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Notowania 
CenyRolnicze.pl | 27 grudnia 2021 

 

 

 

PSZENICA KONS ŻYTO KONSUMPCYJNE JĘCZMIEŃ BROWARNY OWIES KONSUMPCYJNY 
Średnia cena zł/t: 1 257,80  Średnia cena zł/t: 1 016,33  Średnia cena zł/t: 998,85  Średnia cena zł/t: 770,00  

MIN - MAX: 1 100,00 - 1 340,00  MIN - MAX: 900,00 - 1 200,00  MIN - MAX: 900,00 - 1 070,00  MIN - MAX: 700,00 - 950,00  

    

    
PSZENICA PASZ. ŻYTO PASZOWE PSZENŻYTO JĘCZMIEŃ PASZOWY 
Średnia cena zł/t: 1 177,12  Średnia cena zł/t: 912,83  Średnia cena zł/t: 1 029,40  Średnia cena zł/t: 968,70  

MIN - MAX: 900,00 - 1 310,00  MIN - MAX: 750,00 - 1 100,00  MIN - MAX: 820,00 - 1 210,00  MIN - MAX: 810,00 - 1 080,00  

    

    
GROCH ŁUBIN ŻŁÓTY ŁUBIN WĄSKOLISTNY BOBIK 
Średnia cena zł/t: 1 287,50  Średnia cena zł/t: nan  Średnia cena zł/t: 1 290,83  Średnia cena zł/t: 1 225,00  

MIN - MAX: 1 150,00 - 1 500,00  MIN - MAX: 0,00 - 0,00  MIN - MAX: 1 100,00 - 1 460,00  MIN - MAX: 1 100,00 - 1 350,00  

    

    
RZEPAK KUKURYDZA MLEKO ŻYWIEC WIEPRZOWY 
Średnia cena zł/t: 3 181,67  Średnia cena zł/t: 1 019,69  Średnia cena zł/l: 1,78 Średnia cena zł/kg: 4,28 

MIN - MAX: 2 750,00 - 3 500,00  MIN - MAX: 950,00 - 1 080,00  MIN - MAX: 1,66 - 1,89 MIN - MAX: 3,80 – 5,00 

    
    

MATF Pszenica  
290,25 €/t 

MATF Kukurydza  
244,00 €/t 
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Niektórzy przetwórcy zdecydowali o wstrzymaniu skupu do połowy stycznia 
Farmer.pl | 20 grudzień 2021 08:57| Redakcja |  

W związku ze zbliżającym się okresem świątecznym, handel ziarnem spowalnia. Wynika 

to głównie z ograniczonej podaży ziarna gdyż wielu rolników posiadających bardzo duże 

zapasy nie przejawia chęci sprzedaży przed zbliżającym się końcem roku. Wyjątek 

stanowi tutaj kukurydza. Na rynku pojawiło się więcej ofert sprzedaży tego zboża. 

Rolnicy suszą kukurydzę z rękawów. Dłuższe przechowywanie ziarna w rękawach 

wpływa na jego jakość (zapach) i nie wszyscy przetwórcy są zainteresowani jego 

zakupem po dłuższym okresie przechowywania. Czytaj dalej… 

 

Rosyjskie cła eksportowe na zboża znów w górę 
Farmer.pl | Autor: JK | 20-12-2021, 17:17 | Fot Shutterstock 

Rosyjskie ministerstwo rolnictwa zaktualizowało stawki ceł eksportowych na pszenicę, 

jęczmień i kukurydzę w ramach tzw. mechanizmu tłumika zbożowego. 

Od 22 grudnia cła eksportowe na pszenicę i meslin zostaną podwyższone do 94 USD/t z 

91 USD/t tydzień temu. Wyższe cło opiera się na wzroście ceny indykatywnej z 330,1 

USD/t do 334,3 USD/t. 

Taryfa na jęczmień zostanie podniesiona do 84,8 USD/t (z 78,7 USD/t). Czytaj dalej… 

 

Usługi związane z wyżywieniem z obniżonym podatkiem VAT? 
farmer.pl | Autor: Marzena Pokora-Kalinowska | 20-12-2021 | fot. neshom z Pixabay 

Propozycję obniżenia do 5% podatku VAT dla usług związanych z wyżywieniem złożyła 

w Sejmie grupa posłów z KP, Konfederacji, Porozumienia, PS, Polska2050. 

Jak podają posłowie, polska gastronomia to ponad 76 tysięcy lokali, które generują 

blisko 37 mld złotych dla krajowego PKB i w których zatrudnienie znajduje blisko milion 

osób. Epidemia bardzo dotknęła ten sektor gospodarki. Czytaj dalej… 

 

 

Wysokie ceny nawozów - czeka nas głód w przyszłym roku? 
Farmer.pl | Autor: opr. Agnieszka Kozłowska | 17-12-2021 | fot. shutterstock 

Wysokie ceny nawozów, ale też drożejące inne środki produkcji rolnej, stawiają pod 

dużym znakiem zapytania poziom przyszłorocznej produkcji zbóż. Takiego zdania są 

członkowie grupy roboczej Copa-Cogeca „Zboża”. 

W pracach tej grupy biorą udział przedstawiciele Federacji Branżowych Związków 

Producentów Rolnych. Zdaniem uczestników ostatniego, grudniowego spotkania Copa-

Cogeca "Zboża", produkcja zbożowa w tym sezonie będzie na poziomie podobnym co w 

poprzednim. Duży wpływ na zbiory w tym roku będzie miała kukurydza, która wysoko 

plonowała. Czytaj dalej…  
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Czy rolnicy skorzystają ze skrócenia wieku emerytalnego? 
Farmer.pl | Autor: Marzena Pokora-Kalinowska | 17-12-2021 | fot. Siegella z Pixabay 

Z pewnością podjęcie decyzji o przejściu na emeryturę ułatwiłaby rolnikom możliwość 

dalszego posiadania gospodarstwa i prowadzenia działalności rolniczej. W Sejmie jest 

już prezydencki projekt emerytur stażowych. Jak podaje prezydencka informacja, 

„Emerytura stażowa jest wyrazem docenienia przez państwo ubezpieczonych 

legitymujących się długim okresem zatrudnienia. Konsekwencją długiej aktywności 

zawodowej w wielu zawodach, w szczególności związanych z intensywnym wysiłkiem 

fizycznym, jest utrata sił uniemożliwiająca jej kontynowanie do osiągnięcia wieku 

emerytalnego. Czytaj dalej… 

KE chce penalizować nowe przestępstwa przeciwko środowisku 
Farmer.pl | Autor: JK | Dodano: 20-12-2021, 12:24 Fot.pixabay.com 

Komisja Europejska chce wzmocnić ramy prawa karnego w celu ochrony środowiska. W 

tym celu KE przedstawiła projekt nowej unijnej dyrektywy w sprawie zwalczania 

przestępczości przeciwko środowisku, która ma na celu wypełnienie „ważnego 

obowiązku” Zielonego Ładu. 

Proponowana ustawa ma na celu zwiększenie skuteczności ochrony środowiska 

poprzez zobowiązanie państw członkowskich do podejmowania środków karnych w 

przypadku takich przestępstw. Czytaj dalej… 

 

Zalegają rolnikom 27 mln zł. Zostali zatrzymani na polecenie prokuratury 
CentRolnicze.pl | 21 grudzień 2021 16:15 | Redakcja 

Wczoraj (20 grudnia 2021 r.) na polecenie Prokuratury Okręgowej w Toruniu 

funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Toruniu  Policji zatrzymali Stefana K. - 

prezesa  i Janusza P. oraz Macieja A. - dwóch członków zarządu Grupy Producentów 

Rolnych Ziarno Sp. z o.o. z siedzibą w Cichoradzu w sprawie oszustwa na szkodę 

kontrahentów spółki, w wyniku którego doszło do wyrządzenia szkody o łącznej 

wartości około 27 mln zł. Czytaj dalej… 

 

 

Priorytety ministra rolnictwa na 2022 rok 
Farmer.pl | Autor: Agnieszka Kozłowska | 21-12-2021 | Fot. PTWP 

Wdrożenie nowej WPR, system ubezpieczeń, budowa Holdingu Spożywczego, 

wprowadzenie ustawy o rolniczych emeryturach, walka z ASF - to niektóre z 

priorytetów Henryka Kowalczyka, wicepremiera i ministra rolnictwa i rozwoju wsi na 

najbliższy rok. 

