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Notowania 
CenyRolnicze.pl | 3 stycznia 2022 

 

 

 

PSZENICA KONS ŻYTO KONSUMPCYJNE JĘCZMIEŃ BROWARNY OWIES KONSUMPCYJNY 
Średnia cena zł/t: 1 270,24  Średnia cena zł/t: 1 031,88  Średnia cena zł/t: 1 019,55  Średnia cena zł/t: 802,50  

MIN - MAX: 1 100,00 - 1 370,00  MIN - MAX: 900,00 - 1 200,00  MIN - MAX: 900,00 - 1 360,00  MIN - MAX: 700,00 - 940,00  

    

    
PSZENICA PASZ. ŻYTO PASZOWE PSZENŻYTO JĘCZMIEŃ PASZOWY 
Średnia cena zł/t: 1 199,76  Średnia cena zł/t: 947,22  Średnia cena zł/t: 1 053,25  Średnia cena zł/t: 1 002,33  

MIN - MAX: 980,00 - 1 350,00  MIN - MAX: 850,00 - 1 180,00  MIN - MAX: 880,00 - 1 210,00  MIN - MAX: 880,00 - 1 200,00  

    

    
GROCH ŁUBIN ŻŁÓTY ŁUBIN WĄSKOLISTNY BOBIK 
Średnia cena zł/t: 1 347,14  Średnia cena zł/t: 1 340,00  Średnia cena zł/t: 1 328,57  Średnia cena zł/t: 1 318,33  

MIN - MAX: 1 180,00 - 1 680,00  MIN - MAX: 1 300,00 - 1 380,00  MIN - MAX: 1 200,00 - 1 480,00  MIN - MAX: 1 225,00 - 1 420,00  

    

    
RZEPAK KUKURYDZA MLEKO ŻYWIEC WIEPRZOWY 
Średnia cena zł/t: 3 294,00  Średnia cena zł/t: 1 018,85  Średnia cena zł/l: 1,78 Średnia cena zł/kg: 4,27 

MIN - MAX: 2 900,00 - 3 520,00  MIN - MAX: 950,00 - 1 130,00  MIN - MAX: 1,66 - 1,89 MIN - MAX: 3,60 – 4,90 

    
    

MATF Pszenica  
278,50 €/t 

MATF Kukurydza  
243,00 €/t 
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Rząd zajmie się zmianami w ustawie o ARiMR 
Agropolska.pl | Autor : PAP, (ZL) | 27.12.2021 | Foto. Krzysztof Zacharuk 

Utworzenie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa spółki kapitałowej 

dla budowy systemów informatycznych na potrzeby Agencji, powoływanie doradców 

prezesa ARiMR przewiduje projekt zmian w ustawie o Agencji, którym we wtorek ma 

się zająć rząd. Zgodnie z projektem autorstwa ministerstwa rolnictwa, ustawowy zapis o 

tym, że nadzór nad Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie 

gospodarki finansowej sprawuje minister właściwy do spraw finansów publicznych ma 

zostać zmieniony na zapis, brzmiący, ze "nadzór nad Agencją sprawuje minister 

właściwy do spraw rozwoju wsi". Czytaj dalej… 

Sprzedaż nawozów przeważnie wstrzymana. Saletra znacznie powyżej 4 tys. zł 
Farmer.pl | Autor: Małgorzata Tyszka | 27.12.2021 | fot. Shutterstock 

Tuż przed świętami Bożego Narodzenia gruchnęła informacja, że znacznie podrożały 

nawozy azotowe. Cena saletry amonowej przekroczyła 4 tys. zł za tonę netto. Co teraz? 

Tylko nieliczne firmy mają cenniki i prowadzą sprzedaż, większość wstrzymała się z tym 

do Nowego Roku. Ma być jeszcze drożej. 

Jako pierwsi informowaliśmy o gwałtownych wzrostach cen nawozów azotowych 23 

grudnia, czyli dzień przed Wigilią. Czytaj dalej… 

 

Coraz starsi pracują w rolnictwie 
Farmer.pl | Autor: opr. A. Kozłowska | 27.12.2021 | fot. shutterstock 

Średni wiek pracującego użytkownika gospodarstwa rolnego już kilka lat temu 

przekroczył 50 lat. W 2020 r. w stosunku do 2010 r. średni wiek użytkownika 

gospodarstwa rolnego zwiększył się o prawie 3 lata. Według danych zebranych w 

Powszechnym Spisie Rolnym, jaki miał miejsce w  2020 r., proces starzenia się 

użytkowników gospodarstw rolnych jest zauważalny w każdym z województw.  

Czytaj dalej… 

 

Bankowcy ostrzegają: bez zabezpieczenia nie ma kredytu 
Farmer.pl |  Autor: Grzegorz Tomczyk | 26.12.2021 | Foto: Pixabay/Raten-Kauf 

Związek Banków Polskich przestrzega, iż immunitet egzekucyjny wprowadzony w 

odniesieniu do mienia rolników skutkuje zaprzestaniem finansowania rolnictwa. 

Sektor bankowy potwierdził obawy Wielkopolskiej Izby Rolniczej, iż nowe przepisy 

dotyczące możliwości egzekucji długów w gospodarstwach, skutkują wstrzymaniem 

przez banki kredytów i pożyczek dla rolników. Banki pozbawiono bowiem w nowych 

regulacjach skutecznych form zabezpieczenia. Czytaj dalej… 
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Zastój w handlu zbożem. Większy ruch spodziewany za dwa tygodnie 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Paweł Hetnał | 28.12.2021 |  

- Przedświąteczny tydzień charakteryzował się małymi obrotami na rynku zbóż tym 

bardziej, iż rynek operuje w warunkach uszczuplonej rynkowej podaży ziarna. Z końcem 

roku wielu rolników zamknęło już magazyny, dodatkowo obniżenie cen przez 

kupujących nie zachęcało ich do sprzedaży ziarna. Większych obrotów należy się 

spodziewać dopiero po 10 stycznia 2022 roku - informuje Izba Zbożowo-Paszowa.  

Czytaj dalej… 

 

KRIR: MRiRW odpowiada ws. wzrostu cen nawozów azotowych. UOKiK podejmie 

niezbędne działania 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 28.12.2021 | 

Krajowa Rada Izb Rolniczych opublikowała na swojej stronie odpowiedź MRiRW na 

wnioski samorządu rolniczego ws. sytuacji na rynku nawozów azotowych. 

Jak możemy przeczytać w wyjaśnieniach "notowane od kilku miesięcy drastyczne 

wzrosty i wahania cen nawozów mineralnych bardzo niepokoją resort rolnictwa 

bowiem niekorzystnie oddziaływają na możliwość prowadzenia racjonalnej gospodarki 

nawozowej. Sytuacja ta jest wyjątkowo trudna dla rolników. Czytaj dalej… 

 

AKTUALIZACJA: Nowy cennik od Anwil trafił do dystrybutorów. Czy to zapowiedź 

obniżek? 
Farmer.pl |  Autor: Małgorzata Tyszka | 28.12.2021 | fot. Shutterstock 

- Zgodnie z zapowiedzią, elastycznie podchodzimy do cen nawozów w aspekcie zmiany 

ceny gazu. Nasz zaktualizowany cennik już dziś trafił do dystrybutorów – napisała na 

Twitterze Daria Studzińska, rzecznik prasowa Anwil Grupa Orlen. Opatrzyła go znakami 

wskazującymi na obniżki cen. AKTUALIZACJA: Jest nowy cennik od Anwil. Ceny są niższe. 

