
 

 
 
 
 

Przegląd prasy | poniedziałek, 29 listopada 2021 
 

 

  



 
  

Powrót do spisu treści                                                                                  2 

 

Spis treści 

Notowania ...................................................................................................................................................................... 3 

Łatwiej kupić ziarno od firm handlowych niż od rolników .............................................................................................. 4 

Bayer: Innowacje są możliwe również w mniejszych gospodarstwach ........................................................................... 4 

Grupa Azoty o sytuacji na rynku nawozów ..................................................................................................................... 4 

Rola składników: Potas ................................................................................................................................................... 4 

Minister nie daje nadziei na obniżkę cen nawozów ........................................................................................................ 5 

Wraca uzupełniająca płatność podstawowa ................................................................................................................... 5 

Wiosną nawozów może brakować.................................................................................................................................. 5 

Ceny skupu zbóż, kukurydzy, oleistych i strączkowych: stawki za pszenicę dochodzą do 1460 zł/t ............................... 5 

KRUS będzie stanowił fundament systemu rolniczych ubezpieczeń wzajemnych? ........................................................ 6 

Kolejny minister obiecuje dopłaty dla rolników powyżej średniej unijnej. Ktoś jeszcze w to wierzy? ............................ 6 

Wojciechowski: WPR bardziej sprawiedliwa. Zielony Ład pozostaje strategią polityczną............................................... 6 

Ceny zbóż - aktualny raport ze skupów. Pszenica konsumpcyjna nawet po 1420 zł/tonę .............................................. 6 

Płatność redystrybucyjna także dla gospodarstw 1-3 ha ................................................................................................ 7 

Opolskie: Zniknęło 3 tys. gospodarstw. Jakie są inne wnioski spisu rolnego? ................................................................. 7 

Dlaczego Krzysztof Jurgiel sprzeciwia się dopłatom z nowej WPR? ................................................................................ 7 

Dla kogo dopłaty i ubezpieczenie w KRUS od 2023 r.? ................................................................................................... 7 

ZAŁĄCZNIK ...................................................................................................................................................................... 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
  

Powrót do spisu treści                                                                                  3 

Notowania 
CenyRolnicze.pl | 29 listopada 2021 

 

 

 

PSZENICA KONS ŻYTO KONSUMPCYJNE JĘCZMIEŃ BROWARNY OWIES KONSUMPCYJNY 
Średnia cena zł/t: 1 323,91  Średnia cena zł/t: 1 059,64  Średnia cena zł/t: 1 041,15  Średnia cena zł/t: 766,00  

MIN - MAX: 1 100,00 - 1 480,00  MIN - MAX: 880,00 - 1 200,00  MIN - MAX: 900,00 - 1 400,00  MIN - MAX: 650,00 - 1 000,00  

    

    
PSZENICA PASZ. ŻYTO PASZOWE PSZENŻYTO JĘCZMIEŃ PASZOWY 
Średnia cena zł/t: 1 206,79  Średnia cena zł/t: 927,40  Średnia cena zł/t: 1 066,67  Średnia cena zł/t: 961,96  

MIN - MAX: 900,00 - 1 460,00  MIN - MAX: 700,00 - 1 180,00  MIN - MAX: 800,00 - 1 300,00  MIN - MAX: 770,00 - 1 240,00  

    

    
GROCH ŁUBIN ŻŁÓTY ŁUBIN WĄSKOLISTNY BOBIK 
Średnia cena zł/t: 1 286,43  Średnia cena zł/t: 1 350,00  Średnia cena zł/t: 1 273,57  Średnia cena zł/t: 1 300,00  

MIN - MAX: 1 150,00 - 1 750,00  MIN - MAX: 1 300,00 - 1 400,00  MIN - MAX: 1 100,00 - 1 500,00  MIN - MAX: 1 200,00 - 1 450,00  

    

    
RZEPAK KUKURYDZA MLEKO ŻYWIEC WIEPRZOWY 
Średnia cena zł/t: 3 159,27  Średnia cena zł/t: 1 056,67  Średnia cena zł/l: 1,68 Średnia cena zł/kg: 3,93 

MIN - MAX: 2 750,00 - 3 370,00  MIN - MAX: 950,00 - 1 180,00  MIN - MAX: 1,59 - 1,77 MIN - MAX: 3,10 – 5,00 

    
    

MATF Pszenica  
299,25 €/t 

MATF Kukurydza  
254,25 €/t 
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Łatwiej kupić ziarno od firm handlowych niż od rolników 
Cenyrolnicze.pl l Autor: Redakcja | 22.10.2021 |  

- Zbiory kukurydzy w kraju wkroczyły już w końcową fazę. Oceniamy, iż kukurydziane 

żniwa mogą potrwać jeszcze do końca listopada. Notowania cen zbóż na rynku 

krajowym cały czas kształtują się pod wpływem tendencji wzrostowej. Rynkowa podaż 

ziarna zbóż w dalszym ciągu pozostaje wyraźnie uszczuplona co powoduje, iż wielu 

przetwórców pracuje na niskich zapasach i szuka ziarna na rynku – informuje Izba 

Zbożowo-Paszowa. Czytaj dalej… 

 

 

Bayer: Innowacje są możliwe również w mniejszych gospodarstwach 
Farmer.pl | Autor: Iwona Dyba | 22.11.2021 | fot. PTWP 

Przed nami cyfryzacja rolnictwa. Chcemy też dostarczać najlepsze odmiany roślin 

uprawnych oraz innowacyjne produkty z zakresu ochrony roślin, dostępne dla 

wszystkich gospodarstw, bez względu na ich skalę produkcji – mówił Antoine Bernet 

Country Division Head Poland, Baltics, Czech Republic, Slovakia Bayer Crop Science 

podczas konferencji redakcji „Farmera” Narodowe Wyzwania w Rolnictwie. Czytaj 

dalej… 

 

 

Grupa Azoty o sytuacji na rynku nawozów 
Farmer.pl |  Autor: farmer.pl | 22.11.2021 | fot. Shutterstock 

- Ostatnie półrocze na krajowym rynku nawozowym dla producentów, firm handlowych 

oraz rolników to okres bez precedensu w dotychczasowej historii rynku zaopatrzenia 

Agro. Wysokie poziomy oraz rekordowa zmienność cen głównych surowców do 

produkcji nawozów tj. gazu ziemnego, fosforytów, soli potasowej, wykreowały do tej 

pory nie spotykany, lawinowy wzrost kosztów produkcji i w konsekwencji poziom cen 

sprzedaży nawozów – podała w komunikacie prasowym Grupa Azoty. Czytaj dalej… 

 

 

Rola składników: Potas 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Radek Nowicki | 23.11.2021 |  

Większość prac polowych w tym sezonie została zakończona. Długie jesienne wieczory 

to dobry czas na poszerzenie swojej wiedzy. Tym artykułem rozpoczniemy serię o 

znaczeniu najważniejszych makro i mikroskładników. Znajdą się w nich informacje o roli 

jakie pełnią w najczęściej uprawianych roślinach rolniczych, poznamy objawy 

niedoborów tych składników oraz źródła i metody ich uzupełniania. Pierwszy artykuł 

poświęcimy ważnemu składnikowi jakim jest potas. Czytaj dalej… 
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Minister nie daje nadziei na obniżkę cen nawozów 
Cenyrolnicze.pl l Autor: Redakcja | 23.10.2021 |  

– To co mogliśmy zrobić – zostało już zrobione. Po rozmowach z wicepremierem 

Jackiem Sasinem i działaniami ze strony Grupy Azoty ceny spadły, ale jest pewna 

bariera kosztowa, której nie da się przeskoczyć – mówił wczoraj w Pułtusku minister 

rolnictwa, Henryk Kowalczyk. 

- Sytuacja się nieco ustabilizowała. Trudno jednak przewidzieć czy ceny nawozów w 

nadchodzących miesiącach będą spadały, czy będą rosły – rzucił wyświechtanym 

hasłem szef resortu rolnictwa. Czytaj dalej… 

 

Wraca uzupełniająca płatność podstawowa 
Farmer.pl | Autor: Marzena Pokora-Kalinowska | 22.11.2021 | fot. Shutterstock 

Już od 15 marca 2022 wraca uzupełniająca płatność podstawowa - jeden z 

instrumentów przejściowego wsparcia krajowego. 

Przejściowe wsparcie krajowe może zostać przyznane rolnikom z sektorów, dla których 

to wsparcie zostało przyznane w 2013 r. – podano w projekcie ustawy o zmianie ustawy 

o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz ustawy o krajowym 

systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji 

wniosków o przyznanie płatności. Czytaj dalej… 

 

Wiosną nawozów może brakować 
Farmer.pl | Autor: Marzena Pokora-Kalinowska | 23.11.2021 | fot. Shutterstock 

Sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi obradowała dziś na temat „nieuzasadnionej 

podwyżki cen nawozów stosowanych w rolnictwie oraz planu przeciwdziałania 

wspomnianym podwyżkom, jaki ma zamiar wdrożyć polski rząd.” Od lutego rolnicy 

próbują zainteresować resort rolnictwa wzrostem cen nawozów. Tymczasem po pół 

roku resort informuje o tym samym, co wiadomo od miesiąca – tak poseł Dorota 

Niedziela, jedna z wnioskujących o dzisiejsze obrady KRiRW, podsumowała dzisiejsze 

wystąpienie wiceminister Anny Gembickiej, wygłoszone podczas posiedzenia sejmowej 

Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Czytaj dalej… 

Ceny skupu zbóż, kukurydzy, oleistych i strączkowych: stawki za pszenicę dochodzą do 

1460 zł/t 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Paweł Hetnał | 24.11.2021 |  

W tym tygodniu na rynku skupu zbóż obserwujemy zawrotne tempo podwyżek. Ziarno 

niektórych gatunków zbóż, tylko w ciągu kilku dni, podrożało średnio o ponad 40 zł/t.  