- Najważniejszym zadaniem w 2022 roku, które jest przed ministerstwem rolnictwa, jak 

i przed Komisją Europejską, jest zakończenie negocjacji i wdrożenie Krajowego Planu 

Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027 - przyznał na dzisiejszej konferencji prasowej 

Henryk Kowalczyk, wicepremier i minister rolnictwa. Czytaj dalej… 
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Stan wyjątkowy – rolnicy wciąż bez odszkodowań za szkody 
Farmer.pl | Autor: Grzegorz Tomczyk | 21-12-2021 | Foto: Policja 

Podlascy rolnicy gospodarujący w strefie przygranicznej, wbrew zapowiedziom rządu 

nie doczekali się żadnych rekompensat za szkody wyrządzone przez operujące przy 

granicy wojsko i inne służby. -Odpowiedź Wojewody Podlaskiego na wniosek Podlaskiej 

Izby Rolniczej dotyczący odszkodowań za stratowane przez wojsko pola i łąki jest dość 

enigmatyczna. Brakuje w niej konkretów, istotnych dla rolników – mówi Marek Siniło, 

wiceprezes PIR.-Zgodnie nadesłanym pismem, poszkodowani rolnicy mogą zgłaszać 

szkody powstałe wskutek wprowadzenia stanu wyjątkowego do Urzędu 

Wojewódzkiego, który zajmie się oceną zasadności roszczeń. Czytaj dalej… 

Polskie rolnictwo ma się bardzo dobrze - minister podsumowuje mijający rok 
Farmer.pl | Autor: Agnieszka Kozłowska | 21-12-2021 | fot. FB MRiRW 

Polskie rolnictwo ma się bardzo dobrze, mijający rok był trudny dla branży ale 

absolutnie nie był rokiem straconym - stwierdził dziś na konferencji prasowej Henryk 

Kowalczyk, wicepremier i minister rolnictwa i rozwoju wsi. Tym, co przedstawia 

aktualnie obraz polskiego rolnictwa w szczególnie korzystnym świetle jest - w opinii 

wicepremiera Kowalczyka - rosnący eksport. To na podstawie danych o jego rosnącym 

wolumenie (według ministra jest to zwyżka o 7-8%) wicepremier Kowalczyk wysnuł, 

podczas dzisiejszej konferencji prasowej, następujący wniosek: "rosnący eksport jest 

dowodem na to, że polskie rolnictwo ma się dobrze". Czytaj dalej… 

Ceny skupu zbóż, kukurydzy, oleistych i strączkowych: kontynuacja niewielkich obniżek 
CenyRolnicze.pl | 22 grudzień 2021 17:02 | Paweł Hetnał 

Na rynku skupu zbóż utrwala się słaby trend spadkowy. Od minionego poniedziałku 

proponowane średnie stawki w naszym zestawieniu spadły po kilka złotych za tonę. 

Sporą obniżkę zaliczyło żyto konsumpcyjne, którego średnia wycena poszła w dół od 

poniedziałku o 14,29 zł/t. W odwrotnym kierunku zmierzał rzepak, który w tym czasie 

podrożał o ponad 20 zł/t.  Aktualne ceny skupu zbóż, rzepaku, kukurydzy i strączkowych 

zebrane w dniu 22.12.2021 r. z firm zlokalizowanych na terenie całej Polski przez 

redakcję portalu CenyRolnicze.pl przedstawiają się następująco:  Czytaj dalej… 

 

Zbóż, rzepaku i warzyw mniej niż przed rokiem. Produkty rolne coraz droższe 
Agropolska.pl | AUTOR TEKSTU: (DK) | 20-12-2021,14:15 | Foto_Tytus Żmijewski 

Główny Urząd Statystyczny podał najnowsze szacunki tegorocznych zbiorów. Wiemy 

też, o ile wzrosły ostatnio ceny skupu podstawowych produktów rolnych. 

Produkcję zbóż ogółem ocenia się na 34,6 mln t (-3 proc. rok do roku). Powierzchnia 

uprawy wyniosła blisko 7,5 mln ha, w tym zasiewów zbóż podstawowych z mieszankami 

zbożowymi - około 6,3 mln ha, z tego: pszenicy - około 2,4 mln ha, żyta - około 0,8 mln 

ha, jęczmienia - około 0,7 mln ha, owsa - około 0,5 mln ha, pszenżyta - około 1,3 mln 

ha, mieszanek zbożowych - około 0,7 mln ha. Czytaj dalej… 
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Połowa kosztów produkcji zbóż to nawozy. Jest pomysł, jak obniżyć ceny 
Agropolska.pl | AUTOR TEKSTU: (DK) | 22-12-2021,10:35 | Foto_Dariusz Kucman 

O aktualnej sytuacji na rynku zbóż i postulacie zniesienia ceł antydumpingowych na 

zagraniczne nawozy, co miałoby zbić ich ceny - rozmawiano podczas grudniowego 

posiedzenia grupy roboczej "Zboża" zrzeszenia europejskich rolników Copa-Cogeca. 

Według uczestników spotkania produkcja zbożowa w tym sezonie będzie zbliżona do 

tej sprzed roku. Podkreślano dobre plonowanie kukurydzy, ale jednocześnie zwracano 

uwagę, że rolnicy mają więcej powodów do zmartwień niż radości. Czytaj dalej… 

 

Spółki rolne przejdą pod nadzór innego resortu. Mali producenci wina będą mieli łatwiej 
Agropolska.pl | AUTOR TEKSTU: PAP, (EM) | 21-12-2021,13:25  

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o gospodarowaniu 

nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz ustawę o wyrobach winiarskich. 

Nowelizacja pierwszego dokumentu umożliwi przekazanie spółek rolnych pod nadzór 

Ministerstwa Aktywów Państwowych. Ma to pozwolić na utworzenie państwowego 

holdingu spożywczego, nad czym pracuje resort aktywów. Czytaj dalej… 

 

 

Rolnicy przeczekali obniżki cen. Handel nadal stoi w miejscu 
Farmer.pl | Autor: Małgorzata Tyszka | 22-12-2021 | fot. M. Tyszka 

Tuż przed świętami nie widać podaży na rynku płodów rolnych. Podpisywane są 

pojedyncze umowy. I taka sytuacja na pewno potrwa do nowego roku. 

Jak mówią sami rolnicy, zboże i rzepak sprzedają tylko ci, co muszą. Większość nadal 

„trzyma” zmagazynowane płody rolne i czeka na wyższe ceny. Surowce są lepszą lokatą 

kapitału niż gotówka, bo wysoka inflacja „zżera” ją z dnia na dzień. Farmerzy obserwują 

rynek i liczą na podwyżki, bo to co dzieje się na świecie, może wskazywać na to, że w 

perspektywie czasowej, nie powinno być taniej. Czytaj dalej… 

 

Wysokie ceny nawozów to wyższe koszty produkcji. Rolnicy donoszą o kolejnych 

podwyżkach 
Farmer.pl | Autor: Małgorzata Tyszka | 23-12-2021 | fot. Shutterstock 

Nad tematem pochylił się jeden z zagranicznych serwisów internetowych. Przedstawiono 

w nim dane, z których wynika, że w przypadku pszenicy, koszty nawozów są trzykrotnie 

wyższe, a koszty całkowite mogą wzrosnąć o 21 proc. [AKTUALIZACJA] Właśnie 

dostaliśmy informacje od rolników, że od wczoraj ceny nawozów azotowych bardzo 

wzrosły. Saletrę wyceniono na ponad 4 tys. zł, a niedawno była i tak bardzo droga. 

Kosztowała 2600 zł/t netto. Czytaj dalej… 
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ZAŁĄCZNIK 
 

Niektórzy przetwórcy zdecydowali o wstrzymaniu skupu do połowy stycznia 
CenyRolnicze.pl | 20 grudzień 2021 08:57| Redakcja |  

W związku ze zbliżającym się okresem świątecznym, handel ziarnem spowalnia. Wynika 

to głównie z ograniczonej podaży ziarna gdyż wielu rolników posiadających bardzo duże 

zapasy nie przejawia chęci sprzedaży przed zbliżającym się końcem roku. Wyjątek 

stanowi tutaj kukurydza. 

Na rynku pojawiło się więcej ofert sprzedaży tego zboża. Rolnicy suszą kukurydzę z 

rękawów. Dłuższe przechowywanie ziarna w rękawach wpływa na jego jakość (zapach) i 

nie wszyscy przetwórcy są zainteresowani jego zakupem po dłuższym okresie 

przechowywania. Pojawienie się większej liczby ofert sprzedaży kukurydzy wpłynęło na 

osłabienie jej cen. Zwyżki cen pozostałych zbóż także wyhamowały. 

Zapotrzebowanie na ziarno ze strony przetwórców osłabło. Większość wytwórni pasz i młynów wydaje się być 

pokryta na styczeń i część lutego 2022. Niektórzy przetwórcy zdecydowali nawet o wstrzymaniu skupu do połowy 

stycznia. Przedmiotem obrotów są jednak niewielkie, samochodowe partie ziarna. 