Czy to zapowiedź spadków cen? Z informacji można wywnioskować, że bardzo możliwe. 

Zapytaliśmy o udostępnienie cennika. - Są to informacje stanowiące tajemnicę 

handlową spółki – odpowiedziała nam na tt Studzińska. Czytaj dalej… 

 

Irlandia: rolnicy boją się cięć w płatnościach bezpośrednich 
Farmer.pl | Autor: JK | 28.12.2021 | Fot.pixabay.com 

Przewodniczący Związku Rolników Irlandzkich (IFA), ponownie ostrzegł przed znaczną 

utratą dochodów, zwłaszcza irlandzkich rolników. Ma to się stać w wyniku reformy WPR 

i wynikających z niej cięć w płatnościach bezpośrednich. 

Według niego, ponad 4500 rolników specjalizujących się w uprawach rolnych będzie w 

znacznie gorszej sytuacji ze względu na propozycje WPR przedstawione przez rząd w 

Dublinie. Czytaj dalej… 

 

  



 
  

Powrót do spisu treści                                                                                  6 

Czy rolnik może nabyć grunty rolne wspólnie z osobą nie będącą rolnikiem? 
Farmer.pl | Autor: Radosław Zieniewicz | 28.12.2021 | Foto. Shutterstock 

Do redakcji Farmera zgłosił się rolnik, który chce zakupić grunty rolne wspólnie z 

partnerką. Problem polega na tym, że jego partnerka nie prowadzi działalności 

rolniczej. Czy osoba, która chce wspólnie z innym rolnikiem nabyć nieruchomość rolną, 

musi być rolnikiem? Odpowiedzi udzielił ekspert KOWR. 

Zgłosił się do nas jeden z rolników z dość nietypowym przypadkiem. Otóż chce on nabyć 

grunty rolne od sąsiada (nie są oni w żaden sposób spokrewnieni), graniczące z jego 

gospodarstwem rolnym. Czytaj dalej… 

 

Tylko co trzeci rolnik w pełni zaopatrzył się w nawozy. Co piąty nie kupił nic 
Cenyrolnicze.pl | Autor: Redakcja | 29.12.2021 | 

Pod koniec grudnia na całym świecie zanotowano dalszy wzrost cen nawozów 

azotowych, jak również fosforu i potażu. Jednocześnie masowe restrykcje eksportowe u 

dużych producentów takich jak: Rosji, Chiny i Egipt utrudniają dostawy do Europy 

Zachodniej, USA i Indii. - Wielu rolników nie jest odpowiednio pokrytych nawozem na 

kolejny sezon - tak wynika z badania przeprowadzonego przez francuski portal rolniczy 

Terre-net. Według tego medium, tylko 37,5% wszystkich rolników ma już w 

magazynach nawozy azotowe na kolejny sezon. Prawie 20 proc. rolników jeszcze nic nie 

kupiło i czeka na rozwój sytuacji. Czytaj dalej… 

Już od 1 stycznia obowiązywać będą ustawy ważne dla rolników 
Agropolska.pl | Autor : PAP, (EM) | 29.12.2021 | Foto. RPT 

W 2022 r. rolnicy otrzymają wyższe dopłaty do paliwa wykorzystywanego do produkcji. 

W nadchodzącym roku prostsze będą ponadto procedury dotyczące prowadzenia przez 

rolników i ich rodziny działalności nierolniczej na gruntach rolnych oraz sprzedaży 

własnych produktów. 

1 stycznia zacznie obowiązywać znowelizowana ustawa o zwrocie podatku akcyzowego 

zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. 

Czytaj dalej… 

Po ile pszenica po świętach? Aktualne cenniki z krajowych skupów 
Farmer.pl | Autor: Hanna Jarosławska | 29.12.2021 | fot. shutterstock 

Cena tony pszenicy konsumpcyjnej waha się obecnie od 1200 do 1300 zł/t, natomiast 

wartość tony rzepaku plasuje się w granicach od 3000 do 3500 zł/t. 

W krajowych skupach zbóż panuje obecnie duży spokój - wielu przedstawicieli 

przebywa na urlopach, a cenniki uległy nie uległy wielkim zmianom. W dalszym ciągu 

nie ma zainteresowania sprzedażą płodów rolnych przez rolników. Średnia cena tony 

pszenicy konsumpcyjnej wynosi 1270 zł/t, rzepaku - 3300 zł, natomiast kukurydzy 

suchej około 1030 zł.  Czytaj dalej… 
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W 2022 r. rolnicy otrzymają wyższe dopłaty do paliwa wykorzystywanego do produkcji 

rolnej 
Farmer.pl | Autor: PAP | 29.12.2021 | fot. Shutterstock 

W 2022 r. rolnicy otrzymają wyższe dopłaty do paliwa wykorzystywanego do produkcji 

rolnej - to jedna ze zmian, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. W 

nadchodzącym roku prostsze będą procedury dot. prowadzenia przez rolników i ich 

rodziny działalności nierolniczej na gruntach rolnych. 1 stycznia zacznie obowiązywać 

znowelizowana ustawa o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Ustawa zwiększa limit paliwa - ze 

100 litrów do 110 litrów - zużywanego na 1 ha upraw rolnych. Czytaj dalej… 

 

Potrzebna tarcza antykryzysowa dla rolników w związku z wzrostem cen nawozów 
Cenyrolnicze.pl | Autor: Redakcja | 30.12.2021 | 

- Kolejny drastyczny wzrost cen nawozów i sygnalizowane problemy o ich ograniczonej 

dostępności są niedopuszczalne i doprowadzą do braku możliwości zakupu przez 

rolników i problem z uruchomieniem produkcji w gospodarstwach, a w konsekwencji 

do ich bankructwa.  Powyższe czynniki będą powodem znacznego wzrostu cen dla 

konsumentów i zwiększenia inflacji  – uważa Teresa Hałas, przewodnicząca Rady 

Krajowej NSZZ RI „Solidarność. Czytaj dalej… 

 

 

Dopłaty powyżej średniej unijnej dla małych i średnich gospodarstw? 
Cenyrolnicze.pl | Autor: Redakcja | 30.12.2021 | 

- Nowa ustawa pozwoli już od kampanii 2022 r. zwiększyć dochody rolników i zapewnić 

im wypłatę tzw. Uzupełniającej Płatności Podstawowej (UPP), w ramach dopłat 

bezpośrednich – informuje ministerstwo rolnictwa. 

