia, ale też samych aktywów – 

dodaje mec. Parol. 

Może pomoże ARiMR? A może KOWR? 

Ograniczenia finansowe nie powinny zniechęcać rolnika do podjęcia walki o zadłużony majątek. Podmiot prowadzący 

gospodarstwo rolne może ubiegać się o restrukturyzację w ramach pomocy publicznej, świadczonej przez Agencję 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Oferowane są m.in. dopłaty do oprocentowania kredytu udzielonego przez 

bank. Możliwa jest też pożyczka na sfinansowanie spłaty długu. 

– ARiMR udziela dopłat w wysokości aż 40-60% oprocentowania kredytu restrukturyzacyjnego. Ich suma nie może 

tylko przekroczyć 5 mln zł, a okres kredytowania – 10 lat. Z kolei pożyczka na sfinansowanie zadłużenia jest 

oferowana na nie dłużej niż 15 lat, również w kwocie do 5 mln zł – komentuje Łukasz Goszczyński, radca prawny i 

doradca restrukturyzacyjny. 

W celu uzyskania pomocy agencji rządowej, trzeba mieć opracowany plan restrukturyzacyjny, zawierający źródła 

finansowania działań i prognozę ekonomiczno-finansowych efektów ich wdrożenia. Zakres takiego dokumentu jasno 

określają przepisy ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwo. Sporządza go 

doradca restrukturyzacyjny przy wsparciu ekonomisty. Wniosek należy złożyć u dyrektora wojewódzkiego ośrodka 

doradztwa rolniczego, który w ciągu 30 dni musi go zaakceptować. 

– Jednak to nie koniec możliwości, jakie ma do dyspozycji zadłużony rolnik. Może on również zwrócić się do 

Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, aby dostać gwarancję zabezpieczającą spłatę kredytu restrukturyzacyjnego. 

Jest ona udzielana przez KOWR bankowi, z którym rolnik zawarł umowę – tłumaczy mec. Łukasz Goszczyński. 
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KOWR ma prawo też przejąć dług o charakterze pieniężnym, który powstał w związku z prowadzeniem działalności 

rolniczej. Jego wysokość nie może tylko przekraczać wartości nieruchomości pomniejszonej o sumę ustanowionej na 

nią hipoteki. Warunkiem przeniesienia całości albo części własności gospodarstwa rolnego przez agencję na rzecz 

Skarbu Państwa jest zgoda wszystkich wierzycieli. Jeżeli do tego dojdzie, wówczas rolnik może je dzierżawić i ma 

prawo pierwokupu. 

Czym jest i z czym się wiąże upadłość? 

– W przypadku zadłużenia istnieje też możliwość ogłoszenia upadłości. Jednak wówczas oddłużenie wiąże się z 

likwidacją całego majątku upadłego. Niemniej rolnik może sam znaleźć nabywcę, który wykupi gospodarstwo, nie 

pozostawiając na nim obciążeń. I ma prawo wybrać osobę z rodziny, aby jego ojcowizna pozostała w rękach 

wskazanych osób – podkreśla Adrian Parol… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

 

  

https://www.farmer.pl/finanse/podatki-rachunkowosc/jest-kolo-ratunkowe-dla-zadluzonych-rolnikow,112165.html
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Anwil: Stanowczo zaprzeczamy insynuacjom dotyczącym spekulacji cenowych 
Farmer.pl |  Autor: farmer.pl | 11.10.2021 | fot. PAP/Tytus Żmijewski 

Dzisiejsza blokada zakładu produkcyjnego Anwil S.A. zorganizowana przez organizacje 

rolnicze jest działaniem bez precedensu i niesie ze sobą wiele ryzyk i konsekwencji. 

Stoimy przed brakiem możliwości odbioru wytwarzanych w spółce produktów oraz 

zakłóceniem normalnego trybu funkcjonowania zakładu - czytamy w oświadczeniu 

przesłanym przez Anwil S.A. 

Anwil ponownie podkreśla, że firma pracuje w tzw. ruchu ciągłym, co oznacza 

produkcję przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa istnieje określona maksymalna ilość nawozów, które mogą być 

przechowywane w magazynach, dlatego na bieżąco są one wywożone z zakładu, trafiając do klientów. 