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

kształtowały się następująco: 

- pszenica konsumpcyjna - 1250-1340 PLN/t, 

- pszenica paszowa - 1250-1310 PLN/t, 

- żyto konsumpcyjne - 1050-1150 PLN/t, 

- żyto paszowe -1050-1100 PLN/t, 

- pszenżyto - 1150-1220 PLN/t, 

- jęczmień paszowy - 1050-1150 PLN/t, 

- owies paszowy - 850-1000 PLN/t, 

- kukurydza - 1050-1100 PLN/t, 

- rzepak - 3300-3420 PLN/t. 

Ceny zbóż w portach 

Jak dotychczas, eksport ziarna drogą morską w bieżącym sezonie 2021/22 jest wolniejszy niż w sezonie poprzednim. 

Obecnie w portach przedmiotem eksportu jest pszenica oraz kilkutysięczne partie kukurydzy. W odniesieniu do 

pszenicy, w porcie Gdynia ładowanych jest 88 tys. ton ziarna na 2 statki. W końcu tygodnia, ceny zbóż oferowane 

przez eksporterów z dostawą do portów kształtowały się następująco: 

- pszenica konsumpcyjna (12.5/76/250) – 1320-1350 PLN/t (dostawa Sz/G/G, XII/I-II), 

- żyto – 1000 PLN/t (dostawa G/G, XII), 

- pszenżyto – 1200-1220 PLN/t (dostawa G/G, XII), 

- kukurydza – 1050-1070 PLN/t (dostawa Sz/G/G, XII). 
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Eksport zbóż na kołach głównie dotyczy realizacji wcześniejszych kontraktów i dostaw ziarna na rynek niemiecki. 

Przedmiotem wywozu za zachodnią granicę jest przede wszystkim kukurydza. W związku z niekorzystnymi relacjami 

kursowymi, import ziarna od naszych południowych sąsiadów pozostaje nieopłacalny. 

Analiza opracowana przez Sparks Polska i Izbę Zbożowo-Paszową 

Zamknij > 

  



 
  

Powrót do spisu treści                                                                                  10 

Rosyjskie cła eksportowe na zboża znów w górę 
Farmer.pl | Autor: JK | 20-12-2021, 17:17 | Fot Shutterstock 

Rosyjskie ministerstwo rolnictwa zaktualizowało stawki ceł eksportowych na pszenicę, 

jęczmień i kukurydzę w ramach tzw. mechanizmu tłumika zbożowego. 

Od 22 grudnia cła eksportowe na pszenicę i meslin zostaną podwyższone do 94 USD/t z 

91 USD/t tydzień temu. Wyższe cło opiera się na wzroście ceny indykatywnej z 330,1 

USD/t do 334,3 USD/t. 

Taryfa na jęczmień zostanie podniesiona do 84,8 USD/t (z 78,7 USD/t). Cła eksportowe 

na kukurydzę zostaną podniesione do 55 USD/t ( z 54,4 USD/t).  

 

Zamknij > 
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Usługi związane z wyżywieniem z obniżonym podatkiem VAT? 
farmer.pl | Autor: Marzena Pokora-Kalinowska | 20-12-2021 | fot. neshom z Pixabay 

Propozycję obniżenia do 5% podatku VAT dla usług związanych z wyżywieniem złożyła 

w Sejmie grupa posłów z KP, Konfederacji, Porozumienia, PS, Polska2050. 

Jak podają posłowie, polska gastronomia to ponad 76 tysięcy lokali, które generują 

blisko 37 mld złotych dla krajowego PKB i w których zatrudnienie znajduje blisko milion 

osób. Epidemia bardzo dotknęła ten sektor gospodarki. 

Złożony w Sejmie projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorców z branży gastronomicznej 

poprzez uruchomienie programów pomocowych oraz uproszczenie procedur 

podatkowych. „Zasadnym jest zastosowanie obniżonej stawki podatku VAT wynoszącej 

5% dla usług związanych z wyżywieniem (PKWiU 56), z jednoczesnym zachowaniem przepisów chroniących podmioty 

handlu detalicznego” – podają posłowie i „podkreślają, iż ochrona przedsiębiorców z branży handlu detalicznego jest 

realizowana poprzez zachowanie dotychczasowych wyłączeń ustawowych i utrzymanie jednakowej stawki podatku 

VAT dla jednakowych produktów, niezależnie od miejsca dokonywanej sprzedaży.” 

Jak podają projektodawcy, do obniżenia stawek podatku od towarów i usług, mającego na celu wsparcie 

przedsiębiorców z branży gastronomicznej, zdecydowali się ustawodawcy w innych krajach Unii Europejskiej oraz 

Europy, w tym m.in: Austrii, Belgii, Bułgarii, Cypru, Niemiec oraz Wielkiej Brytanii. 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

 

  

https://www.farmer.pl/prawo/przepisy-i-regulacje/uslugi-zwiazane-z-wyzywieniem-z-obnizonym-podatkiem-vat,114243.html
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Wysokie ceny nawozów - czeka nas głód w przyszłym roku? 
Farmer.pl | Autor: opr. Agnieszka Kozłowska | 17-12-2021 | fot. shutterstock 

Wysokie ceny nawozów, ale też drożejące inne środki produkcji rolnej, stawiają pod 

dużym znakiem zapytania poziom przyszłorocznej produkcji zbóż. Takiego zdania są 

członkowie grupy roboczej Copa-Cogeca „Zboża”. 

W pracach tej grupy biorą udział przedstawiciele Federacji Branżowych Związków 

Producentów Rolnych. Zdaniem uczestników ostatniego, grudniowego spotkania Copa-

Cogeca "Zboża", produkcja zbożowa w tym sezonie będzie na poziomie podobnym co w 

poprzednim. Duży wpływ na zbiory w tym roku będzie miała kukurydza, która wysoko 

plonowała. 

Jednak unijni rolnicy mają więcej powodów do zmartwień niż radości. 

- Sytuacja jest bardzo trudna w związku z wysokimi cenami nawozów. W efekcie duża część producentów po prostu 

ich nie zastosowała. Jeżeli będzie kiepska zima to wpłynie ona niekorzystnie na przezimowanie upraw, a to z kolei 

przełoży się na zbiory. Brak odpowiednich dawek nawozów na jesieni nie wróży dobrze oziminom. To samo będzie 

dotyczyło nawożenia wiosennego, bo nic nie wskazuje, że ceny nawozów spadną. A rosną także ceny innych środków 

do produkcji rolnej – stwierdził po spotkaniu Jerzy Grabiński, który z ramienia Federacji Branżowych Związków 

Producentów Rolnych, jako jednocześnie przedstawiciel i członek Rady Ekspertów Polskiego Związku Producentów 

Roślin Zbożowych, bierze udział w spotkaniach grupy Copa-Cogeca "Zboża". 

Znieść cła 

Stąd postulat Copa-Cogeca dotyczący zniesienia ceł anty dumpingowych na zagraniczne nawozy. Europejscy farmerzy 

z zadowoleniem przyjęli informację, że Komisja Europejska (DG TRADE) podjęła decyzję, aby rozpocząć dochodzenie 

odnośnie rzeczywistego wpływu środków antydumpingowych na rynek. 

Od początku 2021 r. ceny nawozów azotowych wzrosły bowiem trzykrotnie. Obecnie stanowią 55% kosztów 

produkcji dla rolników prowadzących uprawy w Europie. Oprócz tego wzrostu, podaż poza sezonem była niższa niż 

zazwyczaj i dystrybutorzy już teraz nie są pewni czy będą w stanie zaspokoić popyt rolników w wielu państwach 

członkowskich do okresu wiosennego. Te warunki w ogromnym stopniu zagrażają zdolnościom produkcyjnym 

rolników. Dlatego Copa-Cogeca dopinguje Komisję Europejską o jak najszybsze działania w tym zakresie. 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

 

  

https://www.farmer.pl/finanse/podatki-rachunkowosc/wysokie-ceny-nawozow-czeka-nas-glod-w-przyszlym-roku,114165.html
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Czy rolnicy skorzystają ze skrócenia wieku emerytalnego? 
Farmer.pl | Autor: Marzena Pokora-Kalinowska | 17-12-2021 | fot. Siegella z Pixabay 

Z pewnością podjęcie decyzji o przejściu na emeryturę ułatwiłaby rolnikom możliwość 

dalszego posiadania gospodarstwa i prowadzenia działalności rolniczej. W Sejmie jest 

już prezydencki projekt emerytur stażowych. 

Kto skorzysta na skróceniu wieku wymaganego do przejścia na emeryturę? Jak podaje 

prezydencka informacja, „Emerytura stażowa jest wyrazem docenienia przez państwo 

ubezpieczonych legitymujących się długim okresem zatrudnienia. Konsekwencją długiej 

aktywności zawodowej w wielu zawodach, w szczególności związanych z intensywnym 

wysiłkiem fizycznym, jest utrata sił uniemożliwiająca jej kontynowanie do osiągnięcia 

wieku emerytalnego. W takich przypadkach ubezpieczony, który legitymuje się stażem ubezpieczenia określonym w 

projektowanej ustawie, mógłby zakończyć wykonywanie pracy zawodowej i korzystać z zasłużonej, wypracowanej 

emerytury. Projekt zakłada jednakże, że przejście na emeryturę stażową byłoby prawem ubezpieczonego, a nie 

obowiązkiem.” 