Rada Ministrów przyjęła projekt 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, przedłożony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Czytaj dalej… 

 

Ceny skupu zbóż, kukurydzy, oleistych i strączkowych: podwyżki wyhamowały 
Cenyrolnicze.pl | Autor: Redakcja | 29.12.2021 | 

W poniedziałek w naszych notowaniach obserwowaliśmy wzrost przeciętnych cen 

skupu zbóż, który sięgał kilkunastu złotych za tonę. Dzisiaj w przypadku pszenicy mamy 

do czynienia z korektą spadkową na poziomie kilku złotych za tonę. W ciągu dwóch dni 

wzrost stawek pozostałych gatunków zbóż wyraźnie zwolnił. Nadal rosną ceny rzepaku.  

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

29.12.2021 r. z firm zlokalizowanych na terenie całej Polski przez redakcję portalu 

CenyRolnicze.pl przedstawiają się następująco:  Czytaj dalej… 
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ZAŁĄCZNIK 
 

Rząd zajmie się zmianami w ustawie o ARiMR 
Agropolska.pl | Autor : PAP, (ZL) | 27.12.2021 | Foto. Krzysztof Zacharuk 

Utworzenie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa spółki kapitałowej 

dla budowy systemów informatycznych na potrzeby Agencji, powoływanie doradców 

prezesa ARiMR przewiduje projekt zmian w ustawie o Agencji, którym we wtorek ma 

się zająć rząd. 

Zgodnie z projektem autorstwa ministerstwa rolnictwa, ustawowy zapis o tym, że 

nadzór nad Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie gospodarki 

finansowej sprawuje minister właściwy do spraw finansów publicznych ma zostać 

zmieniony na zapis, brzmiący, ze "nadzór nad Agencją sprawuje minister właściwy do 

spraw rozwoju wsi". 

Projekt umożliwia też Agencji zakładanie spółek oraz nabywanie udziałów lub akcji. Jak podkreśla się w uzasadnieniu, 

proponowany przepis przewiduje możliwość utworzenia przez Agencję spółki kapitałowej, której celem będzie 

realizacja zadań polegających na zapewnieniu rozwoju systemów i rozwiązań teleinformatycznych służących do 

realizacji zadań ARiMR, a także do realizacji innych zadań w zakresie działów administracji rządowej rolnictwo, 

rozwój wsi, rynki rolne lub rybołówstwo. Spółka realizowałaby zadania w zakresie stworzenia i wdrożenia, a 

następnie utrzymania systemu do obsługi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2021-2027 - wskazuje 

uzasadnienie. 

Inne zawarte w projekcie zmiany przewidują rozszerzenie katalogu stanowisk w strukturze Agencji, które obsadzane 

są w drodze powołania, i w których przypadku powołanie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy na 

podstawie powołania. Obok Prezesa Agencji, zastępcy Prezesa Agencji, kierownika komórki organizacyjnej w Centrali 

Agencji i jego zastępcy, dyrektora oddziału regionalnego i jego zastępcy, kierownika biura powiatowego i jego 

zastępcy oraz kierowników biur w oddziałach regionalnych i ich zastępców proponuje rozszerzenie katalogu o 

stanowisko doradcy Prezesa Agencji. 

Jak przypomniano w uzasadnieniu, obecnie doradcy Prezesa zatrudnieni są na podstawie umowy o pracę, ze 

wszystkimi tego skutkami w sferze zarówno nawiązywania, jak i rozwiązywania stosunku pracy. Po zmianie 

charakteru stosunku pracy doradcy na stosunek nawiązywany na podstawie powołania, Prezes Agencji będzie mógł, 

w zależności od potrzeb Agencji, elastyczniej kształtować skład zespołu swoich doradców - brzmi uzasadnienie. 

Zamknij > 
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Sprzedaż nawozów przeważnie wstrzymana. Saletra znacznie powyżej 4 tys. zł 
Farmer.pl | Autor: Małgorzata Tyszka | 27.12.2021 | fot. Shutterstock 

Tuż przed świętami Bożego Narodzenia gruchnęła informacja, że znacznie podrożały 

nawozy azotowe. Cena saletry amonowej przekroczyła 4 tys. zł za tonę netto. Co teraz? 

Tylko nieliczne firmy mają cenniki i prowadzą sprzedaż, większość wstrzymała się z tym 

do Nowego Roku. Ma być jeszcze drożej. 

Jako pierwsi informowaliśmy o gwałtownych wzrostach cen nawozów azotowych 23 

grudnia, czyli dzień przed Wigilią. 

Mieliśmy wiele informacji od rolników, którzy podawali, że saletra amonowa z jeszcze 

niedawno i tak horrendalnie wysokiej ceny 2600 zł/t netto, wzrosła do ponad 4 tys. zł, a 

mocznik do nawet 5500 zł/t netto. „Zagotowało” się na formach internetowych i w mediach społecznościowych. 

Rolnicy przekazywali sobie nieliczne cenniki i informowali, że sprzedaż w większości firm dystrybucyjnych jest 

wstrzymana. Pytali co się dzieje. 
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Pytanie do producentów o cenę 

My również wystosowaliśmy takie zapytanie do dwóch producentów polskich nawozów, a więc do Anwilu i Grupy 

Azoty. Z Anwilu dostaliśmy informacje o zamieszczonym na ich stronie komunikacie w tej sprawie.  

- Opłacalność produkcji nawozów, zwłaszcza azotowych została ograniczona przez zmiany cen gazu, które tylko w 

ciągu ostatniego roku wzrosły aż o 600 proc. Ta sytuacja mocno obciążyła wytwórców nawozów i część z nich 

wstrzymała produkcję. ANWIL, jako jedna z nielicznych firm, utrzymał ciągłość produkcji i zapewnił dostępność tego 

ważnego dla branży rolniczej produktu na rynku. Obecnie ceny gazu mają już 90-procentowy udział w kosztach 

produkcji nawozów azotowych. Porównując ceny z grudnia tego roku z analogicznym okresem w 2020 roku, gaz 

podrożał ponad 7-krotnie (grudzień 2020 – ok. 72,15 zł za MWh vs. grudzień 2021 ok. 531,51 zł za MWh*). 

Negatywne trendy widać nie tylko na polskim rynku. Decyzje podejmowane przez zagraniczne koncerny chemiczne 

wyraźnie pokazują, że kwestia drożejących cen gazu w taryfach dla odbiorców przemysłowych jest problemem 

ogólnoświatowym. Zmagają się z nim praktycznie wszyscy przedsiębiorcy, wykorzystujący ten surowiec w produkcji. 

W ANWILU aktualnie trwa wcześniej zaplanowany postój technologiczny jednej z linii produkcyjnych nawozów. 

Spółka podejmuje wszelkie działania i starania, aby minimalizować wpływ sytuacji makroekonomicznej na klientów 

docelowych – podał Anwil. 

Grupa Azoty jeszcze nie odpowiedziała. Mamy okres Świąteczny, co niewątpliwie również nie sprzyja komunikacji, bo 

wiele osób jest obecnie na urlopach. Dlatego uzyskanie oficjalnych komentarzy w tej ważnej sprawie, jest trudne. 