Anwil: Możliwe ograniczenie dostępności nawozów 

Jak czytamy dalej w oświadczeniu spółki - W przypadku braku możliwości odbioru produktów wytwarzanych w 

zakładzie produkcyjnym, ich aktualna pojemność zostanie wyczerpana po ok. 12 godzinach. Takie działanie może 

doprowadzić do zatrzymania produkcji, co ograniczy dostępność nawozów na rynku detalicznym i spowoduje 

powstanie wielomilionowych strat każdego dnia. Zatrzymanie produkcji to również ogromne ryzyko dla 1600 

pracowników spółki, którzy dbają o ciągłość produkcji i bezpieczeństwo procesowe każdego dnia. ANWIL jest firmą 

odpowiedzialną, dbamy również o bezpieczeństwo mieszkańców Włocławka i okolic – jesteśmy spółką sektora 

ciężkiej chemii. 

Ale to co najważniejsze – tak naprawdę blokada uderza bezpośrednio w samych polskich rolników, którzy nie 

otrzymają produktu niezbędnego w codziennej pracy. 

Jak Anwil traktuje krajowy rynek? 

Zarzuca się nam, że nie dostarczamy produktów na krajowy rynek, a tymczasem nieustannie powtarzamy, że w 

obecnej sytuacji makroekonomicznej, gdy coraz więcej międzynarodowych firm z branży nawozowej jest zmuszonych 

ograniczać lub nawet zatrzymywać swoje linie produkcyjne, my realizujemy 100% swoich zobowiązań kontraktowych 

i nie ograniczamy produkcji. O tym, ile procentowo sprzedajemy na rynek krajowy, a ile na tzw. eksport, mówiliśmy 

już podczas spotkania z organizacjami związkowymi w dniu 7 października w siedzibie ANWILU – jest to 70% na rynek 

krajowy, 30% to rynki zagraniczne. Dla nas bezpieczeństwo żywnościowe jest najważniejsze, w sytuacji dzisiejszej 

blokady widzimy duże zagrożenie dla niego. Rozumiemy sytuację rolników, ale obecny stan rzeczy jest również i dla 

nas, jako producenta nawozów bardzo niekorzystny. 

Ceny nawozów a ceny gazu? 

- Ceny nawozów niezmiennie kształtują się przede wszystkim w oparciu o ciągle rosnące na międzynarodowym rynku 

ceny gazu ziemnego, który stanowi ponad 70% kosztów produkcji, szczególnie nawozów azotowych. Na przestrzeni 

ostatnich miesięcy cena gazu w taryfach dla odbiorców przemysłowych, co warto podkreślić, że nie mówimy tu o 

stawkach dla klientów indywidualnych, ale dla sektora przemysłowego, zmieniała się kilkukrotnie. Od stycznia do 

połowy września 2021 roku notowania surowca wzrosły dla nas o ponad 200 procent. Z kolei porównując ceny z 

września tego roku z analogicznym okresem w 2020 roku, gaz podrożał aż 6-krotnie. Bezpośrednio przełożyło się to 

na wzrost kosztów produkcji i notowań m.in. amoniaku oraz saletry i saletrzaku. 

Obecna sytuacja na międzynarodowym rynku nawozowym, jest bez precedensu, gdyż pod znakiem zapytania stanęła 

opłacalność produkcji, cała branża nawozowa stanęła przed dylematem – podnosić ceny nawozów, czy ograniczać ich 

produkcję. 

Anwil: Zaprzeczamy insynuacjom dotyczącym spekulacji cenowych 
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- Przedstawiciele organizacji związkowych domagają się od nas m.in. ujawnienia danych, tj. cen zawartych w 

kontraktach sprzedażowych pomiędzy ANWILem a punktami dystrybucji nawozów oraz kosztów wytworzenia jednej 

tony nawozów… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

  

https://www.farmer.pl/fakty/anwil-stanowczo-zaprzeczamy-insynuacjom-dotyczacym-spekulacji-cenowych,111920.html
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Ceny skupu zbóż, kukurydzy, oleistych i strączkowych: żyto drożeje o kilkanaście złotych 

za tonę 
Cenyrolnicze.pl | Autor: Paweł Hetnał |  20.10.2021 |  

Na rynku skupu zbóż nadal notujemy wzrosty cen. Zaledwie od poniedziałku średnie 

stawki poszły w górę od kilku do kilkunastu złotych za tonę. Spory wzrost zaliczyło żyto, 

którego ziarno w jakości konsumpcyjnej podrożało przeciętnie o +11,74 zł/t, a ziarno w 

wersji paszowej o +16,28 zł/t. Kolejne rekordy bije wycena rzepaku, a niektóre 

podmioty oferują za ten towar sporo powyżej 3000 zł/t.   