Czy rolnicy zyskają na wprowadzeniu możliwości szybszego przejścia na emeryturę przez osoby długo opłacające 

składki? 

Z pewnością ocenę tej sytuacji zmieniłoby wprowadzenie możliwości pobierania emerytury i prowadzenia 

gospodarstwa, przy dalszym posiadaniu ziemi. 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

 

  

https://www.farmer.pl/prawo/przepisy-i-regulacje/czy-rolnicy-skorzystaja-ze-skrocenia-wieku-emerytalnego,114168.html
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KE chce penalizować nowe przestępstwa przeciwko środowisku 
Farmer.pl | Autor: JK | Dodano: 20-12-2021, 12:24 Fot.pixabay.com 

Komisja Europejska chce wzmocnić ramy prawa karnego w celu ochrony środowiska. W 

tym celu KE przedstawiła projekt nowej unijnej dyrektywy w sprawie zwalczania 

przestępczości przeciwko środowisku, która ma na celu wypełnienie „ważnego 

obowiązku” Zielonego Ładu. 

Proponowana ustawa ma na celu zwiększenie skuteczności ochrony środowiska 

poprzez zobowiązanie państw członkowskich do podejmowania środków karnych w 

przypadku takich przestępstw. 

 

Zakaz nielegalnego handlu drewnem 

Według KE nowe przestępstwa przeciwko środowisku mają zostać szczegółowo określone. 

Ustanowienie minimalnego poziomu sankcji i wzmocnienie skuteczności współpracy w zakresie egzekwowania 

prawa. Propozycja zobowiązałaby również państwa członkowskie do wspierania osób zgłaszających przestępstwa 

przeciwko środowisku oraz do współpracy z organami ścigania. 

Planowane jest m.in. uznanie za przestępstwa niektórych działań przeciwko środowisku, na przykład  nielegalnego 

handlu drewnem lub nielegalnego poboru wody. Według KE w celu zapewnienia większej pewności prawa należy 

również wykorzystać istniejące definicje przestępstw przeciwko środowisku. 

Nowe sankcje 

Ostatecznie celem jest ustalenie wspólnego minimalnego poziomu sankcji za przestępstwa przeciwko środowisku. Za 

przestępstwa, które skutkują śmiercią lub poważnymi obrażeniami osoby lub 

KE uważa, że należy zachęcać państwa członkowskie do stosowania kary pozbawienia wolności do dziesięciu lat. 

Projekt proponuje również dodatkowe sankcje, w tym wyłączenie dostępu do środków publicznych i postępowań o 

udzielenie zamówienia oraz cofnięcie urzędowych zezwoleń. 

Wniosek KE ma również na celu zwiększenie skuteczności odpowiednich dochodzeń i postępowań karnych. Władze 

UE chcą, aby każde państwo członkowskie opracowało strategie krajowe w celu zapewnienia spójnego podejścia. 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

 

  

https://www.farmer.pl/prawo/przepisy-i-regulacje/ke-chce-penalizowac-nowe-przestepstwa-przeciwko-srodowisku,114212.html


 
  

Powrót do spisu treści                                                                                  15 

Zalegają rolnikom 27 mln zł. Zostali zatrzymani na polecenie prokuratury 
CenyRolnicze.pl | 21 grudzień 2021 16:15 | Redakcja 

Wczoraj (20 grudnia 2021 r.) na polecenie Prokuratury Okręgowej w Toruniu 

funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Toruniu  Policji zatrzymali Stefana K. - 

prezesa  i Janusza P. oraz Macieja A. - dwóch członków zarządu Grupy Producentów 

Rolnych Ziarno Sp. z o.o. z siedzibą w Cichoradzu w sprawie oszustwa na szkodę 

kontrahentów spółki, w wyniku którego doszło do wyrządzenia szkody o łącznej 

wartości około 27 mln zł. 

Nie przyznali się do zarzucanych im czynów. Jak ustalono, w 2019 r. Grupa 

Producentów Rolnych zawierała umowy z rolnikami indywidualnymi i 

przedsiębiorstwami, na podstawie których, kupowała od nich zboża i rzepak z odroczonym terminem płatności. 

Zobowiązania te nie zostały uregulowane. Postępowanie wykazało, że spółka nie posiadała zbóż, które to – na 

podstawie umów składu miała przechowywać. Suma wierzytelności obejmuje kwotę blisko 27 mln zł, przysługujących 

około 900 wierzycielom. 

Zatrzymani – prezes i członkowie zarządu spółki usłyszeli zarzuty niegospodarności skutkującej wyrządzeniem szkody 

w mieniu Grupy Producentów Rolnych w łącznej wysokości około 27 mln zł,  sprzeniewierzenia mienia w postaci zbóż 

o łącznej wartości około 170 000 zł. Osobom tym przedstawiono również zarzuty niezgodnego z prawem 

prowadzenia ksiąg rachunkowych. 

Podejrzani nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów. Prokurator zastosował wobec nich środki 

zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych w wysokości 100 000 zł wobec Stefana K. i po 50 000 zł w stosunku 

do Janusza P. i Macieja A., zakazu opuszczania kraju, dozoru Policji oraz zakazu kontaktowania się z określonymi 

osobami. 

Przesłuchano 600 osób 

Prokurator dokonał także zabezpieczeń majątkowych na nieruchomościach należących do podejrzanych poprzez 

ustanowienie dwóch hipotek  przymusowych o łącznej wartości ponad 170 000 zł. 

Zatrzymania są wynikiem prowadzonego w Prokuraturze Okręgowej w Toruniu śledztwa w toku którego wykonano 

szereg czynności procesowych, m.in. przesłuchano blisko 600 osób - świadków i pokrzywdzonych, zgromadzono 

obszerną dokumentację handlową, a także uzyskano ekspertyzę biegłego z zakresu księgowości śledczej. Sprawa ma 

charakter rozwojowy. Planowane są dalsze czynności w tym, w miarę kolejnych ustaleń,  rozszerzenie zarzutów 

wobec podejrzanych. 

Źródło: Prokuratura Okręgowa Toruń 

Zamknij > 
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Priorytety ministra rolnictwa na 2022 rok 
Farmer.pl | Autor: Agnieszka Kozłowska | 21-12-2021 | Fot. PTWP 

Wdrożenie nowej WPR, system ubezpieczeń, budowa Holdingu Spożywczego, 

wprowadzenie ustawy o rolniczych emeryturach, walka z ASF - to niektóre z 

priorytetów Henryka Kowalczyka, wicepremiera i ministra rolnictwa i rozwoju wsi na 

najbliższy rok. 

- Najważniejszym zadaniem w 2022 roku, które jest przed ministerstwem rolnictwa, jak 

i przed Komisją Europejską, jest zakończenie negocjacji i wdrożenie Krajowego Planu 

Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027 - przyznał na dzisiejszej konferencji prasowej 

Henryk Kowalczyk, wicepremier i minister rolnictwa. 

- Jest on dokumentem, który określi perspektywę finansową, jak również priorytety działań ministerstwa rolnictwa 

ze środków WPR. Program ten jest ukierunkowany głównie na ochronę środowiska i klimatu, stąd nowe zadania dla 

rolników i stąd, między innymi, oprócz płatności bezpośrednich, które są przewidziane na poziomie co najmniej 

średnim europejskim dla gospodarstw poniżej 50 ha, przewidziano płatności związane bezpośrednio z ochroną 

środowiska i klimatu - poinformował wicepremier Kowalczyk. 

Zdaniem ministra, realizacja ekoschematów będzie niezwykle istotna i ważna, dlatego dobrze by było, aby rolnicy 

dobrze się przygotowali do skorzystania z tych środków europejskich w nadchodzącej perspektywie finansowej. 

Plan Strategiczny, o którym mowa, został przyjęty przez Radę Ministrów i do końca roku zostanie przekazany Komisji 

Europejskiej. 

Kolejnym priorytetem resortu na rok 2022 i lata kolejne jest zbudowanie i wdrożenie systemu ubezpieczeń upraw 

rolnych i zwierząt gospodarskich. 

- To jest bardzo istotne ze względu na niepewne czasy, jeśli chodzi o klimat i  klęski żywiołowe. Ten system, który 

chcemy zbudować, będzie opierał się przede wszystkim na dużej dotacji z budżetu państwa do składek 

ubezpieczeniowych rolników - na poziomie 65% - podał minister. 