Agrochem Puławy – autoryzowany dystrybutor nawozów Grupy Azoty, gdzie podawany był cennik produktów firmy, 

nie zmienił się od 26 listopada. 

Informacje z rynku o cenach nawozów 

Nieoficjalnych informacji mamy więcej. Redakcja obdzwoniła kilkanaście punktów dystrybucyjnych sprzedaży 

nawozów w Polsce. Rozmawialiśmy również z kilkoma przedstawicielami firm i wszędzie jest jeden przekaz. Sprzedaż 

jest przeważnie wstrzymana. Tłumaczona zwykle brakiem produktów, zwłaszcza nawozów azotowych: saletry 

amonowej i mocznika. 

Cenników nie ma i stąd nie podawane są przeważnie oficjalnie ceny nawozów. Ma się to zmienić po Nowym Roku. 

Według jednych sprzedaż na ruszyć w pierwszych dniach 2022 r., według drugich – po 15 stycznia 2022. Nie ma tutaj 

jednoznacznych odpowiedzi. Nieoficjalnie z jednej strony mówi się, że place z nawozami w firmach są puste i czekają 

na dostawy producentów, z drugiej towar jest, ale czeka na wyższe ceny. 

Wszyscy są zgodni, że będzie drożej. Bo pytając o cenę saletry amonowej, która podawana była 23 grudnia, czyli 4 

tys. zł za tonę netto, w kilku punktach dowiadujemy się, że może ona nawet dojść do 5 tys. Czy tak będzie? Mamy 

nadzieję, że nie, ale na pewno temat jest wręcz „gorącym ziemniakiem”. 

Co jest powodem takich wzrostów cen? Tutaj też nikt nie chce powiedzieć wprost. Ale na pewno rynek jest bardzo 

nerwowy. Wszyscy wzajemnie się obserwują i chcą dla siebie coś urwać. Czynnik spekulacyjny nie jest bez znaczenia i 

to również, ale oczywiście nieoficjalnie, przyznają przedstawiciele firm… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

 

  

https://www.farmer.pl/produkcja-roslinna/nawozy/sprzedaz-nawozow-przewaznie-wstrzymana-saletra-znacznie-powyzej-4-tys-zl,114414.html
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Coraz starsi pracują w rolnictwie 
Farmer.pl | Autor: opr. A. Kozłowska | 27.12.2021 | fot. shutterstock 

Średni wiek pracującego użytkownika gospodarstwa rolnego już kilka lat temu 

przekroczył 50 lat, a wyniki PSR 2020 pokazały, że proces starzenia się tej grupy osób 

postępuje. W 2020 r. w stosunku do 2010 r. średni wiek użytkownika gospodarstwa 

rolnego zwiększył się o prawie 3 lata. 

Według danych zebranych w Powszechnym Spisie Rolnym, jaki miał miejsce w  2020 r., 

proces starzenia się użytkowników gospodarstw rolnych jest zauważalny w każdym z 

województw. W stosunku do 2010 roku (tj. okresu, gdy przeprowadzono ostatni spis 

rolny) średnia wieku użytkownika gospodarstwa rolnego wzrosła w największym 

stopniu w województwie dolnośląskim – o 3,6 lat, a najmniej w województwie świętokrzyskim – o 2,5 roku. 

 

Źródło: GUS 

Młodzi gospodarują na dużych areałach 

Wiek użytkowników jest skorelowany z powierzchnią gospodarstwa rolnego. Im większe gospodarstwo pod 

względem areału tym młodszy jest użytkownik. Wśród wszystkich gospodarstw indywidualnych, gospodarstwa o 

powierzchni użytków rolnych do 5 ha stanowią 52%. Nieco więcej niż 2/5 (ok. 46%) z nich jest użytkowana przez 

osoby w wieku 55 lat i więcej. W gospodarstwach o powierzchni użytków rolnych 15 ha i więcej udział użytkowników 

w analogicznej grupie wieku maleje do 28%. Młodzi użytkownicy w wieku do 34 lat są stosunkowo niewielką grupą i 

częściej prowadzą gospodarstwa o powierzchni przekraczającej 10 ha użytków rolnych. 

Kobiety na traktorach 

W ogólnej liczbie 1,3 mln pracujących użytkowników, 887,8 tys. to mężczyźni (68,7%). Rozkład płci wśród 

użytkowników gospodarstw indywidualnych jest zbliżony zarówno wg spisu rolnego 2010 jak i spisu 2020. Odsetek 

kobiet użytkowników gospodarstw rolnych wynosi obecnie 31,3% i wzrósł jedynie o 0,4 p. proc. w stosunku do 2010 

roku. Z danych wynika, że kobiety są częściej użytkownikami gospodarstw o mniejszej powierzchni – do 10 ha… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

 

  

https://www.farmer.pl/finanse/podatki-rachunkowosc/coraz-starsi-pracuja-w-rolnictwie,114404.html
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Bankowcy ostrzegają: bez zabezpieczenia nie ma kredytu 
Farmer.pl |  Autor: Grzegorz Tomczyk | 26.12.2021 | Foto: Pixabay/Raten-Kauf 

Związek Banków Polskich przestrzega, iż immunitet egzekucyjny wprowadzony w 

odniesieniu do mienia rolników skutkuje zaprzestaniem finansowania rolnictwa. 

Sektor bankowy potwierdził obawy Wielkopolskiej Izby Rolniczej, iż nowe przepisy 

dotyczące możliwości egzekucji długów w gospodarstwach, skutkują wstrzymaniem 

przez banki kredytów i pożyczek dla rolników. Banki pozbawiono bowiem w nowych 

regulacjach skutecznych form zabezpieczenia. 

 

Ze względu na wprowadzony immunitet egzekucyjny wnioski kredytowe rolników będą z automatu odrzucane – 

alarmuje portal alebank.pl, powołując się na opublikowane właśnie stanowisko Związku Banków Polskich. 

W całej sprawie chodzi o przeniesienie przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lipca 2017 r. w 

sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji, 

do kodeksu postępowania cywilnego. Nowelizacja ustawy została już uchwalona przez Sejm. 

Problem w tym, że zapisów rozporządzenia nie przeniesiono w całości, lecz bez istotnych regulacji dotyczących 

możliwego zabezpieczenia kredytów na majątku kredytobiorcy. ZBP nie kwestionuje celu samej ustawy, czyli 

określenia listy przedmiotów wyłączonych spod egzekucji, które są potrzebne rolnikowi do dalszego prowadzenia 

działalności rolniczej. 

ZBP zauważa jednak, że już przepisy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości stworzyły dla rolników barierę w 

dostępie do finansowania. Rozporządzenie wyłączało bowiem spod egzekucji również nieruchomości: budynki 

gospodarcze i grunty rolne, tymczasem większość kredytów udzielano rolnikom pod hipotekę na nieruchomościach. 