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

20.10.2021 r. z firm zlokalizowanych na terenie całej Polski przez redakcję portalu 

CenyRolnicze.pl przedstawiają się następująco:   
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Ceny podane w PLN, w nawiasie podano ceny średnie w konkretnym dniu. 

Podane ceny netto zarówno loco magazyn skupującego, jak też loco magazyn sprzedającego min. 24 t. 

Zamknij > 
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PIR: Zakłady nawozowe windują ceny kosztem gospodarstw rolnych 
Cenyrolnicze.pl l Autor: Redakcja | 20.10.2021 |  

Podlaska Izb Rolnicza apeluje do premiera RP o natychmiastową reakcję wobec 

drastycznych podwyżek cen nawozów jakie miały miejsce w ostatnim czasie. Sztuczne 

zawyżanie cen nawozów jest nieproporcjonalne do kosztów ich produkcji. 

Wg rolników z Podlasia, podwyżki cen nawozów są zbyt wysokie i niewspółmierne do 

cen gazu oraz surowców. W ocenie PIR jest to zamierzona zmowa cenowa. Zakłady 

nawozowe windują ceny kosztem gospodarstw rolnych i rolników, którzy od kilku lat 

sprzedają produkty i płody rolne po tych samych cenach. 

Niszczenie polskiego rolnictwa 

- Jesteśmy zaniepokojeni czterokrotnym wzrostem kosztów produkcji oraz doniesieniami o sprzedaży nawozów za 

granicę, przez co nie można ich kupić w Polsce. Mówimy stanowcze nie zmowie cenowej, takim podwyżkom cen 

nawozów i innych kosztów produkcji. Chcemy wiedzieć gdzie i za ile sprzedawany jest polski nawóz oraz dlaczego nie 

ma nawozu dla naszych rolników? Oburzający jest brak stanowczych reakcji ze strony partii rządzącej, na to, co dzieje 

się w spółkach skarbu państwa. Natomiast wysokie ceny, m.in. nawozów, to niszczenie polskiego rolnictwa oraz 

zabijanie produkcji żywności, co niewątpliwie spowoduje wzrost cen polskiej żywności oraz zagrożenie do jej dostępu 

– przestrzega w piśmie do premiera Grzegorz Leszczyński – prezes Podlaskiej Izby Rolniczej. 

Wzrost cen nawozów w woj. podlaskim: 
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Zamknij > 
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GUS podał cenę skupu żyta będącą podstawą do ustalenia podatku rolnego 
Cenyrolnicze.pl l Autor: Redakcja | 20 .10.2021 |  

Dzisiaj opublikowano komunikat prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie 

średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku 

rolnego na rok podatkowy 2022. Stawka wzrosła o 5%.  

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 

2020 r. poz. 333) ogłasza się, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów 

poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2022 wyniosła 61,48 zł za 1 dt. 

Średnia cena skupu żyta w minionych latach, będącej podstawą do ustalenia podatku 

rolnego, na kolejny rok podatkowy wynosiła: 

- na rok 2021: 58,55 zł za 1 dt. 

- 2020: 58,46 za 1 dt. 

- 2019: 54,36 za 1 dt. 

- 2018: 52,49 za 1 dt. 

- 2017: 52,44 za 1 dt. 

- 2016: 53,75 za 1 dt. 

- 2015: 61,37 za 1 dt. 

Zamknij > 

 

  



 
  

Powrót do spisu treści                                                                                  26 

Stan systemu ubezpieczenia upraw i zwierząt jest beznadziejny 
Cenyrolnicze.pl l Autor: Redakcja | 20.10.2021 | Fot. KPRP 

- System ubezpieczeń upraw i zwierząt nie działa i oczekujemy zdecydowanego 

przyspieszenia prac nad jego zmianą – oświadczył przewodniczący Rady ds. Rolnictwa i 

Obszarów Wiejskich przy Prezydencie RP Jan Krzysztof Ardanowski. Za ciekawą 

propozycję uznał m.in. ubezpieczenie dochodów rolników. – System ubezpieczeń upraw 

i zwierząt wyczerpał swoje możliwości – stwierdził Ardanowski na konferencji prasowej 

po posiedzeniu Rady. 