Dodał, że w tym celu będzie bardzo mocno promowany system ubezpieczeń wzajemnych, po to, aby potencjalne 

oszczędności z jednego roku (przy małej klęsce żywiołowej) przechodziły na poczet składek roku następnego.  

- Tym samym rolnicy stając się członkami ubezpieczeń wzajemnych, będą mogli gromadzić pieniądze na kolejne lata i 

te składki mogą być w następnych latach niższe w przeciwieństwie do ubezpieczeń komercyjnych, gdzie zysk 

traktowany jest jako zysk firmy ubezpieczeniowej, a rolnik z kolejnym rokiem musi płacić składki takie same wysokie - 

informował minister Kowalczyk. 

W tym celu, finalizowany jest proces przejęcia TUW Pocztowy. Jak zapewnił wicepremier, w budżecie jest 

zabezpieczona odpowiednio wysoka pula środków - ok. 4,5 mld zł - na dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych. 

- Zrównujemy w ramach KRUS, do wysokości w ramach ZUS, poziom odszkodowania za utratę 1 procenta zdrowia – z 

809 złotych do 1033 złotych – poinformował przy okazji wicepremier Henryk Kowalczyk oddając jednocześnie, że 

zwiększamy zasiłek chorobowy dla rolników z 10 zł/dzień do wysokości 20 zł/dzień oraz z 15 zł do 30 zł zasiłek 

chorobowy związany z COVID-19. 

Kolejnym elementem, który w przyszłym roku będzie znaczącym priorytetem dla ministerstwa rolnictwa, jest 

zbudowanie Narodowego Holdingu Spożywczego. Za jego zbudowanie będzie odpowiedzialny resort aktywów 

państwowych, a następnie Holding zostanie przekazany w zarządzanie resortowi rolnictwa. 

- Mam nadzieję, że ten proces znajdzie swój finał wiosną 2022 r. - poinformował Henryk Kowalczyk. 

Wprowadzenie ustawy o rolniczych emeryturach - to kolejny priorytet resortu rolnictwa na przyszły rok. Chodzi tu o 

usankcjonowanie możliwości przejścia na emeryturę, bez konieczności wyzbywania się gospodarstwa i zaprzestania 

w nim produkcji. 
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Wielkim wyzwaniem na kolejny rok będzie też oczywiście walka z ASF i wsparcie rynku wieprzowiny w tym 

kontekście (tj. walka zarówno z przyczynami, jak i skutkami występowania tej choroby). Minister przypomniał przy 

okazji o podjętych już działaniach - jak dopłaty do utrzymania loch, podniesienie stawek związanych z koniecznością 

zaprzestania chowu trzody w związku z nakazem lekarza weterynarii - które to działania - w ocenie ministra 

przyczynią się do znaczącej poprawy na rynku trzody chlewnej, a pokaże to (dopiero) drugie półrocze 2022 r. 

W trakcie konferencji dotyczącej priorytetów resortu rolnictwa na kolejny rok, minister zwrócił też uwagę na nowe 

przepisy, które albo właśnie wchodzą w życie, albo mają być przyjęte w bliskim okresie czasu, a które mogą znacząco 

poprawić sytuację rolników w nadchodzącym 2022 roku. 

I tak, wchodzą w życie nowe stawki dotyczące paliwa rolniczego - zwiększająca limity ilościowe ze 100 na 110 l/ha 

oraz 30 na 40 l dopłaty do produkcji zwierzęcej. - W powiązaniu z tarczą antyinflacyjną rządową, tak naprawdę 

obniżającą akcyzę na paliwo - rolnicy otrzymają tak naprawdę pełny zwrot dopuszczony przepisami europejskimi jeśli 

chodzi o akcyzę na paliwo rolnicze. (...) Dla rolników będzie to istotna ulga jeśli chodzi o koszty paliw - poinformował 

minister Kowalczyk. 

Kolejnym aktem prawnym, który wchodzi w życie jest ustawa o rolniczym handlu detalicznym, która umożliwia 

wszystkim rolnikom sprzedaż produktów na lokalnych bazarach bezpośrednio i bezpłatnie w piątki i soboty.  

Wicepremier Kowalczyk poinformował, że w najbliższych tygodniach należy się spodziewać uchwalenia nowych 

przepisów dotyczących ochrony gruntów rolnych, które umożliwią rolnikowi przeznaczenie 30% powierzchni 

zagrodowej (nie więcej niż 500 m kw.) na działalność przetwórczą, inną niż bezpośrednia działalność rolnicza, bez 

specjalnych, dodatkowych dokumentacji. 

Link do pełnego artykułu 
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Stan wyjątkowy – rolnicy wciąż bez odszkodowań za szkody 
Farmer.pl | Autor: Grzegorz Tomczyk | 21-12-2021 | Foto: Policja 

Podlascy rolnicy gospodarujący w strefie przygranicznej, wbrew zapowiedziom rządu 

nie doczekali się żadnych rekompensat za szkody wyrządzone przez operujące przy 

granicy wojsko i inne służby. 

-Odpowiedź Wojewody Podlaskiego na wniosek Podlaskiej Izby Rolniczej dotyczący 

odszkodowań za stratowane przez wojsko pola i łąki jest dość enigmatyczna. Brakuje w 

niej konkretów, istotnych dla rolników – mówi Marek Siniło, wiceprezes PIR.-Zgodnie 

nadesłanym pismem, poszkodowani rolnicy mogą zgłaszać szkody powstałe wskutek 

wprowadzenia stanu wyjątkowego do Urzędu Wojewódzkiego, który zajmie się oceną 

zasadności roszczeń. Nie wiadomo jednak do jakiej komórki UW bezpośrednio trzeba się zgłaszać, jakie dokumenty 

są wymagane, albo czy w konsekwencji tych zgłoszeń nastąpi szacowanie strat. Jako izba nie zamierzamy jednak 

zostawiać tej tak tej sprawy i zapraszamy poszkodowanych rolników do nas. Będziemy występować w ich imieniu do 

Wojewody. 

PIR w swoim wniosku do Wojewody alarmował, iż pojazdy i służby operujące w strefie przygranicznej dokonały szkód 

na polach i użytkach zielonych. Ciężkie pojazdy rozjeżdżały grunty rolników przy budowie zapór na granicy, a 

codzienne patrole i działania przy granicy oznaczają dla właścicieli gospodarstw kolejne szkody i straty. Wiele łąk 

trzeba będzie zrekultywować, a pola wyrównywać i ponownie obsiewać. 

-Niszczone są nie tylko użytki rolne. Poważnie zniszczonych zostało również wiele dróg na tym obszarze. Chodzi 

zarówno o drogi gminne, jak gruntowe drogi dojazdowe do pól – mówi Marek Siniło.-Rolnicy mają teraz często 

problemy z dotarciem do swoich gruntów, a wiosną po roztopach te kłopoty pewnie się pogłębią. Przyjęliśmy 

również skargi od rolników, którym wojsko rąbało prywatne lasy, bo żołnierze potrzebowali drewna na ogniska, żeby 

się ogrzewać. 

Z odpowiedzi, jaka wpłynęła do PIR od Wojewody Podlaskiego wynika, że ustawa z 29 września br. o 

rekompensatach z tytułu wprowadzenia stanu wyjątkowego, nie przewiduje wypłaty odszkodowań dla rolników, za 

szkody na polach czy łąkach. Podstawą ewentualnego roszczenia ze strony rolnika mogłoby być rozporządzenia 

Prezydenta RP, dotyczące wprowadzenia stanu wyjątkowego. Strata majątkowa po stronie gospodarza musiałaby 

być jednak następstwem ograniczenia wolności i praw obywatelskich, wskutek wprowadzenia stanu wyjątkowego. 

Osobno kwestie strat i roszczeń regulują też ustawy o Straży Granicznej i o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP. Jeśli 

jednak zgłaszana szkoda nie będzie mieścić się w katalogach objętych wspomnianymi aktami prawnymi – rolnikowi 

pozostaje dochodzenie roszczeń na drodze cywilnej. 

-Rolnicy są poszkodowani w dwójnasób, bo nie tylko przez służby pilnujące granicy – zauważa Marek Siniło.-

Szacowania szkód i odszkodowań nie mogą się również doprosić od kół łowieckich. Myśliwi mówią wprost rolnikom, 

że szacować szkód nie ma sensu, bo i tak koła nie mają pieniędzy na wypłaty odszkodowań. Koła argumentują, że 

stan wyjątkowy uniemożliwia im polowanie, więc kasa świeci pustką. Nie możemy się zgodzić z takim łamaniem 

prawa, bo to nie rolnik odpowiada za stan finansów myśliwych. Jemu ustawa gwarantuje szacowanie szkód i wypłatę 

należnej rekompensaty – podkreśla wiceprezes PIR. 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 
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Polskie rolnictwo ma się bardzo dobrze - minister podsumowuje mijający rok 
Farmer.pl | Autor: Agnieszka Kozłowska | 21-12-2021 | fot. FB MRiRW 

Polskie rolnictwo ma się bardzo dobrze, mijający rok był trudny dla branży ale 

absolutnie nie był rokiem straconym - stwierdził dziś na konferencji prasowej Henryk 

Kowalczyk, wicepremier i minister rolnictwa i rozwoju wsi. 