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

24.11.2021 r. z firm zlokalizowanych na terenie całej Polski przez redakcję portalu 

CenyRolnicze.pl przedstawiają się następująco:  Czytaj dalej… 
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KRUS będzie stanowił fundament systemu rolniczych ubezpieczeń wzajemnych? 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 24.11.2021 |  

– Będziemy zachęcać rolników do ubezpieczania swoich upraw i zwierząt. Bardzo ważne 

jest, aby ubezpieczenia były powszechne – podkreślił na spotkaniu z rolnikami w 

Pułtusku wicepremier Henryk Kowalczyk i dodał, że najlepiej gdyby to odbywało się w 

systemie ubezpieczeń wzajemnych.  

- Chcemy, aby KRUS nabył udziały w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych i aby 

wokół tej instytucji został zbudowany system rolniczych ubezpieczeń wzajemnych – 

dodał szef resortu rolnictwa. Czytaj dalej… 

 

Kolejny minister obiecuje dopłaty dla rolników powyżej średniej unijnej. Ktoś jeszcze w to 

wierzy? 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 24.11.2021 |  

Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk wyjaśniał rolnikom, z 

którymi spotkał się w Pułtusku, że w ramach I filara nastąpi wzrost płatności dla 

gospodarstw rolnych o powierzchni do 50 ha, które otrzymają je w wysokości powyżej 

średniej unijnej. Natomiast w ramach II filara wyższe dopłaty będą realizowane poprzez 

ekoschematy. 

– Są ekoschematy proste, jak plany nawozowe, czy rolnictwo zrównoważone, ale są też 

ekoschematy trudne, jak np. rolnictwo ekologiczne – stwierdził enigmatycznie 

wicepremier. Czytaj dalej… 

Wojciechowski: WPR bardziej sprawiedliwa. Zielony Ład pozostaje strategią polityczną 
Farmer.pl | Autor: Iwona Dyba | 24.11.2021 | fot. PTWP 

- Parlament Europejski głosował za bardziej sprawiedliwą polityką; nie tylko dla małych 

i średnich rodzinnych rolników, ale także dla młodych rolników i robotników rolnych. Ja 

osobiście upewniłem się, że małe i średnie gospodarstwa rodzinne nie są wyłączone z 

jakiejkolwiek interwencji lub pomocy.(...) Zielony Ład jest jednak strategią polityczną i 

nie pociąga za sobą bezpośrednich zobowiązań prawnych dla rolników - czytamy w 

oświadczeniu komisarza Janusza Wojciechowskiego. Czytaj dalej… 

 

 

Ceny zbóż - aktualny raport ze skupów. Pszenica konsumpcyjna nawet po 1420 zł/tonę 
Farmer.pl |  Autor: Hanna Jarosławska | 24.11.2021 | fot. Shutterstock 

Ceny płodów rolnych w krajowych skupach ponownie podrożały. Za tonę pszenicy 

konsumpcyjnej można otrzymać nawet 1420 zł. Jak udało nam się dowiedzieć, niemal w 

całej Polsce żniwa kukurydziane dobiegły końca - gdzieniegdzie zostały tylko niewielkie 

kawałki pól do skoszenia. W związku z tym znacząco zmalała także podaż kukurydzy 

mokrej, która, według relacji rolników, w tym roku wyjątkowo obrodziła - plonowanie 

wahało się miedzy 12 a 16 ton ziarna z hektara przy wilgotności 25-34 proc. Handel 

pozostałymi płodami rolnymi, jak to określili pośrednicy, jest nie jest duży, jednak 

rolnicy systematycznie sprzedają niewielkie ilości towarów. Czytaj dalej… 
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Płatność redystrybucyjna także dla gospodarstw 1-3 ha 
Farmer.pl | Autor: Marzena Pokora-Kalinowska | 24.11.2021 | fot. Fotoblend z Pixabay 

To jedna ze zmian wprowadzonych w III wersji Planu Strategicznego WPR 2023-2027. 

Zakłada możliwość otrzymywania płatności do pierwszych hektarów przez właścicieli 

gospodarstw mających powierzchnię gospodarstwa już od 1 ha, uprawnionych do 

podstawowego wsparcia dochodu. 

Trzecia wersja Planu Strategicznego WPR 2023-2027 została wczoraj przedstawiona 

sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Opracowano ją na podstawie uwag 

zgłoszonych do poprzedniej wersji – mówiła wiceminister Anna Gembicka. Czytaj dalej… 

 

Opolskie: Zniknęło 3 tys. gospodarstw. Jakie są inne wnioski spisu rolnego? 
Farmer.pl | Autor: PAP | 25.11.2021 | Fot. Shutterstock 

W ciągu ostatniej dekady w województwie opolskim o 3 tysiące zmniejszyła się liczba 

gospodarstw rolnych - wynika z danych Powszechnego Spisu Rolnego 2020, jakie 

ogłoszono podczas czwartkowej konferencji w Opolu. 

W czwartek, podczas konferencji GUS z udziałem samorządowców regionu oraz 

Opolskiego Związku Rolników i Organizacji Społecznych (OZRiO), przedstawiono 

wstępne wyniki Powszechnego Spisu Rolnego 2020 w województwie opolskim. Czytaj 

dalej… 

 

Dlaczego Krzysztof Jurgiel sprzeciwia się dopłatom z nowej WPR? 
Farmer.pl |  Autor: Marzena Pokora-Kalinowska | 25.11.2021 | fot. MRiRW 

Europoseł, były minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel wydał komunikat, w którym 

uzasadnia swój sprzeciw we wczorajszym głosowaniu nad WPR w Parlamencie 

Europejskim. 

Poseł Krzysztof Jurgiel zagłosował przeciwko rozporządzeniu ws. planów strategicznych 

ze względu na brak spełnienia postulatu wyrównania płatności bezpośrednich między 

państwami członkowskimi w nowej WPR. Czytaj dalej… 

 

Dla kogo dopłaty i ubezpieczenie w KRUS od 2023 r.? 
Farmer.pl | Autor: Radosław Iwański | 26.11.2021 | fot. farmer.pl 

Trzy lata zajęły Parlamentowi Europejskiemu i Komisji Europejskiej, a potem Radzie Unii 

Europejskiej prace nad nową Wspólną Politykę Rolną na lata 2022 – 2027.  Uzyskała 

ona ostateczną akceptację Parlamentu Europejskiego 23 listopada br. W Polsce ciągle 

trwają prace nad definicją aktywnego rolnika, która będzie kluczowa do wskazania tych, 

którzy w nowej perspektywie finansowej będą pobierali płatności bezpośrednie. Do 

rozstrzygnięcia pozostaje także kwestia przynależności takich osób do KRUS. Czytaj 

dalej… 
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ZAŁĄCZNIK 
Łatwiej kupić ziarno od firm handlowych niż od rolników 
Cenyrolnicze.pl l Autor: Redakcja | 22.10.2021 |  

- Zbiory kukurydzy w kraju wkroczyły już w końcową fazę. Oceniamy, iż kukurydziane 

żniwa mogą potrwać jeszcze do końca listopada. Notowania cen zbóż na rynku 

krajowym cały czas kształtują się pod wpływem tendencji wzrostowej. Rynkowa podaż 

ziarna zbóż w dalszym ciągu pozostaje wyraźnie uszczuplona co powoduje, iż wielu 

przetwórców pracuje na niskich zapasach i szuka ziarna na rynku – informuje Izba 

Zbożowo-Paszowa. 

Młyny i wytwórnie pasz chcą odbudować zapasy ziarna przed zbliżającym się okresem 

świątecznym i końcem roku. Rosnące ceny zbóż na szerszym rynku i oczekiwania jeszcze 

wyższych cen w kraju, a także trwająca wypłata zaliczek dopłat bezpośrednich spowodowała, iż wielu rolników w 

dalszym ciągu wstrzymuje się ze sprzedażą ziarna. Tym samym łatwiej kupić ziarno od firm handlowych niż od 

rolników. 

W połowie tygodnia, ceny ziarna na rynku krajowym oferowane przez przetwórców i firmy handlowe z dostawą 

kształtowały się następująco: 

- pszenica konsumpcyjna - 1200-1350 PLN/t, 

- pszenica paszowa - 1150-1300 PLN/t, 

- żyto konsumpcyjne - 950-1150 PLN/t, 

- żyto paszowe - 920-1000 PLN/t, 

- pszenżyto - 950-1120 PLN/t, 

- jęczmień paszowy - 940-1050 PLN/t, 

- owies paszowy - 850-900 PLN/t, 

- kukurydza - 1000-1060 PLN/t, 

- kukurydza mokra – 640-700 PLN/t, 

- rzepak - 3200-3350 PLN/t. 