Dodał, że „zwracano również uwagę, że deklarowane przez państwo i zgodne z prawem 

unijnym wsparcie do 65 proc. składek płaconych przez rolników nie działa, bo na to było 

bardzo mało środków”. Dyskutanci – mówił J. K. Ardanowski – podkreślali, że „ten stan beznadziei nie może dalej 

funkcjonować tym bardziej, że ubezpieczenia w rolnictwie odbywają się według pewnego cyklu wegetacji”. – W tej 

chwili powinien trwać sezon ubezpieczeń od negatywnych skutków przezimowania, które liczymy od 1 grudnia – 

zaznaczył. 

Zwrócił uwagę, że jeżeli rolnicy do tego czasu nie zostaną ubezpieczeni od ewentualnych anomalii zimowych, to nie 

będą mieli takich możliwości w kolejnych miesiącach. Z kolei wiosną rolnicy powinni ubezpieczać się od innych 

„nieszczęść” np. przymrozków, nawałnic, gradobicia, czy suszy. 

- Więc nie można czekać. Natomiast usłyszeliśmy informację ze strony ministerstwa (rolnictwa), że może w przyszłym 

roku pojawi się jakiś projekt dotyczący zmian. To nas nie satysfakcjonuje – oświadczył były minister rolnictwa. 

Nadzieja w Kaczyńskim? 

Ardanowski stwierdził, że „pewną nadzieję budzą zapowiedzi kierownictwa PiS”, w tym prezesa Jarosława 

Kaczyńskiego. Zaznaczył, że podczas niedawnej konwencji PiS poświęconej sprawom wsi i rolnictwa „było 

wspomniane o potrzebie zmodernizowania systemu ubezpieczeń upraw i zwierząt, że w budżecie na 2022 rok jest 

zawarta kwota 1 mld 400 milionów zł na dopłaty do ubezpieczeń, jak również wspomniano o utworzeniu w 

wysokości 3 mld zł specjalnego funduszu ubezpieczeniowego, czy gwarancji ubezpieczeniowych”. 

Przewodniczący Rady relacjonował, że podczas wtorkowych obrad podjęto próbę ustalenia „na co ten fundusz 

będzie przeznaczony” i okazało się, że odpowiedzi „nie są jednoznaczne”. Podsumowując wypowiedzi przedstawicieli 

„wszystkich liczących się firm ubezpieczeniowych”, brokerów i przedstawicieli rolników, Ardanowski stwierdził, że 

oferta w zakresie ubezpieczeń musi być bardzo zróżnicowana. 

- Innego ubezpieczenia oczekują gospodarstwa małe, gdzie produkcja rolnicza jest znikomym dochodem, czy tylko w 

części jest dochodem rodziny rolnika, a innego ubezpieczenia oczekują gospodarstwa większe, towarowe czy też 

specjalistyczne, sadownicze, bądź inne działy specjalne – podkreślił. 

Zamknij > 
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KRIR ostrzega rząd: Niezadowolenie wśród rolników sięga zenitu 
Farmer.pl | Autor: Grzegorz Tomczyk | 20.10.2021 | Foto: GT 

Krajowa Rada Izb Rolniczych ostrzegła Rząd RP, że obecna sytuacja w rolnictwie grozi 

wybuchem masowych protestów. Rolnicy znaleźli się w tragicznym położeniu. 

Krajowa Rada Izb Rolniczych przyjęła stanowisko w sprawie aktualnej sytuacji w 

rolnictwie. Samorządowcy uważają, że rolnicy od dawna nie doświadczyli tylu 

negatywnych czynników i zjawisk, które sprawiają, że nastroje społeczne są fatalne. 

Niezadowolenie i obawy mogą zaś doprowadzić do protestów na masową skalę. 