Tym, co przedstawia aktualnie obraz polskiego rolnictwa w szczególnie korzystnym 

świetle jest - w opinii wicepremiera Kowalczyka - rosnący eksport. To na podstawie 

danych o jego rosnącym wolumenie (według ministra jest to zwyżka o 7-8%) 

wicepremier Kowalczyk wysnuł, podczas dzisiejszej konferencji prasowej, następujący 

wniosek: "rosnący eksport jest dowodem na to, że polskie rolnictwo ma się dobrze". 

Minister zauważył przy tym, że bez wątpienia mijający 2021 r. był trudnym dla polskiego, ale też europejskiego 

rolnictwa. Głównym problemem był ASF i trudna sytuacja na rynku trzody chlewnej, spowodowana brakiem 

możliwości eksportu wieprzowiny na rynki trzecie (stąd załamanie na rynku wieprzowiny). 

- Hodowcy trzody chlewnej otrzymywali wsparcie różnego typu, począwszy od wsparcia na rzecz utraconych 

dochodów czy zaprzestania produkcji, wsparcie jeśli chodzi o bioasekurację (pomoc w planach bioasekuracyjnych) 

(...) Myślę, że udało nam się w ostatnich tygodniach zatrzymać rozwój ASF, zlikwidować kilka przyczyn, ale też dać 

czas kiedy ten trudny okres na rynku trzody chlewnej rolnicy będą mogli przetrzymać. Ważne jest, aby zatrzymać 

tempo likwidacji chowu trzody chlewnej. (...) Myślę, że to w tym roku udało się zrobić - stwierdził minister Kowalczyk. 

- Nie uważam, że mijający rok był straconym dla branży rolnej - dodał wicepremier. - Cały rok był przygotowywany 

Krajowy Plan Strategiczny, ustawy dotyczące Holdingu Spożywczego, czy choćby ustawy dotyczące przygotowania do 

systemu ubezpieczeń w rolnictwie, w systemie ubezpieczeń wzajemnych. Ten okres w rolnictwie był przepracowany 

dobrze - podsumował minister Kowalczyk. 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 
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Powrót do spisu treści                                                                                  20 

Ceny skupu zbóż, kukurydzy, oleistych i strączkowych: kontynuacja niewielkich obniżek 
CenyRolnicze.pl | 22 grudzień 2021 17:02 | Paweł Hetnał 

Na rynku skupu zbóż utrwala się słaby trend spadkowy. Od minionego poniedziałku 

proponowane średnie stawki w naszym zestawieniu spadły po kilka złotych za tonę. 

Sporą obniżkę zaliczyło żyto konsumpcyjne, którego średnia wycena poszła w dół od 

poniedziałku o 14,29 zł/t. W odwrotnym kierunku zmierzał rzepak, który w tym czasie 

podrożał o ponad 20 zł/t.  Aktualne ceny skupu zbóż, rzepaku, kukurydzy i strączkowych 

zebrane w dniu 22.12.2021 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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Zbóż, rzepaku i warzyw mniej niż przed rokiem. Produkty rolne coraz droższe 
Agropolska.pl | AUTOR TEKSTU: (DK) | 20-12-2021,14:15 | Foto_Tytus Żmijewski 

Główny Urząd Statystyczny podał najnowsze szacunki tegorocznych zbiorów. Wiemy 

też, o ile wzrosły ostatnio ceny skupu podstawowych produktów rolnych. 

Produkcję zbóż ogółem ocenia się na 34,6 mln t (-3 proc. rok do roku). Powierzchnia 

uprawy wyniosła blisko 7,5 mln ha, w tym zasiewów zbóż podstawowych z mieszankami 

zbożowymi - około 6,3 mln ha, z tego: pszenicy - około 2,4 mln ha, żyta - około 0,8 mln 

ha, jęczmienia - około 0,7 mln ha, owsa - około 0,5 mln ha, pszenżyta - około 1,3 mln 

ha, mieszanek zbożowych - około 0,7 mln ha. 

 

"Szacuje się, że plony zbóż ogółem wyniosą ok. 46,5 dt/ha, tj. o 1,4 dt/ha (o 3 proc.) mniej w porównaniu z 

ubiegłorocznymi, a plony zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi wyniosą 42,6 dt/ha, tj. w stosunku do 

ubiegłorocznych mniej o 2,2 dt/ha (o 5 proc.)" - wylicza GUS. 

Powierzchnia uprawy kukurydzy na ziarno zwiększyła się w porównaniu z ubiegłoroczną o około 6 proc. i wyniosła 

niespełna 1,0 mln ha. Szacuje się, że plony kukurydzy na ziarno wyniosą 74,7 dt/ha i będą większe od 

ubiegłorocznych o ok. 2,6 dt/ha, tj. o 4 proc. 

Zbiory kukurydzy na ziarno wyszacowano na 7,5 mln t, tj. o 9 proc. więcej od zbiorów ubiegłorocznych. Natomiast 

powierzchnia kukurydzy uprawianej na zielonkę była według szacunków większa od ubiegłorocznej o ok. 3 proc. i 

wynosi około 0,7 mln ha. Zbiory kukurydzy na zielonkę ocenia się na ok. 33,5 mln t tj. o 8 proc. więcej od uzyskanych 

w 2020 r. 

Zbiory innych ziemiopłodów oszacowano tak: 

• zbiory rzepaku i rzepiku ocenia się na ok. 3,2 mln t (+2 proc. r/r) 

• zbiory ziemniaków szacuje się na ok. 7,1 mln t (-10 proc.) 

• zbiory buraków cukrowych ocenia się na ok. 15,5 mln t (+4 proc.) 

• produkcję warzyw gruntowych ocenia się na blisko 3,8 mln t (-1 proc.) 

• zbiory owoców ocenia się na ponad 4,4 mln t (+13 proc.) 

• zbiory owoców z krzewów owocowych i plantacji jagodowych szacuje się na około 0,6 mln t (+2 proc.)  

Jeśli chodzi o siano, plony trzeciego pokosu traw łąkowych oceniono na około 11,2 dt/ha (+16 proc. r/r), a zbiory z łąk 

trwałych (w przeliczeniu na siano) z trzeciego pokosu wyniosły ok. 2,9 mln t (+10 proc.). 

GUS podał ponadto, że w listopadzie ceny skupu podstawowych produktów rolnych (pszenicy, żyta, żywca 

wołowego, żywca wieprzowego, drobiu i mleka krowiego) wzrosły w skali roku o 21,5 proc., zaś miesiąc do miesiąca 

o 5,5 proc. 

Zamknij > 
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Połowa kosztów produkcji zbóż to nawozy. Jest pomysł, jak obniżyć ceny 
Agropolska.pl | AUTOR TEKSTU: (DK) | 22-12-2021,10:35 | Foto_Dariusz Kucman 

O aktualnej sytuacji na rynku zbóż i postulacie zniesienia ceł antydumpingowych na 

zagraniczne nawozy, co miałoby zbić ich ceny - rozmawiano podczas grudniowego 

posiedzenia grupy roboczej "Zboża" zrzeszenia europejskich rolników Copa-Cogeca. 

Według uczestników spotkania produkcja zbożowa w tym sezonie będzie zbliżona do 

tej sprzed roku. Podkreślano dobre plonowanie kukurydzy, ale jednocześnie zwracano 

uwagę, że rolnicy mają więcej powodów do zmartwień niż radości. 

Mówił o tym m.in. biorący udział w posiedzeniu Jerzy Grabiński ekspert Federacji 

Branżowych Związków Producentów Rolnych (FBZPR) oraz członek Rady Ekspertów 

Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych (PZPRZ). 

- Sytuacja jest bardzo trudna w związku z wysokimi cenami nawozów. W efekcie duża część producentów po prostu 

ich nie zastosowała. Jeżeli będzie kiepska zima, to wpłynie na przezimowanie upraw, a to z kolei przełoży się na 

zbiory. Brak odpowiednich dawek nawozów na jesieni nie wróży dobrze oziminom. To samo będzie dotyczyło 

nawożenia wiosennego, bo nic nie wskazuje, że stawki nawozów spadną. A rosną także ceny innych środków do 

produkcji rolnej - wyliczał Grabiński. 