Przenosząc regulacje z rozporządzenia do kodeksu postępowania cywilnego pominięto zaś §5 wspomnianego 

rozporządzenia, według którego „przepisów rozporządzenia nie stosuje się w razie równoczesnego skierowania 

egzekucji do wszystkich nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego prowadzonego przez dłużnika”. 

Jak zauważa ZBP, tym samym rolników objęto swoistym „immunitetem egzekucyjnym”, ale też bankom uniemożliwia 

się zupełnie zabezpieczenie kredytów rolniczych i ewentualne odzyskanie wierzytelności… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

 

  

https://www.farmer.pl/finanse/bankowcy-ostrzegaja-bez-zabezpieczenia-nie-ma-kredytu,114385.html
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Zastój w handlu zbożem. Większy ruch spodziewany za dwa tygodnie 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Paweł Hetnał | 28.12.2021 |  

- Przedświąteczny tydzień charakteryzował się małymi obrotami na rynku zbóż tym 

bardziej, iż rynek operuje w warunkach uszczuplonej rynkowej podaży ziarna. Z końcem 

roku wielu rolników zamknęło już magazyny, dodatkowo obniżenie cen przez 

kupujących nie zachęcało ich do sprzedaży ziarna. Większych obrotów należy się 

spodziewać dopiero po 10 stycznia 2022 roku - informuje Izba Zbożowo-Paszowa.  

Większość podmiotów wydaje się być w mniejszym lub większym stopniu pokryta w 

surowiec na okres poświąteczny i obniżyła ceny zbóż. Przetwórcy są obecnie 

zainteresowani zawieraniem kontraktów na dostawy ziarna w lutym-marcu 2022 roku. 

W połowie 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 - 1250-1320 PLN/t, 

• - żyto konsumpcyjne - 1050-1150 PLN/t, 

• - żyto paszowe -1050-1100 PLN/t, 

• - pszenżyto - 1150-1200 PLN/t, 

• - jęczmień paszowy - 1050-1150 PLN/t, 

• - owies paszowy - 850-900 PLN/t, 

• - kukurydza - 1050-1100 PLN/t, 

• - rzepak - 3300-3450 PLN/t. 

Ceny polskiego ziarna nie są konkurencyjne 

Jak dotychczas, eksport ziarna z kraju w bieżącym sezonie 2021/22 jest wolniejszy niż w sezonie poprzednim. Ceny 

polskiej pszenicy są obecnie mało konkurencyjne na rynku światowym, co przy bardzo wysokich kosztach frachtu 

morskiego z krajów bałtyckich ciąży na atrakcyjności naszego ziarna. Według zaktualizowanych danych, w pierwszych 

4 miesiącach bieżącego sezonu 2021/22 (lipiec-październik), eksport zbóż z kraju wyniósł ponad 2425 tys. ton i był o 

8% mniejszy od eksportu ziarna w tym samym okresie poprzedniego sezonu. Z tej wielkości, eksport pszenicy wyniósł 

ponad 1052 tys. ton (-3%), żyta – 349 tys. ton (-40%), pszenżyta – 306 tys. ton (-45%), kukurydzy – 419 tys. ton (2.5-

krotny wzrost), owsa – 75 tys. ton (+29%), a jęczmienia – 224 tys. ton (+6%). 

W połowie tygodnia, ceny zbóż oferowane przez eksporterów z dostawą do portów kształtowały się następująco: 

• - pszenica konsumpcyjna (12.5/76/250) – 1310-1340 PLN/t (dostawa Sz/G/G, XII/I-II), 

• - żyto – 1100 PLN/t (dostawa G/G, XII/I), 

• - pszenżyto – 1125-1215 PLN/t (dostawa G/G, XII/I), 

• - owies (min. 46kg/hl) – 940 PLN/t (dostawa G/G, XII/I), 

• - kukurydza – 1050-1090 PLN/t (dostawa Sz/G/G, XII/I). 

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 > 
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KRIR: MRiRW odpowiada ws. wzrostu cen nawozów azotowych. UOKiK podejmie 

niezbędne działania 
Cenyrolnicze.pl | Autor : Redakcja | 28.12.2021 | 

Krajowa Rada Izb Rolniczych opublikowała na swojej stronie odpowiedź MRiRW na 

wnioski samorządu rolniczego ws. sytuacji na rynku nawozów azotowych. 

Jak możemy przeczytać w wyjaśnieniach "notowane od kilku miesięcy drastyczne 

wzrosty i wahania cen nawozów mineralnych bardzo niepokoją resort rolnictwa 

bowiem niekorzystnie oddziaływają na możliwość prowadzenia racjonalnej gospodarki 

nawozowej. Sytuacja ta jest wyjątkowo trudna dla rolników. 

W sprawie wzrostu cen nawozów Ministerstwo zwraca uwagę na zasadniczą kwestię, że 

podwyżki cen nawozów mineralnych w br. są związane przede wszystkim z wyraźnym 

wzrostem cen nawozów oraz surowców do ich produkcji (głównie gazu ziemnego) w handlu światowym. 

Produkcja nawozów azotowych oparta jest na amoniaku, z którego wytwarza się obecnie około 97% nawozów 

azotowych. Natomiast 80-90% całkowitych kosztów produkcji amoniaku, z którego wytwarza się nawozy azotowe 

stanowi gaz ziemny. Z tego też powodu zmiany cen gazu są krytycznie ważne dla tego przemysłowego wytwarzania 

nawozów azotowych. 

Zgodnie z analizą Instytutu Ekonomiki i Gospodarki Żywnościowej PIB w Warszawie w październiku br. indeks cen 

nawozów Banku Światowego zwiększył się o 23,4% w porównaniu z miesiącem poprzednim do prawie 160 punktów i 

był najwyższy od maja 2012 r. W ciągu 12 miesięcy nawozy mineralne w handlu międzynarodowym podrożały 

średnio o 108,5%, w tym cena mocznika zwiększyła się 2,5-krotnie. Dla porównania indeks cen surowców 

energetycznych Banku Światowego wzrósł w ciągu 12 miesięcy o prawie 140%, a indeks cen gazu ziemnego – 4-

krotnie, w tym gazu TTF (który jest traktowany jako punkt odniesienia cen gazu dla odbiorców europejskich) 

zwiększył się ponad 6-krotnie. Wyższe ceny nawozów w handlu światowym mają związek z większym popytem pod 

wpływem rosnących cen zbóż i roślin oleistych, ale wynikają też z wyższych cen surowców do produkcji nawozów 

(głównie gazu) oraz mniejszego eksportu nawozów z Chin. 

W celu wsparcia rolników Ministerstwo przyśpieszyło wypłatę zaliczek na dopłaty bezpośrednie dla rolników, co 

umożliwia dokonywanie zakupów środków produkcji, w tym nawozów. Ministerstwo prowadzi również rozmowy z 

krajowymi producentami nawozów (Anwil S. A., Grupa Azoty S. A.) oraz Ministerstwem Aktywów Państwowych w 

celu poprawy sytuacji rynkowej. 