Drogie paliwo i nawozy 

Przede wszystkim KRIR wskazuje na stały wzrost kosztów produkcji, powodowany przez drastyczne skoki cen paliw 

czy nawozów. „Od dłuższego czasu w szybkim tempie wzrasta cena paliwa i obecnie wynosi około 30% w stosunku 

do roku ubiegłego. Dopłata do paliwa rolniczego w coraz mniejszym stopniu rekompensuje wzrost kosztów i 

przewidywany wzrost zwrotu akcyzy o 10 zł/ha nie rekompensuje wzrostu cen.” – uważają samorządowcy. „Od żniw 

rosną również gwałtownie ceny nawozów, zwłaszcza podstawowych - azotowych, fosforowych i potasowych. 

Wzrosty cen szacujemy na 300%, a w niektórych asortymentach nawet do 500%. Wielu rolników nie stać na zakup 

dostatecznej ilości nawozów, co spowoduje niższe plony” – podkreśla również Rada. 

Izby stoją na stanowisku, że należy zbadać: „czy wzrost cen nawozów jest proporcjonalny do wzrostu kosztów 

produkcji i surowców, i czy braki na rynku nie są spowodowane zwiększonym eksportem”. Krajowa Rada 

wnioskowała również do rządu oraz Komisji Europejskiej o interwencję, która skutkować będzie rekompensatami dla 

rolników lub obniżką cen nawozów na rynku. „Brak reakcji władz i instytucji UE może doprowadzić do drastycznego 

ograniczenia produkcji rolnej, a w konsekwencji spowodować drastyczne podwyżki cen żywności lub nawet jej 

braku” – zaznacza rolniczy samorząd. 

Katastrofa na rynku trzody 

Krajowa Rada nadal też podtrzymała stanowisko, iż szybkiej ingerencji wymaga tragiczna sytuacja na rynku trzody 

chlewnej. Z powodu ASF oraz drastycznego spadu cen skupu trzody, rolnicy masowo likwidują produkcję, a na rynku 

pozostają jedynie rolnicy powiązani umowami z firmami zewnętrznymi, którzy prowadzą tucz nakładczy. To 

doprowadzi do likwidacji rodzimej hodowli trzody chlewnej w Polsce – uważa rolniczy samorząd. 

Przy okazji KRIR domaga się, aby Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta zbadał chore relacje cen artykułów 

żywnościowych pochodzenia zwierzęcego w stosunku do cen surowca. Cena skupu tuczników spadła bowiem do 4 

złotych, a ceny wędlin w sklepach wciąż rosną. Izby uważają, że należy sprawdzić, czy importerzy mięsa nie stosują 

cen dumpingowych i z jakich stref sprowadzają surowiec. „Domagamy się ochrony gospodarstw rodzinnych poprzez 

szybką wypłatę rekompensat i ograniczenie wektora ASF w wyniku całkowitej depopulacji dzików poprzez środki 

biologiczne, chemiczne i gospodarki łowieckiej” – czytamy także w stanowisku KRIR. 

Widmo Zielonego Ładu 

Na rosnące niezadowolenie środowisk rolniczych wpływają również obawy związane z wprowadzaniem przez władze 

UE Zielonego Ładu… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

 

  

https://www.farmer.pl/finanse/podatki-rachunkowosc/krir-ostrzega-rzad-niezadowolenie-wsrod-rolnikow-siega-zenitu,112196.html
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Rolnictwo precyzyjne może obniżyć emisyjność. Czy w tym kierunku zmierza polska 

polityka? 
Farmer.pl | Autor: Iwona Dyba | 19.10.2021 | fot. PTWP 

W latach 1990-2017, w UE nastąpił spadek emisyjności gazów cieplarnianych. Jednak w 

całej sytuacji, niepokojąca jest stabilizacja emisji na poziomie roku 2010. Co dalej? Na 

pewno potrzeba nowych działań, wykorzystania innowacji i technologii - tylko czy w 

tym kierunku zmierza polska polityka rolna? 

- Europa dużo rzeczy zrobiła lepiej niż inni, trzeba to przyznać. To jest również zasługa 

polityki rolnej, która jest niedoceniana. W latach1990-2017 emisja gazów 

cieplarnianych w Europie spadła o 14 proc. To jest dobry wynik na tle świata, ponieważ, 

w innych państwach następował wzrost emisji. Brazylia, Indie, Chiny tutaj ten wzrost 

jest bardzo duży - wyjaśniał dr Jerzy Plewa ekspert Team Europe, podczas Forum Spółdzielczości Mleczarskiej.  