W związku z cenami nawozów Copa-Cogeca wysunęła postulat dotyczący zniesienia ceł antydumpingowych na 

zagraniczne produkty. Komisja Europejska podjęła decyzję, aby rozpocząć dochodzenie odnośnie rzeczywistego 

wpływu środków antydumpingowych na rynek, co farmerzy przyjęli z zadowoleniem. 

"Od początku 2021 r. ceny nawozów azotowych wzrosły trzykrotnie. Obecnie stanowią 55 proc. kosztów produkcji 

dla rolników prowadzących uprawy w Europie. Oprócz tego wzrostu, podaż poza sezonem była niższa niż zazwyczaj i 

dystrybutorzy już teraz nie są pewni, czy będą w stanie zaspokoić popyt rolników w wielu państwach członkowskich 

do okresu wiosennego. Te warunki w ogromnym stopniu zagrażają zdolnościom produkcyjnym rolników. Dlatego 

Copa-Cogeca dopinguje Komisję Europejską o jak najszybsze działania w tym zakresie" - czytamy w serwisie FBZPR. 

Podczas spotkania grupy "Zboża" rozmawiano ponadto o inicjatywach z zakresu rolnictwa węglowego oraz o niskich 

stawkach dofinansowania eko-programów, zawartych w krajowych planach strategicznych. 

Zamknij > 
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Spółki rolne przejdą pod nadzór innego resortu. Mali producenci wina będą mieli łatwiej 
Agropolska.pl | AUTOR TEKSTU: PAP, (EM) | 21-12-2021,13:25  

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o gospodarowaniu 

nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz ustawę o wyrobach winiarskich. 

Nowelizacja pierwszego dokumentu umożliwi przekazanie spółek rolnych pod nadzór 

Ministerstwa Aktywów Państwowych. Ma to pozwolić na utworzenie państwowego 

holdingu spożywczego, nad czym pracuje resort aktywów. 

Jednym z zadań holdingu ma być walka ze zmowami cenowymi i przewagą kontraktową 

wielkich firm skupujących od rolników płody rolne. Przekazanie będzie możliwe pod 

warunkiem spełnienia przesłanki niezbędności tej czynności dla realizacji polityki 

gospodarczej państwa, w tym ochrony interesów Skarbu Państwa, na wniosek ministra właściwego do spraw 

aktywów państwowych i za zgodą ministra właściwego do spraw rozwoju wsi. 

Z dniem przejęcia przez ministra właściwego ds. aktywów państwowych, prawa z akcji lub udziałów staną się 

mieniem Skarbu Państwa niewchodzącym w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Obecnie w imieniu 

resortu rolnictwa nadzór nad spółkami rolnymi sprawuje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. W gestii KOWR są 42 

spółki, z czego osiem zostanie przekazanych pod nadzór MAP. 

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Z kolei przygotowana przez ministerstwo rolnictwa ustawa o wyrobach winiarskich jest nową kompleksową ustawą, 

która przejęła większość przepisów z ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich. 

Dostosowała polskie prawo o przepisów UE. Ujednoliciła i uprościła wymagania dotyczące wpisu do rejestru 

działalności regulowanej. 

Nowe przepisy zwalniają drobnych producentów wina z obowiązku posiadania zezwolenia na obrót hurtowy, co 

umożliwi bezpośrednią sprzedaż takich napojów do restauracji i lokalnych sklepów. Przesunięto też o dwa miesiące 

termin zgłaszania chęci produkcji wina w danym roku, zniesiono bariery administracyjne związane z nadzorem nad 

produktami ubocznymi. 

Nowa ustawa przewiduje wydanie czterech rozporządzeń ministra rolnictwa. Pozwala na zwiększenie maksymalnej 

wielkości produkcji wysokojakościowych fermentowanych napojów winiarskich przez drobnych producentów wina z 

10 tys. l/rok do 100 tys. l/rok. 

Umożliwia też produkcję takich napojów proporcjonalnie do wielkości posiadanych hektarów sadów lub liczby pni 

pszczelich (uli - PAP), a także na ich wyrób poza składem podatkowym oraz zwolnienie z obowiązku zatwierdzania 

zakładów pod względem sanitarnym. 

Większość przepisów ustawy wchodzi w życie po upływie 60 dni od dnia ogłoszenia. 

Zamknij > 
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Rolnicy przeczekali obniżki cen. Handel nadal stoi w miejscu 
Farmer.pl | Autor: Małgorzata Tyszka | 22-12-2021 | fot. M. Tyszka 

Tuż przed świętami nie widać podaży na rynku płodów rolnych. Podpisywane są 

pojedyncze umowy. I taka sytuacja na pewno potrwa do nowego roku. 

Jak mówią sami rolnicy, zboże i rzepak sprzedają tylko ci, co muszą. Większość nadal 

„trzyma” zmagazynowane płody rolne i czeka na wyższe ceny. Surowce są lepszą lokatą 

kapitału niż gotówka, bo wysoka inflacja „zżera” ją z dnia na dzień. Farmerzy obserwują 

rynek i liczą na podwyżki, bo to co dzieje się na świecie, może wskazywać na to, że w 

perspektywie czasowej, nie powinno być taniej. 

 

W firmach skupowych dowiadujemy się, że co prawda ostatnie spadki cen na giełdzie trochę wpłynęły na „ruch w 

interesie”, ale teraz ponownie jest cisza. Bo ceny wzrosły.  

Sytuacja na giełdach 

- W poniedziałek notowania rzepaku na Matif w kontrakcie z dostawą w lutym wzrosły o 1,8 proc. do 738,00 euro/t 

(3412) zł/t ) i były o 78,8 proc. wyższe niż o tej porze przed rokiem. Jest to kolejny w ostatnich dniach historyczny 

rekord ceny. Notowania kanadyjskiej canoli podniosły się o 0,9 proc. i wyniosły 1022,60 CAD/t, a przez ostatni rok 

wzrosły o 61,2 proc. – informował na farmer.pl Tomasz Roszkowski. 

Pszenica również podrożała. - W kontrakcie z dostawą w marcu na MATIF podrożała o 1,9 proc. i kosztowała 285,00 

euro/t (1318 zł/t). W ujęciu r/r notowania wzrosły o 36,4 proc. Cena kukurydzy na paryskiej giełdzie w kontrakcie 

styczniowym wzrosła o 1,2 proc. i wyniosła 244,75 euro/t (1132 zł/t), a przez ostatni rok podniosła się o 25,5 proc. 

Pszenica na CBOT w kontrakcie marcowym podrożała o 2,7 proc. i kosztowała 293,58 USD/t. W ujęciu r/r notowania 

wzrosły o 30,7 proc. Cena kukurydzy w kontrakcie z dostawą w marcu na giełdzie w Chicago podniosła się o 1,2 proc. 

i wyniosła 235,52 USD/t, a przez ostatni rok podniosła się o 36,0 proc. – informował Roszkowski. 

Jakie nastroje na rynkach surowców rolnych? 

- Miniony tydzień przyniósł dalszą realizację zysków na rynku pszenicy, choć skala spadków na piątkowym 

zamknięciu, zarówno na giełdzie w Chicago, jak i na giełdzie MATIF, okazała się mniejsza niż w połowie tygodnia. 

Rośnie także presja na spadki cen na rynkach rzeczywistych, gdzie po raz pierwszy w tym sezonie importerzy byli w 

stanie kupić pszenicę taniej niż podczas poprzednich przetargów – podawał w poniedziałkowym raporcie Mirosław 

Marciniak z InfoGrain. 

Nadal mamy niepokojące informacje z Ameryki Południowej, gdzie La Nina cały czas oddziałuje na pogodę. Tam 

farmerzy borykają się z suszą. - Brak opadów i wysokie temperatury stanowią potencjalne zagrożenie dla zbiorów 

kukurydzy oraz soi w Argentynie i na południu Brazylii – podaje Marciniak. 

- Poza tym w drugiej części sezonu Rosja planuje zmniejszenie limitów na eksport zbóż do 11 mln ton (z wcześniej 

prognozowanych 14 mln ton). Limit na eksport pszenicy ma zostać zmniejszony do 8 mln ton (z wcześniejszych 9 mln 

ton). Wspomniane limity mają obowiązywać w okresie 15 lutego/30 czerwca – podaje Mirosław Marciniak. 

Ceny płodów rolnych pod koniec 2021 r. 

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen zbóż z 22 grudnia 2021 r. w poszczególnych punktach skupu w zł/t netto (na 

postawie wywiadu telefonicznego). 

Polskie Zakłady Zbożowe w Krakowie S.A. 

- pszenica konsumpcyjna – 1300-1330. 

Osadkowski S.A. 



 
  

Powrót do spisu treści                                                                                  25 

- pszenica konsumpcyjna – 1280, 

- pszenica paszowa – 1250, 

- rzepak – 3200. 

ZPZM Kruszwica 

- pszenica konsumpcyjna – 1300, 

- żyto konsumpcyjne – 1000, 

- jęczmień konsumpcyjny – 1020. 