Grupa Azoty S. A. obserwując wzmożony popyt na nawozy na rynku krajowym podjęła decyzję o ograniczeniu dostaw 

na rynki zagraniczne i przekierowaniu ich na rynek krajowy. Wolumeny dostarczane na rynki zagraniczne wynikają z 

zawartych wcześniej kontraktów, często wieloletnich, których niezrealizowanie wiązałoby się z dużymi karami 

finansowymi. 

W związku z wysokim poziomem cen gazu, wielu europejskich producentów zatrzymało lub ograniczyło produkcję. 

Grupa Azoty S. A. oraz Anwil S. A. są jednymi z nielicznych koncernów w Europie produkujących nawozy, które nie 

wstrzymały lub istotnie nie ograniczyły produkcji w swoich zakładach. Grupa Azoty S. A. produkuje swoje nawozy na 

pełnych zdolnościach technologicznych w celu zabezpieczenia popytu na krajowym rynku. 

Proces produkcji w Anwil S. A. również przebiega bez zakłóceń, a Spółka wywiązuje się ze wszystkich swoich 

zobowiązań kontraktowych. 

Ponadto Grupa Azoty S. A. zaapelowała do swoich autoryzowanych dystrybutorów nawozów o aktywną współpracę z 

grupami producenckimi, spółdzielniami oraz grupami rolników w celu zapewnienia oczekiwanej dostępności do 

nawozów na rynku krajowym. 

Zwrócono uwagę na potrzebę pilnej analizy strumienia dalszej sprzedaży nawozów, tak aby w pierwszych kolejności 

zabezpieczone zostały potrzeby zakupowe polskich rolników. 
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Jednocześnie w związku z zaistniałą sytuacją na rynku nawozów, Grupa Azoty S. A. w licznych komunikatach 

informuje wszystkich interesariuszy, w tym również rolników, o podejmowanych działaniach oraz aktualnej sytuacji 

rynkowej. Członkowie Zarządu tej Spółki uczestniczą w cyklu webinariów z rolnikami, a także w spotkaniach z 

przedstawicielami organizacji rolniczych w celu zdefiniowania obszarów możliwej współpracy, z uwzględnieniem 

najważniejszych wyzwań rynku nawozowego. Podczas spotkania z parlamentarzystami w dniu 23 listopada br. Pan 

Tomasza Hinc - Prezes Grupy Azoty S.A. uczestnicząc w posiedzeniu Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

powiedział m.in.: „Szanowni państwo, firmy produkcyjne nie mają innego wyjścia, jak ujmować w cenach swoich 

produktów ceny surowców, a ceny surowców drastycznie rosną, surowce drożeją. Mieliśmy bardzo dynamiczny 

wzrost cen gazu w ostatnich dwóch tygodniach września. Gaz w jednym z notowań przebił 160 euro za MWh. Teraz 

utrzymuje się w okolicach 90–100 euro za 1 MWh. Dla porównania – w zeszłym roku ceny były w granicach 

kilkunastu euro za 1 MWh. Państwo mogą zobaczyć, jaka jest skala podwyżek i jak dynamicznie zmienia się sytuacja 

na rynku.” 

„Szanowni państwo, my z naszymi konkurentami wewnętrznymi i z zagranicy codziennie walczymy o rynek. Teraz 

mamy wyjątkową sytuację, kiedy konkurencja się zamknęła, ale jak już powiedziałem, to jest podyktowane przede 

wszystkim dużym ryzykiem prowadzenia tej działalności. Chciałbym powiedzieć, że my z uwagi właśnie na 

odpowiedzialność za cykl produkcyjny u rolników i żeby polskim rolnikom nawozów nie zabrakło, na ten moment nie 

ograniczaliśmy produkcji.” 

„My prowadzimy produkcję i chciałbym podkreślić, że na ten moment jest pełna dostępność naszych nawozów. 

Można wybrać. Lista autoryzowanych dystrybutorów znajduje się na stronie Grupy Azoty – grupaazoty.com – i tam 

podane są telefony. Można sobie wybrać dystrybutora, można rozmawiać z każdym dystrybutorem, rozmawiać o 

konkretnej cenie. Cennik nasz, grupowy, u naszego dystrybutora grupowego jest na stronie Agrochem Puławy i też 

państwa odsyłam do strony.” 

„Szanowni państwo, chciałbym podkreślić, że Grupa Azoty posiada 70 autoryzowanych dystrybutorów na terenie 

całego kraju. Dystrybutorzy mogą prowadzić sprzedaż na terenie całego kraju. To znaczy, że każdy dystrybutor – 

niezależnie od tego, gdzie jest zlokalizowany – może oferować towar na terenie całego kraju. To jest o tyle istotne, że 

wybór, od kogo kupuje się nawóz, jest wyborem konkretnego rolnika, spółdzielni, grup producenckich. Często jest 

tak, że również są organizowane przetargi na dostarczanie nawozów do dużych gospodarstw. Państwo też o tym 

wiedzą, że musimy wówczas konkurować. Tak że pierwsza rzecz – jest wybór spośród 70 autoryzowanych 

dystrybutorów.” 

„Chciałbym państwa poinformować i poprosić za państwa pośrednictwem, żebyście państwo informowali rolników, 

że spółka w 100% należąca do Grupy Azoty – Agrochem Puławy – to jest nasz firmowy dystrybutor. Kupując w 

Agrochemie Puławy, jest tak, jakby rolnicy kupowali na bramie w Grupie Azoty. Szanowni państwo, to tak wygląda – 

jest Agrochem Puławy, jest telefon, jest strona internetowa, można zadzwonić. Składem 24-tonowym, bo też padła 

tutaj informacja, że rolnicy są w stanie przyjechać, są w stanie odebrać nawóz. Dlaczego, Szanowni państwo, 24-

tonowym składem? Bo po prostu jest to wielkość TIR-a. Tak to wygląda. Natomiast 24 tony to jest, jak państwo 

wiedzą, nawóz na 50 ha, bo średnio liczy się pół tony na hektar. Jeszcze jeden ważny aspekt. „Szanowni państwo, 

podjęliśmy trudną decyzję, wcześniej niespotykaną na rynku, o opublikowaniu cenników. Na stronie Agrochemu są 

cenniki. Państwo pytali o ceny. 

Odsyłam – na stronie jest cennik i można powiedzieć, że to jest punkt odniesienia dla całego rynku. Oczywiście 

spotkało się to z dużym sprzeciwem i oporem, ponieważ nie tylko grupa Azoty handluje nawozami. Chciałbym jeszcze 

dodać, że opublikowanie tego cennika ustabilizowało sytuację cenową na rynku.” 

Ponadto w wyniku interwencji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

planuje podjąć niezbędne działania w ramach przysługujących mu kompetencji, w celu zbadania rynku produkcji i 

dostaw nawozów mineralnych, a także weryfikacji czy podwyżki cen wykraczają poza podstawy makroekonomiczne i 

czy nie są wynikiem praktyk ograniczających konkurencję." 