Słabnie eksport zboża droga morską 

W listopadzie br., tempo eksportu pszenicy drogą morską osłabło. Ceny portowe w dalszym ciągu są mało 

konkurencyjne w porównaniu do cen zbóż oferowanych przez młyny i wytwórnie pasz na rynku wewnętrznym. Do 

tego dochodzi uszczuplona rynkowa podaż ziarna, a także bardzo wysokie koszty transportu i problemy logistyczne 

związane z przemieszczaniem ziarna. Obecnie realizowany eksport zbóż w znacznej mierze ogranicza się do 

wypełniania wcześniej zawartych kontraktów. Mała dostępność coasterów a także bardzo wysokie koszty frachtu 

obniżają opłacalność eksportu, pomimo słabnącej złotówki do głównych walut. Przedmiotem eksportu jest głównie 

kukurydza, a także mniejsze ilości żyta i pszenżyta. 

W końcu tygodnia, ceny ziarna zbóż oferowane przez eksporterów z dostawą do portów kształtowały się 

następująco: 

- pszenica konsumpcyjna (12.5/76/250) – 1300-1400 PLN/t (dostawa Sz/G/G, XI-XII), 

- żyto paszowe – 1080-1100 PLN/t (dostawa Sz/G/G, XI-XII), - pszenżyto – 1250-1270 PLN/t (dostawa Sz/G/G, XI-XII), 
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- kukurydza – 1140-1150 PLN/t (dostawa Sz/G/G, XI-XII). 

Wyraźne osłabienie złotego względem euro wpływa na wzrost opłacalności eksportu ziarna na rynek niemiecki. 

Wolumen eksportu nie jest jednak duży i w znacznej mierze dotyczy sprzedaży w ramach wcześniej zawartych 

kontraktów. Trudna dostępność transportu samochodowego i wyraźny wzrost kosztów transportu cały czas 

ograniczają możliwości większego eksportu ziarna do krajów ościennych. Krajowy rynek zbóż cały czas nie ma 

wsparcia ze strony importu. Przy obecnych relacjach kursowych, import ziarna kukurydzy czy pszenicy z południa 

Europy jest na większą skalę nieopłacalny. 

Analiza opracowana przez Sparks Polska i Izbę Zbożowo-Paszową 

Zamknij > 
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Bayer: Innowacje są możliwe również w mniejszych gospodarstwach 
Farmer.pl | Autor: Iwona Dyba | 22.11.2021 | fot. PTWP 

Przed nami cyfryzacja rolnictwa. Chcemy też dostarczać najlepsze odmiany roślin 

uprawnych oraz innowacyjne produkty z zakresu ochrony roślin, dostępne dla 

wszystkich gospodarstw, bez względu na ich skalę produkcji – mówił Antoine Bernet 

Country Division Head Poland, Baltics, Czech Republic, Slovakia Bayer Crop Science 

podczas konferencji redakcji „Farmera” Narodowe Wyzwania w Rolnictwie. 

Antoine Bernet w trakcie spotkania podkreślał, że mimo tego, iż przed Europą stoi 

właśnie wdrożenie Europejskiego Zielonego Ładu, to ponad tym, rolnicy cały czas muszą 

reagować i przeciwstawiać się niekorzystnym zmianom klimatu. Jednocześnie zaznaczył, 

że unijna „zielona rewolucja” może być szansą dla Polski. 

– Jeżeli chodzi o rolnictwo i rozwiązania, które wiążą się z Zielonym Ładem, to uważam, że jest to naprawdę 

znakomita szansa dla polskich rolników ze względu na możliwości powiązania z innowacyjnością konieczną dzisiaj do 

opłacalnej produkcji, której od nas wszystkich będzie się jutro wymagać – powiedział. 

Jednocześnie zaznaczył, że mała wielkość gospodarstwa nie eliminuje możliwości wdrożenia innowacji.  - Nie mówię 

jedynie o środkach ochrony roślin, bo to tylko jeden z tych elementów, ale również o nasiennictwie, o rozwiązaniach 

cyfrowych… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

 

  

https://www.farmer.pl/produkcja-roslinna/bayer-innowacje-sa-mozliwe-rowniez-w-mniejszych-gospodarstwach,113200.html
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Grupa Azoty o sytuacji na rynku nawozów 
Farmer.pl |  Autor: farmer.pl | 22.11.2021 | fot. Shutterstock 

- Ostatnie półrocze na krajowym rynku nawozowym dla producentów, firm handlowych 

oraz rolników to okres bez precedensu w dotychczasowej historii rynku zaopatrzenia 

Agro. Wysokie poziomy oraz rekordowa zmienność cen głównych surowców do 

produkcji nawozów tj. gazu ziemnego, fosforytów, soli potasowej, wykreowały do tej 

pory nie spotykany, lawinowy wzrost kosztów produkcji i w konsekwencji poziom cen 

sprzedaży nawozów – podała w komunikacie prasowym Grupa Azoty. 

Jak przypomina firma, początek IV kw. bieżącego roku to lekka stabilizacja cen gazu, 

niestety na bardzo wysokim poziomie - ok. 90 EUR/MWh (w analogicznym okresie 2020 

r. cena gazu wynosiła ok. 14 EUR/MWh). 

- Ta sytuacja częściowo ustabilizowała rynek, pozwalając Grupie Azoty na wydłużenie czasu obowiązywania ofert 

handlowych do miesiąca. W odpowiedzi na sygnały rynkowe o braku dostępności wybranych formuł nawozowych na 

rynku krajowym, Grupa Azoty ograniczyła realizację transakcji eksportowych nawozów, dla zabezpieczenia 

dostępności nawozów dla polskich rolników. Działania te, w połączeniu z pełnym zaangażowaniem w optymalizację 

warunków handlowych autoryzowanych dystrybutorów, spowodowały również ustabilizowanie cen sprzedaży 

nawozów z oferty Grupy Azoty – poinformowano. 

Wysokie ceny nawozów. Co dalej? 

Najbliższe tygodnie w ocenie Grupy Azoty, będą decydujące dla właściwego przebiegu wiosennych prac polowych 

wśród krajowych producentów rolnych. Ich decyzje zakupowe dotyczące zabezpieczenia wymaganego poziomu 

ilościowego środków do produkcji, szczególnie nawozów, będą miały bezpośredni wpływ na uzyskaną efektywność 

prowadzonych gospodarstw produkcyjnych w nowym sezonie. W aktualnym okresie kluczowym elementem 

decydującym o prawidłowej ocenie sytuacji przy realizacji zakupów nawozów przez rolników jest pogłębiona analiza 

bilansu krajowego rynku nawozów. 

- Grupa Azoty pomimo bardzo trudnej sytuacji kosztowej, utrzymywała ciągłość produkcji na swoich instalacjach w 

odróżnieniu do konkurencji zagranicznej, która w większości fabryk nawozowych w Europie wstrzymała produkcję 

lub znacząco ją ograniczyła. Autoryzowana sieć dystrybucji nawozów Grupy Azoty posiada w swoich punktach 

handlowych pełną ofertę nawozową, wypełniając oczekiwania krajowych klientów. Jednocześnie na polskim rynku 

obserwowany jest znacząco ograniczony dostęp do nawozów konkurencji importowej, która w pierwszej kolejności 

nadrabia zaległości w zaopatrzeniu najbliższych rynków, skupiając się na zabezpieczeniu rodzimych producentów 

rolnych. Nadal utrzymujące się znacznie wyższe ceny nawozów na rynkach europejskich będą w dalszym ciągu 

wpływały na ograniczenie dostaw w nadchodzących miesiącach na ich rynki eksportowe m.in. do Polski – czytamy w 

komunikacie. 

Czy nawozów może zabraknąć? 

Zdaniem przedstawicieli spółki, wpływ na sytuację zaopatrzenia w nawozy ma również okres, w którym aktualnie się 

znajdujemy. Nadchodząca zima, najprawdopodobniej przyczyni się do dalszych wzrostów cen głównych surowców 

energetycznych takich jak gaz, energia elektryczna, węgiel czy paliwa co będzie się wiązać ze zwiększeniem popytu 

na te surowce przez gospodarstwa domowe i przemysł. Efektem takiej sytuacji mogą być kolejne wzrosty cen 

produktów finalnych, w tym nawozów. 

- Między innymi dlatego też Grupa Azoty od wielu lat, niezmiennie przekonuje rolników do realizacji zaopatrzenia w 

kluczowe środki do produkcji jakimi są nawozy w kilku transzach rocznych, co zapewnia wzrost bezpieczeństwa 

funkcjonowania gospodarstwa poprzez możliwość uśrednienia cen zakupów oraz sukcesywne gromadzenie 

potrzebnych ilości nawozów dla zabezpieczenia ciągłości i efektywności własnej produkcji – podano. 