- Natomiast to, co jest niepokojące, to fakt, że ten potencjał obniżania emisji gazów cieplarnianych - trochę się 

wyczerpał. Obecnie emisje są na poziomie 2010 r… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

 

  

https://www.farmer.pl/fakty/rolnictwo-precyzyjne-moze-obnizyc-emisyjnosc-czy-w-tym-kierunku-zmierza-polska-polityka,112175.html
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Żniwa kukurydziane się rozkręcają. Co z cenami? 
Farmer.pl |  Autor: Małgorzata Tyszka | 21.10.2021 | fot. Shutterstock 

Zbiory kukurydzy ziarnowej są w tym roku opóźnione o około dwa tygodnie. Kiedy 

zachód kraju jest już na półmetku, północ i wschód – dopiero zaczyna. 

- Zbierane są przede wszystkim odmiany wczesne i średnio późne. Te późniejsze o 

wyższym FAO są jeszcze zbyt wilgotne. Bo tzw. mokra kukurydza oceniana jest na 30 

proc. wilgotności, a każdy tonoprocent to potrącenia. Z kolei suszenie w tym roku jest 

dużo droższe, stąd rolnicy sondują czy mogą sobie na to pozwolić – mówi w rozmowie z 

farmer.pl prof. Tadeusz Michalski, prezes Polskiego Związku Producentów Kukurydzy. 

pogoda nie sprzyja dosuszaniu ziarna, ale mogą te zmienić, zapowiadane przymrozki. 

Jak dodaje, zbiory z powodu pogody, są już bardzo zaawansowane w zachodnich regionach kraju. Z kolei we 

wschodnich województwach, ale też i w północnych, to dopiero początek. 

Cena kukurydzy 

Firmy skupowe potwierdzają, że właśnie ze względu na koszty suszenia, rolnicy decydują się często na sprzedaż 

mokrego ziarna. Cena, jak oceniają jest zadowalająca. Oscyluje ona od 580 do 685 zł/t netto (mokre ziarno), i od 970 

do 1000 zł/t netto (suche ziarno). 

Jak dowiadujemy się w punktach skupu, nasiona mają zwykle wilgotność w granicach 30-32 proc., ale zdarzają się też 

takie powyżej 35 proc. Były też partie, gdzie wilgotnościomierz pokazał 24 proc. Co z plonami? Średnio oceniane są 

na ok. 12 t/ha. 

Jak wygląda sytuacja na świecie odnośnie rynku kukurydzy? 

- Według analityków, światowe zbiory kukurydzy w bieżącym sezonie wzrosną aż o 83 mln ton r/r, tj. do 1 198,22 mln 

ton. Tak znaczący wzrost produkcji przyniesie jedynie nieznaczny wzrost światowych zapasów końcowych kukurydzy. 

Poza tym, ponad 40 proc. prognozowanego wzrostu produkcji kukurydzy dotyczy Ameryki Południowej, która 

dopiero rozpoczyna siewy kukurydzy, a gdzie prognozy długoterminowe wskazują na umocnienie się anomalii La 

Nina – poinformował Mirosław Marciniak z InfoGrain. 

Ceny zbóż 

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen zbóż z 21 października 2021 r. w poszczególnych punktach skupu w zł/t netto 

(na postawie wywiadu telefonicznego). 

Polskie Zakłady Zbożowe w Krakowie S.A. 

- pszenica konsumpcyjna – 1050. 

Gol Pasz Janowiec sp . Z o.o./De Heus 

- pszenica paszowa – 1020, 

- pszenżyto – 920, 

- jęczmień paszowy – 850. 

Młyn-Pol 

- pszenica konsumpcyjna – 950, 

- pszenica paszowa – 900. 

Ziarn-Pol - Elewator Górki 

- pszenica konsumpcyjna – 1120-1140, 
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- pszenica paszowa – 1020, 

- pszenżyto – 940, 

- żyto paszowe – 850, 

- żyto konsumpcyjne – 860-870, 

- jęczmień konsumpcyjny/paszowy – 850, 

- rzepak – 3100, 

- kukurydza mokra – 650, 

- kukurydza sucha – 980; 

- owies – 600, 

- groch – 1100, 

- bobik – 1100, 

- łubin – 1100… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

 

 

 

https://www.farmer.pl/produkcja-roslinna/zboza/zniwa-kukurydziane-sie-rozkrecaja-co-z-cenami,112248.html