Zamknij > 
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AKTUALIZACJA: Nowy cennik od Anwil trafił do dystrybutorów. Czy to zapowiedź 

obniżek? 
Farmer.pl |  Autor: Małgorzata Tyszka | 28.12.2021 | fot. Shutterstock 

- Zgodnie z zapowiedzią, elastycznie podchodzimy do cen nawozów w aspekcie zmiany 

ceny gazu. Nasz zaktualizowany cennik już dziś trafił do dystrybutorów – napisała na 

Twitterze Daria Studzińska, rzecznik prasowa Anwil Grupa Orlen. Opatrzyła go znakami 

wskazującymi na obniżki cen. AKTUALIZACJA: Jest nowy cennik od Anwil. Ceny są niższe. 

Czy to zapowiedź spadków cen? Z informacji można wywnioskować, że bardzo możliwe. 

Zapytaliśmy o udostępnienie cennika. - Są to informacje stanowiące tajemnicę 

handlową spółki – odpowiedziała nam na tt Studzińska. 

AKTUALIZACJA: Dnia 29 grudnia 2021 r. rzeczywiście pojawiły się w sieci informacje o 

nowym cenniku firmy Anwil. Z nieoficjalnych danych wynika, że jest w nim napisane, iż nowe ceny mają 

obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. Są one wprowadzane dla 25 proc. styczniowych ilości kontraktowych. Saletra 

amonowa wyceniona została w nim na ok. 2600 zł/t .  

 

Screen z Twittera RoLnikPL 

Rolnicy poprzez media społecznościowe informują o obniżkach. 

Przypominamy, że 23 grudnia pojawiła się informacja o gwałtownych wzrostach cen nawozów, zwłaszcza azotowych. 

Saletra amonowa, która była wyceniana wcześniej na ok. 2600 zł/t netto, podrożała do powyżej 4 tys. zł na tonie. 
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Pojawiły się dane, że sprzedaż jest wstrzymana, a tylko nieliczne punkty dystrybucyjne, podawały cenniki i 

umożliwiały zakup nawozów… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

 

  

https://www.farmer.pl/produkcja-roslinna/nawozy/nowy-cennik-od-anwil-trafil-do-dystrybutorow-czy-to-zapowiedz-obnizek,114471.html
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Irlandia: rolnicy boją się cięć w płatnościach bezpośrednich 
Farmer.pl | Autor: JK | 28.12.2021 | Fot.pixabay.com 

Przewodniczący Związku Rolników Irlandzkich (IFA), ponownie ostrzegł przed znaczną 

utratą dochodów, zwłaszcza irlandzkich rolników. Ma to się stać w wyniku reformy WPR 

i wynikających z niej cięć w płatnościach bezpośrednich. 

Według niego, ponad 4500 rolników specjalizujących się w uprawach rolnych będzie w 

znacznie gorszej sytuacji ze względu na propozycje WPR przedstawione przez rząd w 

Dublinie. 

Na przykład gospodarstwo rolne z płatnościami w wysokości 400 euro na hektar 

utraciłoby do 2027 r., co najmniej 120 euro/ha gdyby wprowadzono ekoprogramy, 

dodatkowe redystrybucyjne wsparcie dochodu na rzecz zrównoważonego rozwoju (CRISS) i brana byłaby pod uwagę 

konwergencja… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

 

  

https://www.farmer.pl/produkcja-roslinna/irlandia-rolnicy-boja-sie-ciec-w-platnosciach-bezposrednich,114447.html
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Czy rolnik może nabyć grunty rolne wspólnie z osobą nie będącą rolnikiem? 
Farmer.pl | Autor: Radosław Zieniewicz | 28.12.2021 | Foto. Shutterstock 

Do redakcji Farmera zgłosił się rolnik, który chce zakupić grunty rolne wspólnie z 

partnerką. Problem polega na tym, że jego partnerka nie prowadzi działalności 

rolniczej. Czy osoba, która chce wspólnie z innym rolnikiem nabyć nieruchomość rolną, 

musi być rolnikiem? Odpowiedzi udzielił ekspert KOWR. 

Zgłosił się do nas jeden z rolników z dość nietypowym przypadkiem. Otóż chce on nabyć 

grunty rolne od sąsiada (nie są oni w żaden sposób spokrewnieni), graniczące z jego 

gospodarstwem rolnym. 

Sam rolnik nie posiada wystarczających środków finansowych na zakup gruntów 

rolnych. Jego partnerka (nie jest spokrewniona z właścicielem gruntów rolnych) jest w posiadaniu tych środków 

finansowych, ale nie jest rolnikiem i nie prowadzi gospodarstwa rolnego. 

Problem polega na tym, że nie są oni w formalnym związku małżeńskim więc nie mają współwłasności majątkowej. 

Partnerka rolnika nie prowadzi gospodarstwa więc nie ma statusu rolnika indywidualnego. 

Dlatego też rolnik zgłosił się do nas z wątpliwościami; czy może, zgodnie z prawem, wspólnie z partnerką zakupić 

grunty rolne, mimo że nie jest ona rolnikiem? 

Z tym pytaniem zwróciliśmy się do ekspertów z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR). 

Kto może nabyć grunty rolne o powierzchni powyżej 1 ha? 

Grunty rolne powyżej 1 ha może nabyć rolnik (wspólne z innym rolnikiem indywidualnym), jeżeli chce uniknąć 

procedury związanej z prawem pierwokupu KOWR-u.  

- Odpowiadając na Pana zapytanie wskazać należy, że kwestie związane z obrotem na rynku prywatnym określonymi 

tą ustawą nieruchomościami rolnymi, a także odpowiednio udziałami we współwłasności takich nieruchomości 

reguluje ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1655 ze zm.) - 

zauważa Karolina Gaweł, rzecznik prasowy KOWR. 

Jak podkreśla ekspertka KOWR-u zgodnie z przepisami ustawy nabywcą nieruchomości rolnej lub udziału we 

współwłasności nieruchomości rolnej, co do zasady, może być wyłącznie rolnik indywidualny. 

- Rolnikiem indywidualnym, w myśl art. 6 ww. ustawy, jest osoba fizyczna będąca właścicielem, użytkownikiem 

wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków 

rolnych nie przekracza 300 ha, posiadająca kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkała (zameldowanie 

na pobyt stały) w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład 

gospodarstwa rolnego i prowadząca przez ten okres osobiście to gospodarstwo. Warunki składające się na definicję 

rolnika indywidualnego muszą zostać spełnione łącznie - zauważa Karolina Gaweł, rzecznik prasowy KOWR. 

Jeśli więc osoba zainteresowana nabyciem jest rolnikiem indywidualnym w myśl przepisów ustawy o kształtowaniu 

ustroju rolnego to będzie mogła nabyć udział w omawianej nieruchomości rolnej na powiększenie swojego 

gospodarstwa rolnego, jednak do powierzchni nie większej niż 300 ha użytków rolnych. 

- Natomiast partnerka rolnika indywidualnego, niebędąca rolnikiem indywidualnym, jeśli nie nabywa udziału we 

współwłasności danej nieruchomości rolnej od osoby bliskiej w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, 

będzie musiała spełnić określone w ww. ustawie wymogi -  podkreśla Karolina Gaweł, rzecznik prasowy KOWR. 