- Analizujemy w trybie ciągłym poziom zaopatrzenia gospodarstw rolnych w środki do produkcji m.in. nawozy i 

obserwujemy, że aktualnie znaczna część krajowych gospodarstw nie ma zabezpieczenia na pierwszą, wiosenną 



 
  

Powrót do spisu treści                                                                                  12 

dawkę nawozową - mówi Piotr Zarosiński Dyrektor Departamentu Korporacyjnego Handlu Segmentu Agro Grupy 

Azoty. 

Grupa Azoty podała, że biorąc pod uwagę okres, w którym się znajdujemy oraz prawdopodobne scenariusze 

dotyczące dalszych ograniczeń w dostępności nawozów m.in. wskutek: 

- decyzji Rosji o redukcji ilości nawozów przeznaczonych na eksport w okresie od 01.12.2021 r. do 31.05.2022 r., 

- bardzo dużego zainteresowania rynków eksportowych nawozami z Polski z uwagi na niższa cenę krajowych 

nawozów na tle nawozów zagranicznych (presja eksportowa), 

- utrzymującego się wyłączenia lub redukcji poziomów produkcji w wielu europejskich wytwórniach nawozów (w 

przypadku uruchomienia produkcji brak możliwości nadrobienia niewyprodukowanych ilości nawozów podczas 

postojów instalacji produkcyjnych w Europie – produkcja dla zapewnienia potrzeb rodzimych rynków), 

- niestabilnej sytuacji na rynkach surowcowych… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

 

  

https://www.farmer.pl/produkcja-roslinna/nawozy/grupa-azoty-o-sytuacji-na-rynku-nawozow,113174.html
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Rola składników: Potas 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Radek Nowicki | 23.11.2021 |  

Większość prac polowych w tym sezonie została zakończona. Długie jesienne wieczory 

to dobry czas na poszerzenie swojej wiedzy. Tym artykułem rozpoczniemy serię o 

znaczeniu najważniejszych makro i mikroskładników. Znajdą się w nich informacje o roli 

jakie pełnią w najczęściej uprawianych roślinach rolniczych, poznamy objawy 

niedoborów tych składników oraz źródła i metody ich uzupełniania. Pierwszy artykuł 

poświęcimy ważnemu składnikowi jakim jest potas. 

Rośliny lubią potas 

Potas, obok azotu to składnik pobierany w największych ilościach. Zapotrzebowanie 

zbóż na potas wynosi od 15 do 20 kilogramów tego składnika na każdą tonę wyprodukowanego ziarna wraz z 

towarzyszącym plonem słomy. Łatwo policzyć, że przy plonie pszenicy na poziomie 8t/ha pobierze ona 160 kg K. 

Rzepak, również pobiera duże ilości tego składnika, bo aby wyprodukować 3 tony nasion musimy go zaopatrzyć w 

około 180 kg potasu. Ponad 200 kilogramów potasu potrzebuje kukurydza plonująca 10t/ha. Absolutnym rekordzistą 

w zapotrzebowaniu na potas jest jednak burak cukrowy. Aby wyprodukować 1 tonę korzeni, burak musi pobrać 

około 5 kg potasu, co przy plonie 65t/ ha daje nam 325 kg/ha! 

Pomyśleć by można, że przytoczone wartości są wyssane z palca, bo nikt przecież się stosuje pod buraki 300 

kilogramów potasu, a plony rzędu 65 t/ha nie są rekordowymi jakie rolnicy uzyskują. Tajemnica tkwi w tym, że choć 

rośliny rolnicze mają duży apetyt na potas, przy racjonalnej gospodarce nie jest on wynoszony z pola w takich 

ilościach. Powodem jest to, że ziarno i korzenie buraków nie magazynują go aż tak dużo. Wraz z płodami zabieramy 

go około 70-80 kg/ha. Pozostała ilość gromadzona jest w słomie u zbóż, rzepaku i kukurydzy, oraz w liściach 

buraków. Zatem jeśli pozostawiamy słomę i liście lub stosujemy obornik, duża część potasu wraca na pole.  

 

 

Fot.2: Braki potasu w zbożach obserwuje się na starych liściach 
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Za co tak naprawdę odpowiada? 

Potas powinien nam się kojarzyć przede wszystkim z wodą, a konkretniej gospodarowaniem nią. Składnik ten 

odpowiada za ruchy roślin, a szczególnie otwieranie i zamykanie aparatów szparkowych, przez które odbywa się 

parowanie. Przy niedoborze tego składnika, szparki pozostają otwarte, a woda odparowuje w nieograniczonym 

tempie. 

Potas ma także niebagatelny wpływ na zimotrwałość naszych roślin. Jest on obecny w soku komórkowym roślin, 

przez co obniża temperaturę zamarzania. Rośliny dobrze zaopatrzone w ten składnik zagęszczają sok komórkowy i 

mają o wiele większe szanse na przetrwanie mrozów. 

Dobre odżywienie potasem roślin poprawia turgor roślin – sprawia, że są sztywniejsze, tkanka jest odporniejsza na 

ataki szkodników i chorób grzybowych. Z tego samego powodu, ryzyko wylegania roślin jest niższe przy dobrym 

nawożeniem potasem. 

Potas jest składnikiem wielu enzymów i odpowiada na syntezę białek. Analizy roślin niedostatecznie zaopatrzonych 

w potas wykazują dużą koncentrację azotu jonowego, co wskazuje na upośledzone jego przemiany i gorsze 

wykorzystanie… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

 

  

https://www.cenyrolnicze.pl/wiadomosci/produkcja-roslinna/nawozy/24933-rola-skladnikow-potas
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Minister nie daje nadziei na obniżkę cen nawozów 
Cenyrolnicze.pl l Autor: Redakcja | 23.10.2021 |  

– To co mogliśmy zrobić – zostało już zrobione. Po rozmowach z wicepremierem 

Jackiem Sasinem i działaniami ze strony Grupy Azoty ceny spadły, ale jest pewna 

bariera kosztowa, której nie da się przeskoczyć – mówił wczoraj w Pułtusku minister 

rolnictwa, Henryk Kowalczyk. 

- Sytuacja się nieco ustabilizowała. Trudno jednak przewidzieć czy ceny nawozów w 

nadchodzących miesiącach będą spadały, czy będą rosły – rzucił wyświechtanym 

hasłem szef resortu rolnictwa. 

- Ceny nawozów szczególnie azotowych udało się zatrzymać, ale nikt nie jest w stanie 

powiedzieć, że stanieją, a nawet zagwarantować, że nie zdrożeją - mówi wprost Kowalczyk. - Wiele fabryk w UE 

zaprzestało produkcji, polskie na szczęście nie. Z handlem jest gorzej – dodaje minister, przy okazji stwierdzając, że 

aktualna sytuacja niechybnie przyniesie podwyżki cen żywności. 

Wicepremier zwrócił  uwagę, że decydującą rolę w kwestii wzrostu cen nawozów odegrał wzrost cen gazu i bez ich 

spadku nie ma co liczyć, że ceny nawozów będą niższe. 

Źródło: MRiRW 

Zamknij > 
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Wraca uzupełniająca płatność podstawowa 
Farmer.pl | Autor: Marzena Pokora-Kalinowska | 22.11.2021 | fot. Shutterstock 

Już od 15 marca 2022 wraca uzupełniająca płatność podstawowa - jeden z 

instrumentów przejściowego wsparcia krajowego. 

Przejściowe wsparcie krajowe może zostać przyznane rolnikom z sektorów, dla których 

to wsparcie zostało przyznane w 2013 r. – podano w projekcie ustawy o zmianie ustawy 

o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz ustawy o krajowym 

systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji 

wniosków o przyznanie płatności. 

Tak jak w roku 2013, UPP będzie przysługiwała do najważniejszych roślin uprawnych (w 

szczególności: zbóż, roślin oleistych, roślin wysokobiałkowych) oraz do gruntów ugorowanych. Szczegółowe warunki 

przyznawania płatności, w tym rodzaje roślin objętych płatnością, a także stawki, zostaną określone w 

rozporządzeniach… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

 

  

https://www.farmer.pl/prawo/przepisy-i-regulacje/wraca-uzupelniajaca-platnosc-podstawowa,113170.html
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Wiosną nawozów może brakować 
Farmer.pl | Autor: Marzena Pokora-Kalinowska | 23.11.2021 | fot. Shutterstock 

Sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi obradowała dziś na temat „nieuzasadnionej 

podwyżki cen nawozów stosowanych w rolnictwie oraz planu przeciwdziałania 

wspomnianym podwyżkom, jaki ma zamiar wdrożyć polski rząd.” 

Od lutego rolnicy próbują zainteresować resort rolnictwa wzrostem cen nawozów. 

Tymczasem po pół roku resort informuje o tym samym, co wiadomo od miesiąca – tak 

poseł Dorota Niedziela, jedna z wnioskujących o dzisiejsze obrady KRiRW, 

podsumowała dzisiejsze wystąpienie wiceminister Anny Gembickiej, wygłoszone 

podczas posiedzenia sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Kiedy potanieją nawozy? 