Młyn-Pol 

- pszenica konsumpcyjna – 1250, 

- pszenica paszowa – 1200. 

Gołańcz Piast 

- pszenica paszowa - 1300-1310, 

- pszenżyto - 1200-1210, 

- jęczmień paszowy - 1000-1010. 

Interchemall Zespół Młynów Jelonki sp. Z o.o. 

- pszenica konsumpcyjna – 1300, 

- żyto konsumpcyjne – 1000. 

Elewarr oddział w Nowych Proboszczewicach 

- pszenica konsumpcyjna - 1200, 

- pszenica paszowa – 1140, 

- pszenżyto – 1000, 

- żyto paszowe – 920, 

- żyto konsumpcyjne – 1000, 

- jęczmień konsumpcyjny – 1000, 

- jęczmień paszowy – 980. 

Elewator Jabłowo 

- pszenica konsumpcyjna – 1250, 

- pszenica paszowa – 1200, 

- pszenżyto – 1080, 

- żyto paszowe – 1010, 

- żyto konsumpcyjne – 1040, 

- jęczmień paszowy – 1040, 

- rzepak – 3340, 
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- kukurydza sucha – 1040. 

Rol-Prem 

- pszenica konsumpcyjna - 1250, 

- pszenica paszowa - 1200, 

- pszenżyto – 1100, 

- żyto konsumpcyjne – 980, 

- jęczmień paszowy – 1100, 

- kukurydza sucha – 980. 

Agrito 

- pszenica konsumpcyjna – 1280, 

- pszenica paszowa – 1250, 

- pszenżyto – 1050, 

- żyto paszowe – 910, 

- żyto konsumpcyjne – 940, 

- jęczmień paszowy – 1040, 

- rzepak – 3250, 

- kukurydza sucha – 1000, 

- owies – 850. 

AgroAs 

- pszenica konsumpcyjna – 1280, 

- pszenica paszowa – 1240, 

- pszenżyto – 1140, 

- żyto paszowe – 920, 

- żyto konsumpcyjne – 950, 

- jęczmień konsumpcyjny – 1070, 

- jęczmień paszowy – 1040, 

- rzepak – 3390, 

- kukurydza sucha – 980, 

- owies – 800, 

- groch - 1050. 

Elewarr Bielsk Podlaski 

- pszenica konsumpcyjna – 1190 - 1220, 

- pszenica paszowa – 1160, 
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- żyto paszowe – 950, 

- żyto konsumpcyjne – 1030. 

WIPASZ S.A. oddział Krosno k. Pasłęka 

- pszenica paszowa – 1200, 

- pszenżyto – 1100, 

- żyto paszowe – 980, 

- jęczmień paszowy – 1050. 

Firma Szmidt 

- pszenica konsumpcyjna – 1260, 

- pszenica paszowa – 1240, 

- pszenżyto – 900, 

- żyto paszowe – 800, 

- jęczmień paszowy – 810, 

- rzepak – 3000, 

- kukurydza mokra – 750, 

- kukurydza sucha - 1020. 

Grupa Producentów Rolnych ERGO-ROL 

- pszenica konsumpcyjna – 1200, 

- pszenica paszowa – 1180, 

- pszenżyto – 1100, 

- żyto paszowy – 970, 

- jęczmień konsumpcyjny – 3200, 

Agrade Sp. z o.o. k. Inowrocławia 

- pszenica konsumpcyjna – 1250, 

- pszenica paszowa – 1200, 

- rzepak – 3200, 

- kukurydza sucha – 1050. 

Street Retail 

- rzepak - 3200 (30 dni termin płatności) -3150 (14 dni termin płatności). 

Transrol Leszno 

- pszenica konsumpcyjna - 1270, 

- pszenica paszowa - 1230, 

- pszenżyto - 1130, 
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- żyto paszowe - 1050, 

- żyto konsumpcyjne - 1080, 

- jęczmień paszowy - 1080, 

- rzepak - 3400, 

- kukurydza sucha - 1030, 

- owies - 880, 

- groch - 1400, 

- łubin - 1400. 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

 

  

https://www.farmer.pl/produkcja-roslinna/zboza/rolnicy-przeczekali-obnizki-cen-handel-nadal-stoi-w-miejscu,114314.html
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Wysokie ceny nawozów to wyższe koszty produkcji. Rolnicy donoszą o kolejnych 

podwyżkach 
Farmer.pl | Autor: Małgorzata Tyszka | 23-12-2021 | fot. Shutterstock 

Nad tematem pochylił się jeden z zagranicznych serwisów internetowych. Przedstawiono 

w nim dane, z których wynika, że w przypadku pszenicy, koszty nawozów są trzykrotnie 

wyższe, a koszty całkowite mogą wzrosnąć o 21 proc. [AKTUALIZACJA] Właśnie 

dostaliśmy informacje od rolników, że od wczoraj ceny nawozów azotowych bardzo 

wzrosły. Saletrę wyceniono na ponad 4 tys. zł, a niedawno była i tak bardzo droga. 

Kosztowała 2600 zł/t netto. 

Ceny nawozów w Europie są nadal wysokie. Jednocześnie światowy popyt skurczył się do 

absolutnego minimum w ciągu ostatnich kilku tygodni ze względu na historyczny wzrost 

cen. Spadek cen gazu od końca listopada spowodował spadek kosztów produkcji producentów. Dlatego np. największy 

europejski producent Yara ponownie uruchomił niektóre linie w Europie. W międzyczasie jednak ceny gazu ponownie 

gwałtownie wzrosły i mogą znowu spowolnić wzrost produkcji. Rynek nadal jest bardzo napięty. 

Duże podwyżki cen nawozów - jeszcze przed świętami? 

Aktualizacja: Właśnie otrzymaliśmy informację od rolników, że od wczoraj, duże firmy dystrybucyjne, znacznie 

podniosły ceny saletry amonowej. Jeszcze niedawno kosztowała 2600 zł/t netto. Teraz, jak informują nas Czytelnicy, 

nawet ponad 4 tys. zł. Sprawie będziemy się przyglądać. 

Przypominamy po ile były nawozy jeszcze niedawno. 

Wzrosły ceny nawozów u autoryzowanego dystrybutora 

Cała sytuacja przekłada się oczywiście na decyzje zakupowe rolników. Zdają sobie oni sprawę, że rosnące ceny środków 

produkcji to rosnące koszty produkcji surowców rolnych. Co prawda obecnie ceny pszenicy i rzepaku biją historyczne 

rekordy wartości, ale ta sytuacja nie utrzyma się w nieskończoność. A wysokie ceny nawozów, zdaniem analityków, 

zostaną z nami co najmniej do wiosny. Drożeją też środki ochrony roślin, materiał siewny, bo i infrastruktura około 

sprzedażowa, również bardzo poszła w górę np. opakowania, folie czy palety. Nie można zapomnieć o wysokiej inflacji. 

Jest drogo. 

Koszty produkcji w rolnictwie gwałtownie rosną 

Jak informuje serwis agrarheute.com, na współzależności rynku nawozowego z rynkiem zbóż koncentrował się cykl 

konferencji zorganizowany we Francji przez grupę medialną Argus. O wpływie eksplozji cen nawozów azotowych na 

koszty uprawy zbóż mówił na nich Isaure Perrot, analityk międzynarodowej firmy doradztwa rolniczego firmy Agritel. 

Perrot przedstawił następujące szacunki dotyczące francuskiej pszenicy. - Koszty produkcji wzrosną o 21 procent w 

ciągu sezonu 2022/2023, w porównaniu z sezonem 2021/2022. Powodem są bardzo wysokie koszty nawożenia 

azotem. Według badań Perrota wzrosłyby one z 20,3 euro za tonę w poprzednim sezonie do 57,4 euro za tonę pszenicy 

w następnym sezonie. To prawie potroi wydatek – czytamy w agrarheute.com. 

Analityk cytowany przez serwis, obliczył że z kolei na Ukrainie łączne koszty produkcji pszenicy wzrosną tylko o 9 proc. 

- Jest to związane z różnicą między modelami rolniczymi. W Europie Zachodniej rolnicy produkują intensywniej, co 

oznacza, że zużywają więcej nawozów azotowych na jednostkę powierzchni – wyjaśnił Perrot. 

- W przypadku uprawy kukurydzy wyższe ceny nawozów mogą spowodować wzrost kosztów produkcji o 19 proc. na 

Ukrainie i 14,5 proc. w USA. Ten wzrost kosztów produkcji naruszył również punkty odniesienia dla cen sprzedaży 

ziarna – podano w agrarheute.com. 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

https://www.farmer.pl/produkcja-roslinna/nawozy/wysokie-ceny-nawozow-to-wyzsze-koszty-produkcji-rolnicy-donosza-o-kolejnych-podwyzkach,114335.html