Przewodniczący komisji Robert Telus ocenił, że problem cen nawozów jest problemem europejskim i wymaga 

interwencji UE. 

Posłowie dopytywali w związku z tym o inicjatywy rządu dotyczące wyrównania wzrostu cen nawozów, zgłaszane do 

UE i o analizy przyczyn wzrostu cen nawozów i przewidywania cen żywności, posiadane przez MRiRW. Podatki to też 

duża część ceny nawozów – wskazywali, sugerując ich obniżenie. Interwencja w UE czy zrzucanie winy na UE jest 

oczywiście możliwe, ale skutków nie przyniesie, podczas gdy krajowe rozwiązania są pewniejsze – podpowiadał poseł 

Mirosław Maliszewski. Poseł Kazimierz Plocke pytał o skutki zapowiadanych zakupów grupowych i działań UOKiK. 

Poseł Jarosław Sachajko wyraził zdziwienie, że podczas obrad komisji nie ma przedstawiciela Ministerstwa Aktywów 

Państwowych. Jak ocenił, obniżka VAT spowodowałaby wykupienie polskich nawozów przez inne państwa UE. 

Przypomniał, że od lat mówi się o potrzebie produkcji polskiego białka – to pozwoliłoby ograniczyć np. stosowanie 

nawozów azotowych. Poseł oczekuje możliwości kupowania nawozów przez rolników bezpośrednio u producentów. 

UOKiK już powinien znać wyniki prowadzonej kontroli – stwierdził. Straszenie podwyżką cen żywności jest 

niepotrzebne, bo ceny wzrosną, ale istotny jest udział w tej cenie rolnika – a udział ten jest przejmowany przez 

korporacje. 

Poseł przewodniczący Robert Telus stwierdził, że zaproszono przedstawicieli wnioskowanych przez posłów 

występujących o przedstawienie informacji – a zgodnie z wnioskiem miało ją przedstawić tylko MRiRW. 

Poseł Zbigniew Ziejewski pytał o powód braku nawozów na rynku wtedy, gdy było wiadomo, że nawozy podrożeją. 

Ceny żywności u rolnika nie wzrosły, a rosną koszty produkcji – mówił. 

Tomasz Hinc, prezes Zarządu Grupy Azoty, wyjaśnił, że obecnie 80 proc. ceny nawozów to koszt gazu, 20 proc. 

pozostaje na inne składniki ceny. Polskie nawozy są tańsze niż inne – mówił. Konkurencja często zaprzestała 

produkcji, co świadczy, że ocena ryzyka prowadzenia działalności jest duża. Agrochem Puławy sprzedaje nawozy po 

cenach producenta – zaznaczył. Cennik producenta jest publikowany na stronie internetowej, co też wpływa na 

rynek – podkreślił. Ceny gazu do wiosny nie spadną, przy braku produkcji konkurencji trzeba liczyć się z brakiem 

nawozów. Nawozy trzeba kupować systematycznie – radził i zachęcał rolników do zakupów. 

Poseł Zbigniew Dolata przekonywał o hipokryzji posłów KO, którzy nie sprzeciwiali się polityce energetycznej UE, 

wynegocjowali drogi gaz i chcieli przekazać produkcję nawozów Rosjanom. Pytał o rolę pośredników we wzroście cen 

nawozów. 

Grupa Azoty ma 70 autoryzowanych dystrybutorów, rolnicy mogą wybierać – zaznaczył prezes. Produkcja trwa, choć 

jest ryzykowna. Cenniki są na stronach internetowych – można więc ocenić, ile zarabiają dystrybutorzy. „Na 

bramach” nawozów żadne zakłady dziś nie sprzedają – stwierdził. Sytuacja dotyka nie tylko Europy, Rosja ogranicza 

eksport, podobnie robi Turcja. Tańsze polskie nawozy nie oznaczają, że nie zostaną wywiezione z kraju – ocenił. 

Nawozów może zabraknąć – powtórzył. 

Poseł Sebastian Kaleta wskazał na możliwość ograniczenia eksportu nawozów. 
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Poseł Anna Wojciechowska podkreślała przewidywalność obecnej sytuacji – np. wzrost cen energii jest wyższy w 

Polsce niż w innych krajach, podobnie jest z inflacją. Wzrost cen towarów był do przewidzenia – gdzie jest 

dyplomacja i służby, które powinny przekładać sytuację na polskie warunki? Jakie są plany i prognozy dotyczące cen i 

kosztów na wiosnę? – pytała poseł. 

Poseł Lech Kołakowski zadeklarował, że wszystkim zależy na niskich cenach nawozów. Zarząd Grupy Azoty jest w 

trudnej sytuacji, cokolwiek zrobi, będzie źle – mówił poseł. Sytuacja jest poważna. Jak stwierdził, sam dokonuje 

analizy zasadności podwyżek cen. Ważne jest utrzymanie firmy Azoty – mówił i podkreślał rolę regionalizacji 

sprzedaży. 

Poseł Krystyna Skowrońska, zastępca przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych, wskazała na wysokie ceny 

nawozów i pytała, dlaczego ceny te wzrosły bardzo tak od lutego. Obietnice, jakie padały, wymagają sprostowań – 

wskazała. To nie tylko zaniedbania z okresu poprzednich władz wpływają na dzisiejszą sytuację. Na politykę 

energetyczną i klimatyczną UE zgodził się obecny premier – mówiła. Za wysokie ceny gazu wypłacono Polsce 

odszkodowanie w efekcie wniosku złożonego w 2014 roku – podkreśliła. Wzrost VAT będzie miał znaczenie dla 

małych gospodarstw – zaznaczyła. Grupy zakupowe nie powstają, choć były zapowiadane. Nie ma pomysłów na 

rozwiązanie obecnej sytuacji w przedstawionym materiale rządowym. Nie ma wsparcia dla rolników. Ceny skupu nie 

rosną. Kiedy i jakie decyzje zmierzające do obniżki cen nawozów zostaną podjęte? Ile i w jaki sposób jest prowadzony 

eksport nawozów? Mała produkcja nawozów wywołuje wzrost zapotrzebowania, ale ceny dyktują też pośrednicy i 

dystrybutorzy – a nie ma analizy tej sytuacji. Pogarsza się relacja kosztów i cen, a nie zrobiono nic, aby to zatrzymać. 

Przedstawiona informacja nie zasługuje na przyjęcie, komisja powinna odbyć się jeszcze raz w obecności ministra 

rolnictwa, który powinien przedstawić swoje zamiary. 

Poziom cen jest niebezpieczny również dla producenta – wskazał prezes Hinc i ocenił, że producentowi zależy na 

długiej liście dystrybutorów. Koszty są znaczne – z 30 do 80 proc. wzrósł udział gazu w cenie nawozu – mówił prezes. 

„Azoty” nie ograniczyły i nie wstrzymały produkcji – podkreślił i dodał, że polscy rolnicy są najważniejsi dla 

producenta. Koszty produkcji muszą być jednak pokryte. 

Poseł Stefan Krajewski wskazał na potrzebę wypracowania rozwiązań, które ochronią rolnika. 

Poseł Jarosław Sachajko pytał o pilnowanie granic w UE – czy nie będzie płynęła do Polski tańsza żywność i co zrobi 

MRiRW, aby udział rolników w cenie żywności był większy. 

Poseł Zbigniew Ziejewski ocenił, że dystrybutorzy mają niższe ceny niż te, które publikuje zakład na swojej stronie. 

Rolnikowi wzrosły koszty – kto je pokryje? Podnieśmy ceny produktów rolnych - zaapelował. 

Poseł Piotr Borys stwierdził, że obniżony do zera VAT dla producenta obniżyłby ceny nawozów. 

Poseł Dorota Niedziela wskazała, że MAP powinien być obecny podczas obrad tej komisji – tak jak przyszedł 

niezapraszany przez wnioskujących prezes Azotów. Na komisję powinno się przyjść z rozwiązaniem problemów – a 

poseł oceniła, że ministerstwo rolnictwa takich rozwiązań nie ma. Domagała się pisemnej odpowiedzi ministerstwa. 

Okazała zaniepokojenie zapowiedziami, że wiosną może zabraknąć nawozów. 

Poseł Dolata przypomniał, że raport NIK dotyczący zgody na niekorzystny zakup gazu jest odtajniony. 

Poseł Kazimierz Plocke pytał o powód poprawy sytuacji „Azotów”, pomimo zgłaszanych trudności. 

Strona społeczna marginalizowana? 

To posłowie. A co strona społeczna? 

Sławomir Izdebski jako przewodniczący OPZZRiOR stwierdził, że komisja jest zwołana w czasie, kiedy rolnicy muszą 

zajmować się gospodarstwem i wspominał czasy, kiedy to strona społeczna zaczynała obrady komisji, a nie posłowie. 

Jak stwierdził, stronie społecznej każe się teraz czekać. Nic nie można zrobić, bo problem jest globalny. Czy saletra 

będzie kosztowała nieco mniej czy nie, to rolnik jej nie kupi, bo i tak będzie za droga – ocenił. Nie ma dostępności 

nawozów dla rolników przy tych cenach. Ceny nawozów są za wysokie. Być może wygaszanie produkcji nawozów jest 

oczywiste, skoro oznacza mniejszy popyt na gaz i wymusza spadek jego cen. U pośrednika może być tańszy nawóz niż 
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u producenta, skoro mógł mieć ceny wcześniej wynegocjowane. Rolnicy nie mają pieniędzy na nawozy – podkreślał i 

sugerował wstrzymanie produkcji, a nie zachęcanie rolników do kupowania nawozów teraz po wysokich cenach. 

Poseł przewodniczący Robert Telus wskazał, że nie ma złośliwości w terminach zwoływania przez niego komisji. 

Robert Nowak, reprezentujący zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, stwierdził, że Grupa „Azoty” po interwencji z 

wiosny wskazywała, że analizuje cenę nawozów w odniesieniu do cen produktów. Tymczasem cena pszenicy wzrosła 

o 30 proc., a cena nawozów azotowych o 100 proc. To nie do przyjęcia dla rolników, takich różnic cen jeszcze nie 

było. Czy będzie wypracowany mechanizm związku między tymi cenami? 

Będzie gorzej? 

Ustosunkowując się do tych uwag wiceminister Anna Gembicka podziękowała za wygłoszone opinie. Jak powiedziała, 

MRiRW zapraszało UOKiK i MAP na dzisiejsze posiedzenie komisji… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

 

  

https://www.farmer.pl/prawo/przepisy-i-regulacje/wiosna-nawozow-moze-brakowac,113232.html
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Ceny skupu zbóż, kukurydzy, oleistych i strączkowych: stawki za pszenicę dochodzą do 

1460 zł/t 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Paweł Hetnał | 24.11.2021 |  

W tym tygodniu na rynku skupu zbóż obserwujemy zawrotne tempo podwyżek. Ziarno 

niektórych gatunków zbóż, tylko w ciągu kilku dni, podrożało średnio o ponad 40 zł/t.  

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

24.11.2021 r. z firm zlokalizowanych na terenie całej Polski przez redakcję portalu 

CenyRolnicze.pl przedstawiają się następująco:   

 

 

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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KRUS będzie stanowił fundament systemu rolniczych ubezpieczeń wzajemnych? 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 24.11.2021 |  

– Będziemy zachęcać rolników do ubezpieczania swoich upraw i zwierząt. Bardzo ważne 

jest, aby ubezpieczenia były powszechne – podkreślił na spotkaniu z rolnikami w 

Pułtusku wicepremier Henryk Kowalczyk i dodał, że najlepiej gdyby to odbywało się w 

systemie ubezpieczeń wzajemnych.  

- Chcemy, aby KRUS nabył udziały w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych i aby 

wokół tej instytucji został zbudowany system rolniczych ubezpieczeń wzajemnych – 

dodał szef resortu rolnictwa. 

Wicepremier poinformował, że „mamy dość środków na dopłaty do ubezpieczeń 

rolnych w wysokości 65 procent, czyli na maksymalnym poziomie dozwolonym unijnymi przepisami”. 

Wicepremier Kowalczyk przypomniał, że na ten cel przeznaczonych zostało 1,5 mld zł, a w rezerwie budżetowej na 

wypadek znacznych klęsk zarezerwowane zostały aż 3 mld zł. 

Źródło: MRiRW 

Zamknij > 
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Kolejny minister obiecuje dopłaty dla rolników powyżej średniej unijnej. Ktoś jeszcze w to 

wierzy? 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 24.11.2021 |  

Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk wyjaśniał rolnikom, z 

którymi spotkał się w Pułtusku, że w ramach I filara nastąpi wzrost płatności dla 

gospodarstw rolnych o powierzchni do 50 ha, które otrzymają je w wysokości powyżej 

średniej unijnej. Natomiast w ramach II filara wyższe dopłaty będą realizowane poprzez 

ekoschematy. 

– Są ekoschematy proste, jak plany nawozowe, czy rolnictwo zrównoważone, ale są też 

ekoschematy trudne, jak np. rolnictwo ekologiczne – stwierdził enigmatycznie 

wicepremier. Szef resortu rolnictwa zapowiedział ponadto chęć zmiany 

dotychczasowego systemu dopłat do materiału siewnego, urealnienie zasiłku chorobowego w ramach KRUS oraz 

zniesienie wymogu przekazania gospodarstwa przy przejściu na emeryturę, w przypadku braku następcy. 

Zielony Ład i energia dla wsi 

Rozmawiając z rolnikami szef resortu rolnictwa podkreślił również możliwości, jakie będą wynikały z Europejskiego 

Zielonego Ładu. Zwrócił uwagę, że w skali europejskiego rolnictwa może to oznaczać redukcję produkcji rolnej. – Ale 

to też szansa dla nas. Mamy bliżej do zrównoważonego rolnictwa niż inne kraje – dodał szef resortu rolnictwa. 

Odpowiadając na pytania rolników szef resortu rolnictwa poinformował, że w sprawie energii dla wsi pracuje zespół 

roboczy, w skład którego wchodzą eksperci z resortów rolnictwa i klimatu. - Chodzi o to, aby wykorzystywane były 

rozproszone źródła energii: fotowoltaika, spiętrzenia wodne, biogazownie, energetyka wiatrowa i magazyny energii. 

W tym systemie musi być też udział samorządów, bo wówczas można korzystać z różnych źródeł finansowania – 

podkreślił wicepremier. 

Źródło: MRiRW 

Zamknij > 
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Wojciechowski: WPR bardziej sprawiedliwa. Zielony Ład pozostaje strategią polityczną 
Farmer.pl | Autor: Iwona Dyba | 24.11.2021 | fot. PTWP 

- Parlament Europejski głosował za bardziej sprawiedliwą polityką; nie tylko dla małych 

i średnich rodzinnych rolników, ale także dla młodych rolników i robotników rolnych. Ja 

osobiście upewniłem się, że małe i średnie gospodarstwa rodzinne nie są wyłączone z 

jakiejkolwiek interwencji lub pomocy.(...) Zielony Ład jest jednak strategią polityczną i 

nie pociąga za sobą bezpośrednich zobowiązań prawnych dla rolników - czytamy w 

oświadczeniu komisarza Janusza Wojciechowskiego. 

Janusz Wojciechowski Komisarz UE ds. rolnictwa, tuż po wtorkowym głosowaniu nad 

reformą WPR, przekazał dziennikarzom, że „to jest bardzo dobry dzień dla polskich 

rolników, dla europejskich rolników. Mamy WPR, będzie ona kontynuowana, a to wcale nie było takie pewne. (...) 

Udało się osiągnąć najlepszy możliwy politycznie kompromis w sprawie tej reformy.” 

Podkreślił też, że zbliża się czas oceny krajowych planów strategicznych. Dokumenty pierwszy raz umożliwiają krajom 

tak elastyczne podejście do planowania wydatkowania unijnych środków. Jednocześnie, jak powtarzano w trakcie 

debaty nad reformą w Parlamencie Europejskim, będzie to polityka zorientowana bardziej na dowody i na 

weryfikację wypełnianych działań. Europarlamentarzyści zwracali też uwagę, że przy okazji tej reformy nie udało się 

odbiurokratyzować unijnego systemu prowadzonych programów. 

Europejski Zielony Ład - cele polityczne 

W wydanym oświadczeniu Janusza Wojciechowskiego, komisarz zwraca uwagę, że zadbano przede wszystkim o małe 

i średnie gospodarstwa rodzinne, tak by nie były pomijane w planowanych interwencjach. Przekonuje też, że będzie 

stał na straży wdrażania działań przyjaznych klimatowi, a zachęty które mają się do tego przyczyniać, będą atrakcyjne 

i dostępne dla gospodarstw. 

Zaznaczył też cele Zielonego Ładu są strategią polityczną w związku z tym nie nakładają ze sobą bezpośrednich 

zobowiązań prawnych dla rolników. 

Wojciechowski podał dziś na Twitterze: w sumie pięcioro polskich posłów było przeciw - K. Jurgiel, R. Thun, R. 

Biedroń Ł. Kohut i S. Spurek. 

Głosy sprzeciwu też przyjmuje z uwagą i szacunkiem. 

Poniżej pełna treść oświadczenia Janusza Wojciechowskiego:     

Z zadowoleniem przyjmuję dzisiejsze głosowanie Parlamentu Europejskiego. Zbliża nas o krok do sprawiedliwej WPR 

dla europejskich rolników . Oczywiste jest, że nowa WPR musi być bardziej sprawiedliwa – oznacza to, że nikogo nie 

można pozostawić w tyle. 

Dziś Parlament Europejski głosował za bardziej sprawiedliwą polityką; nie tylko dla małych i średnich rodzinnych 

rolników, ale także dla młodych rolników i robotników rolnych. Ja osobiście upewniłem się, że małe i średnie 

gospodarstwa rodzinne nie są wyłączone z jakiejkolwiek interwencji lub pomocy. Te gospodarstwa stanowią 

zdecydowaną większość gospodarstw w Europie i dostarczają nam zdecydowaną większość naszej żywności – 

wspierają nas, więc musimy je wspierać . 

Dziś Parlament również głosował za bardziej ekologiczną polityką. Obejmuje zdecydowane środki, które mogą pomóc 

rolnikom w terenie i pomóc w osiągnięciu celów Zielonego Ładu. 

Zielony Ład jest jednak strategią polityczną i nie pociąga za sobą bezpośrednich zobowiązań prawnych dla rolników. 

We Wspólnej Polityce Rolnej będzie tyle zielonych implikacji, ile państw członkowskich wprowadzi je do planów 

strategicznych i ilu rolników wprowadzi je do swoich gospodarstw. Dopilnuję, aby państwa członkowskie 

wprowadziły w swoich planach strategicznych odpowiednie zachęty dla rolników. Dopilnuję, aby te zachęty sprawiły, 
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że europejskie rolnictwo będzie bardziej przyjazne dla naszego środowiska, naszego klimatu i dobrostanu zwierząt. I 

dopilnuję, aby rolnikom opłacało się korzystać z tych zachęt. 

Wspólna Polityka Rolna jest z definicji wspólna; a przyjęte dzisiaj przepisy odzwierciedlają nasze wspólne cele.  

Ale aby osiągnąć nasze wspólne cele, potrzebujemy wspólnych wysiłków i skutecznych strategii. 

Państwa członkowskie mają teraz możliwość opracowania własnych strategii w oparciu o własne potrzeby i mocne 

strony. Mają możliwość wyznaczania celów i podejmowania działań, aby osiągnąć realne rezultaty. Wzywam państwa 

członkowskie do wykorzystania szansy, jaką daje dzisiejsze głosowanie. To szansa na zabezpieczenie przyszłości dla 

naszych rolników i społeczności wiejskich… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

 

  

https://www.farmer.pl/fakty/wojciechowski-wpr-bardziej-sprawiedliwa-zielony-lad-pozostaje-strategia-polityczna,113296.html
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Ceny zbóż - aktualny raport ze skupów. Pszenica konsumpcyjna nawet po 1420 zł/tonę 
Farmer.pl |  Autor: Hanna Jarosławska | 24.11.2021 | fot. Shutterstock 

Ceny płodów rolnych w krajowych skupach ponownie podrożały. Za tonę pszenicy 

konsumpcyjnej można otrzymać nawet 1420 zł. 

Jak udało nam się dowiedzieć, niemal w całej Polsce żniwa kukurydziane dobiegły końca 

- gdzieniegdzie zostały tylko niewielkie kawałki pól do skoszenia. W związku z tym 

znacząco zmalała także podaż kukurydzy mokrej, która, według relacji rolników, w tym 

roku wyjątkowo obrodziła - plonowanie wahało się miedzy 12 a 16 ton ziarna z hektara 

przy wilgotności 25-34 proc. Handel pozostałymi płodami rolnymi, jak to określili 

pośrednicy, jest nie jest duży, jednak rolnicy systematycznie sprzedają niewielkie ilości 

towarów. 

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen zbóż z 24 listopada 2021 r. w poszczególnych punktach skupu w zł/t netto 

(na postawie wywiadu telefonicznego).  

Polskie Zakłady Zbożowe w Krakowie S.A. 

- pszenica konsumpcyjna – 1250. 

Osadkowski S.A. 

- pszenica konsumpcyjna – 1300, 

- pszenica paszowa – 1250, 

- pszenżyto – 1050, 

- jęczmień konsumpcyjny – 1000, 

- rzepak – 3300, 

- kukurydza mokra – 680, 

- kukurydza sucha – 1050. 

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

- pszenica paszowa – 1200, 

- pszenżyto – 1080, 

- jęczmień paszowy – 1050. 

ZPZM Kruszwica 

- pszenica konsumpcyjna – 1300, 

- żyto konsumpcyjne – 1000, 

- jęczmień konsumpcyjny – 1020. 

Młyn-Pol 

- pszenica konsumpcyjna – 1150, 

- pszenica paszowa – 1100. 

Gołańcz Piast 

- pszenica paszowa - 1250-1260, 
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- pszenżyto - 1120-1130, 

- jęczmień paszowy - 920-930. 

Interchemall Zespół Młynów Jelonki sp. z o.o. 

- pszenica konsumpcyjna – 1250, 

- żyto konsumpcyjne – 1000. 

Elewator Jabłowo 

- pszenica konsumpcyjna – 1250, 

- pszenica paszowa – 1150, 

- pszenżyto – 1070, 

- żyto paszowe – 970, 

- żyto konsumpcyjne – 1000, 

- jęczmień konsumpcyjny – 1040, 

- rzepak – 3250, 

- kukurydza mokra – 650, 

- kukurydza sucha – 1040. 

AgroAs 

- pszenica konsumpcyjna – 1380, 

- pszenica paszowa – 1300, 

- pszenżyto – 1110, 

- żyto paszowe – 960, 

- żyto konsumpcyjne – 990, 

- jęczmień konsumpcyjny – 1070, 

- rzepak – 3210, 

- kukurydza mokra - 680, 

- kukurydza sucha – 1070, 

- owies – 800, 

- groch - 1050….. 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

 

  

https://www.farmer.pl/produkcja-roslinna/zboza/aktualne-ceny-zboz-raport-ze-skupow-pszenica-konsumpcyjna-nawet-po-1420-zl-tone,113304.html
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Płatność redystrybucyjna także dla gospodarstw 1-3 ha 
Farmer.pl | Autor: Marzena Pokora-Kalinowska | 24.11.2021 | fot. Fotoblend z Pixabay 

To jedna ze zmian wprowadzonych w III wersji Planu Strategicznego WPR 2023-2027. 

Zakłada możliwość otrzymywania płatności do pierwszych hektarów przez właścicieli 

gospodarstw mających powierzchnię gospodarstwa już od 1 ha, uprawnionych do 

podstawowego wsparcia dochodu. 

Trzecia wersja Planu Strategicznego WPR 2023-2027 została wczoraj przedstawiona 

sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Opracowano ją na podstawie uwag 

zgłoszonych do poprzedniej wersji – mówiła wiceminister Anna Gembicka. 

Jak zaznaczyła wiceminister, główne zmiany dotyczyły warunków płatności 

redystrybucyjnej – zostaną nią objęte też gospodarstwa mające 1-3 ha, będzie przysługiwać do 30 ha, płatność jest 

przewidziana dla gospodarstw liczących do 50 ha.  

Dla kogo płatność redystrybucyjna? 

To kolejna zmiana, dotycząca wypłacania dopłaty redystrybucyjnej w nowej WPR. 

Przypomnijmy, że w drugiej wersji Planu Strategicznego płatność miała przysługiwać gospodarstwom liczącym 3-50 

ha. Planowano wypłacać ją do 30 ha. 

W III wersji PS podano, że dotychczas „przeznaczano na ten rodzaj płatności 8,3% budżetu płatności bezpośrednich, 

przyznając wsparcie do maksymalnie 27 ha wszystkim gospodarstwom o powierzchni powyżej 3 ha (faktyczne 

korzyści z jej stosowania osiągali rolnicy gospodarujący na powierzchni od 6 do 53 ha).” 

W III Planie Strategicznym WPR na lata 2023-2027 proponuje się skierowanie wsparcia do maksymalnie 30 ha dla 

gospodarstw o powierzchni od 1 ha do 50 ha. „Faktyczną korzyść z tej interwencji osiągną rolnicy posiadający 

gospodarstwa o powierzchni od 1 ha do ok. 45 ha” - podano. 

WPR 2023-2027 ma sprzyjać małym 

Poza tym zauważono, że rolę redystrybucyjną pełnić będzie także wsparcie do obszarów z ograniczeniami 

naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW), gdyż ok. 65% powierzchni wspieranej ONW jest w 

posiadaniu gospodarstw o powierzchni mniejszej niż 25 ha, a kolejne 18% w posiadaniu gospodarstw o powierzchni 

od 25 ha do 50 ha… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

 

  

https://www.farmer.pl/prawo/przepisy-i-regulacje/platnosc-redystrybucyjna-takze-dla-gospodarstw-1-3-ha,113291.html
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Opolskie: Zniknęło 3 tys. gospodarstw. Jakie są inne wnioski spisu rolnego? 
Farmer.pl | Autor: PAP | 25.11.2021 | Fot. Shutterstock 

W ciągu ostatniej dekady w województwie opolskim o 3 tysiące zmniejszyła się liczba 

gospodarstw rolnych - wynika z danych Powszechnego Spisu Rolnego 2020, jakie 

ogłoszono podczas czwartkowej konferencji w Opolu. 

W czwartek, podczas konferencji GUS z udziałem samorządowców regionu oraz 

Opolskiego Związku Rolników i Organizacji Społecznych (OZRiO), przedstawiono 

wstępne wyniki Powszechnego Spisu Rolnego 2020 w województwie opolskim. 

Według przedstawionych danych, w ciągu dekady liczba gospodarstw rolnych w 

regionie zmniejszyła się z około 28 tysięcy do 25 tysięcy. Wzrosła liczba gospodarstw o 

powierzchni przekraczającej 30 ha, jednak nadal blisko 46 proc. gospodarstw stanowiły jednostki o powierzchni do 5 

ha, a prawie 29 proc. gospodarstw ma powierzchnię od 5 do 15 ha użytków rolnych. 

W regionie areał użytków rolnych w dobrej kulturze wzrósł z 508 tys. ha w 2010 roku do 513 tys. ha w 2020 i stanowi 

ponad 95 proc. całkowitej powierzchni gruntów. 

Jak zaznaczyli przedstawiciele GUS, z 35,4 proc. do 56,3 proc. wzrosła liczba gospodarstw zajmujących się wyłącznie 

produkcją roślinną, kosztem gospodarstw, gdzie dziesięć lat wcześniej, równolegle z uprawą roli, hodowano 

zwierzęta. W 2010 roku gospodarstwa prowadzące zarówno uprawę roślin i hodowlę zwierząt stanowiło 63,9 proc. 

ogółu, a dziesięć lat później 43 proc. Liczba gospodarstw nastawionych wyłącznie na produkcję zwierzęcą nie uległa 

większym zmianom. 

Województwo opolskie, tak jak dziesięć lat wcześniej, zajmuje pierwsze miejsce w kraju pod względem użycia 

nawozów mineralnych i wapniowych w przeliczeniu na jeden hektar. W 2020 roku na statystyczną jednostkę gruntu 

w województwie opolskim zużyto 190,2 kg nawozów mineralnych i 146,5 kg nawozów wapniowych. 

Zdaniem obecnej na konferencji Danuta Bajak, prezes Opolskiego Związku Rolników i Organizacji Społecznych, 

przedstawione na spotkaniu dane potwierdzają obserwowany od wielu lat trend konsolidacji gruntów i 

profesjonalizacji w produkcji rolniczej… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

 

  

https://www.farmer.pl/fakty/opolskie-zniknelo-3-tys-gospodarstw-jakie-sa-inne-wnioski-spisu-rolnego,113361.html
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Dlaczego Krzysztof Jurgiel sprzeciwia się dopłatom z nowej WPR? 
Farmer.pl |  Autor: Marzena Pokora-Kalinowska | 25.11.2021 | fot. MRiRW 

Europoseł, były minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel wydał komunikat, w którym 

uzasadnia swój sprzeciw we wczorajszym głosowaniu nad WPR w Parlamencie 

Europejskim. 

Poseł Krzysztof Jurgiel zagłosował przeciwko rozporządzeniu ws. planów strategicznych 

ze względu na brak spełnienia postulatu wyrównania płatności bezpośrednich między 

państwami członkowskimi w nowej WPR. 

"Głosowałem za przyjęciem rozporządzenia horyzontalnego w sprawie WPR 

Com(2018)393 oraz rozporządzenia ustanawiającego wspólną organizację rynków 

produktów rolnych Com(2018)394. Natomiast głosowałem przeciw rozporządzeniu dotyczącym planów 

strategicznych WPR Com(2018)392, ponieważ przyjęte rozporządzenie zostało oparte na dotychczasowym systemie 

dopłat bezpośrednich dla rolników, opartym na niesprawiedliwym i dyskryminującym niektóre państwa członkowskie 

kryterium historycznym, odnoszącym się do wielkości środków na dopłaty przyznawanych poszczególnym państwom 

członkowskim w przeszłości" – podaje… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

 

  

https://www.farmer.pl/prawo/przepisy-i-regulacje/dlaczego-krzysztof-jurgiel-sprzeciwia-sie-doplatom-z-nowej-wpr,113344.html


 
  

Powrót do spisu treści                                                                                  30 

Dla kogo dopłaty i ubezpieczenie w KRUS od 2023 r.? 
Farmer.pl | Autor: Radosław Iwański | 26.11.2021 | fot. farmer.pl 

Trzy lata zajęły Parlamentowi Europejskiemu i Komisji Europejskiej, a potem Radzie Unii 

Europejskiej prace nad nową Wspólną Politykę Rolną na lata 2022 – 2027.  Uzyskała 

ona ostateczną akceptację Parlamentu Europejskiego 23 listopada br. W Polsce ciągle 

trwają prace nad definicją aktywnego rolnika, która będzie kluczowa do wskazania tych, 

którzy w nowej perspektywie finansowej będą pobierali płatności bezpośrednie. Do 

rozstrzygnięcia pozostaje także kwestia przynależności takich osób do KRUS.  Kto wobec 

tego będzie mógł ubezpieczać się w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i 

korzystać z przywilejów, jakie niesie ze sobą obecność w rolniczym systemie 

ubezpieczeń? 

• Na te kwestie zwraca uwagę Jarosław Kalinowski, poseł do Europarlamentu. Mimo tego, że prace nad nową 

polityką rolną trwają od trzech, a Parlament Europejski dał jej ostateczną akceptację nadal nie wiele 

wiadomo w powyższych kwestiach. 

• Henryk Kowalczyk, wicepremier i minister rolnictwa przyznaje, że trwają prace nad definicją aktywnego 

rolnika i uszczelnieniem systemu rolniczych ubezpieczeń. 

• Rolnicy pytali wicepremiera o te sprawy na spotkaniu z nim, które miało miejsce 22 listopada br. w Pułtusku. 

– Bierzesz dopłaty, a nie uprawiasz ziemi, robisz to nielegalnie – przyznał Henryk Kowalczyk, dodają że 

obecnie nikt tego prawa nie egzekwuje. 

W przededniu wejścia w życie nowej Wspólnej Polityki Rolnej nadal nie wiadomo jak będzie wyglądał w Polsce 

system płatności bezpośrednich i w jaki sposób będzie on powiązany z systemem ubezpieczeń rolniczych. 

Posłowie Parlamentu Europejskiego w głosowaniu, które miało miejsce w Strasburgu 23 listopada br. przyjęli politykę 

rolną UE do 2027 r. To oznacza, że nie ma od niej odwrotu, a rolnictwo będzie realizowało cele Europejskiego 

Zielonego Ładu. 

Głosowanie poprzedziła debata parlamentarna. Tego dnia jeden z najbardziej krytycznych głosów nie na temat nowej 

WPR, ale Krajowego Planu Strategicznego, który implementuje nową WPR do krajowych realiów padły z ust 

Jarosława Kalinowskiego. Uważa on, że nasz krajowy plan nie jest doskonały, co więcej nadal nie wiadomo, kto 

będzie uprawniony do pobierania dopłat bezpośrednich? 

Środki finansowe Wspólnej Polityki Rolnej są podzielone na dwa filary, o czym wiedzą rolnicy. Drugi filar to obecne 

działania PROW. W nowej polityce co najmniej 35% środków finansowych w nim zapisanych będzie wydawanych na 

realizację celów środowiskowych.   

– To jeszcze nic strasznego – mówi Jarosław Kalinowski. Poseł do parlamentu zwraca uwagę na konstrukcję 

pierwszego filara nowej polityki rolnej, czyli na tę część, w której obecnie ulokowane są pieniądze na płatności 

bezpośrednie. – Co najmniej 25% pieniędzy z tej koperty finansowej będzie musiało być wydanych na ekoschmety – 

mówi. Rolnicy, którzy będą je realizowali, otrzymają za to premię, a ta premia wyniesie 30% płatności bezpośrednich. 

– Dlatego płatność podstawowa będzie pomniejszona w nowym WPR i wyniesie 117 euro, jeśli rolnicy będą 

wprowadzać w życie wspomniane schematy otrzymają wtedy dopłaty w wysokości 180 euro – przyznaje poseł. 

Jarosław Kalinowski przyznaje, że bardzo niebezpieczna dla wypłacania dopłat bezpośrednich w Polsce jest kwestia 

definicji aktywnego rolnika. Wg niego podmiotem polityki rolnej powinni być ci, którzy orzą i sieją, czyli faktycznie 

pracują na roli. Tymczasem, poseł zwraca uwagę na fakt, że 80% podmiotów, które dziś otrzymują dopłaty nie 

prowadzą działalności rolniczej, a uprawiane grunty, około 50% z nich, zostały przekazane do produkcji na podstawie 

bezumownych dzierżaw. Oznacza to, że tych producentów omijają dopłaty, bo pobierają je ci, którzy nie parają się 

pracą w rolnictwie. To rodzi ogromne niebezpieczeństwo dla wypłaty płatności w nowym okresie programowania 

WPR, czyli w latach 2023 – 2027. – W jaki sposób wobec tego będą realizowane ekoschematy – dopytuje poseł – kto 

będzie pobierał dopłaty? 
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Jarosław Kalinowski chodzi za tą sprawą od kilku lat. Pokłada nadzieje w wicepremierze Henryku Kowalczyku, który 

stwierdził, że ci, którzy nie uprawiają ziemi, a biorą dopłaty robią to niezgodnie z prawem. – Trzeba upodmiotowić 

tych, którzy uprawiają ziemię – mówi Kalinowski – i pozwolić na pozostanie w systemie tym, którzy dotychczas 

pobierali płatności. 

Poseł mówi, że ma gotowe rozwiązania prawne, które można wdrożyć do życia i oczekuje w tej sprawie 

zdecydowanego działania ze strony rządzących… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 
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