Co to oznacza? Jeżeli nie jest ona rolnikiem indywidualny to w drodze zakupu będzie musiała wyrazić wyrazić chęć 

bycia rolnikiem indywidualnym i zadeklarować chęć prowadzeni gospodarstwa rolnego na zakupionej nieruchomości 

rolnej przynajmniej przez 5 lat.  
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- Ponadto rolnik nabywający lub rolnik zbywca będzie musiał w tej konkretnej sprawie złożyć wniosek na nabycie 

nieruchomości rolnej (udziału we współwłasności) - dodaje Karolina Gaweł, rzecznik prasowy KOWR. 

Utrudnione nabycie gruntów rolnych przez "nierolnika" 

W sytuacji, gdy nabywcą gruntów rolnych (pow. 1 ha) nie jest rolnik (nawet jeśli ma mieć tylko udział we 

współwłasności), potrzebna jest administracyjna decyzja Dyrektora Generalnego KOWR na zakup gruntów. Ponadto 

KOWR ma pierwszeństwo (prawo pierwokupu) z dokonaniu zakupu gruntów rolnych nabywanych przez osobę nie 

posiadającej kwalifikacji rolniczych. 

-Wybór rodzaju wniosku z jakim zainteresowani zwrócą się do Dyrektora Generalnego KOWR w celu uzyskania zgody 

na nabycie danej nieruchomości rolnej należy do nich samych i powinien być adekwatny do warunków jakie mogą 

spełnić, aby taką zgodę uzyskać - zauważa Karolina Gaweł, rzecznik prasowy KOWR.  

Warto dodać, że w sytuacjach określonych w ustawie, w wypadku sprzedaży takiej nieruchomości rolnej (udziału we 

współwłasności) to KOWR-owi przysługiwać może prawo pierwokupu danej nieruchomości (udziału we 

współwłasności). 

- Wówczas strony transakcji (tj. sprzedający i kupujący) winni zawrzeć u notariusza najpierw warunkową umowę 

sprzedaży, którą należy niezwłocznie przesłać do KOWR (najlepiej od razu do oddziału terenowego KOWR, 

właściwego ze względu na położenie nieruchomości rolnej). Adresy oraz nr telefonów do Oddziałów Terenowych 

Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa dostępne są na stronie internetowej www.kowr.gov.pl w zakładce Kontakt - 

podsumowuje zauważa Karolina Gaweł, rzecznik prasowy KOWR… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

 

  

https://www.farmer.pl/biznes/czy-rolnik-moze-nabyc-grunty-rolne-wspolnie-z-osoba-nie-bedaca-rolnikiem,114410.html
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Tylko co trzeci rolnik w pełni zaopatrzył się w nawozy. Co piąty nie kupił nic 
Cenyrolnicze.pl | Autor: Redakcja | 29.12.2021 | 

Pod koniec grudnia na całym świecie zanotowano dalszy wzrost cen nawozów 

azotowych, jak również fosforu i potażu. Jednocześnie masowe restrykcje eksportowe u 

dużych producentów takich jak: Rosji, Chiny i Egipt utrudniają dostawy do Europy 

Zachodniej, USA i Indii. 

- Wielu rolników nie jest odpowiednio pokrytych nawozem na kolejny sezon - tak 

wynika z badania przeprowadzonego przez francuski portal rolniczy Terre-net. Według 

tego medium, tylko 37,5% wszystkich rolników ma już w magazynach nawozy azotowe 

na kolejny sezon. Prawie 20 proc. rolników jeszcze nic nie kupiło i czeka na rozwój 

sytuacji.  

Nie tylko wysokie ceny są powodem niechęci wielu rolników do zakupów, ale też utrata płynności finansowej i 

problemy logistyczne. Dotyczy to nie tylko dostaw z zagranicy, ale także logistyki w Europie – od portów po 

magazyny handlowe i rolników. 

Céline Duroc, dyrektor generalny francuskiej organizacji logistycznej AGPM, zwraca uwagę na ogromne problemy 

związane z organizacją dostaw nawozów. - Mamy problemy z organizacją dostaw. Jeśli surowiec jest dostępny, ale 

nie jest tam, gdzie powinien być użyty, to jest niedobór. Potrzebujemy kierowców i ciężarówek, które jeżdżą cały czas 

i na czas – stwierdziła Duroc. 

Oprócz problemów logistycznych, nadal utrzymują się wysokie ceny gazu ziemnego, które ostatnio ponownie silnie 

wzrosły, przynajmniej w Europie i osiągnęły nowe maksima w połowie grudnia. 

Produkcja mocznika przestaje być opłacalna 

Ale nie tylko w Europie ceny gazu i logistyka wpływają na koszty i ilości dostaw nawozów azotowych. Przykładowo 

mocznik produkowany na Ukrainie kosztuje obecnie 866 USD/t. Analitycy obliczyli, że z tego 800 USDA wynika 

wyłącznie z kosztów surowców. - Przy tak wysokich kosztach produkcji produkcja mocznika przestaje być opłacalna – 

wyjaśnia analityk Mike Nash. 

Efekt: zmniejszenie produkcji, a co za tym idzie dostępności. - Połowa ukraińskiej podaży została zmniejszona, a 

dostawy do Europy Zachodniej zostały znacznie zredukowane od września do października. Zależność Europy od 

mocznika z Egiptu, ważnego dostawcy na światowy rynek, jeszcze się zwiększyła. Popyt eksplodował, podnosząc ceny 

mocznika w Egipcie: rok temu było to około 200 USD za tonę w grudniu i wzrosło do ponad 900 USD za tonę w 

listopadzie 2021 r.   

Innym powodem spadku międzynarodowej podaży mocznika są ograniczenia eksportowe największego światowego 

dostawcy – Chin: w 2020 roku z Państwa Środka pochodziło 5,5 mln t mocznika, czyli 10% światowego handlu. 

Władze chińskie postanowiły ograniczyć eksport w celu zapewnienia dostaw na rynek chiński i ograniczenia wzrostu 

cen krajowych. 

„Kontrole celne nasiliły się i opóźniły lub przerwały dostawy od połowy października”, a dostawy nawozów z 

północnych chińskich portów Qingdao, Tianjin, Qinhuangdao i Huanghua zostały wstrzymane. Szczególnie 

problematyczny jest spadek podaży z Chin na rynek indyjski, największego światowego importera mocznika, który 

odpowiada za 54% zamówień  z Chin. Indyjskie zapotrzebowanie szacowane jest na 5 mln mocznika w ostatnim 

kwartale 2021 roku. Indie potrzebują azotu do produkcji pszenicy, jęczmienia, gorczycy, sezamu i grochu 

wysiewanych po monsunach i spodziewanych na wiosnę. Jednak w przetargu trwającym od 1 października do 17 

listopada można było kupić tylko 730 tys. ton, więc przepaść jest ogromna. 

Drożyzna jest wszędzie 

Rosja na ograniczoną globalną podaż zareagowała ograniczeniem eksportu nawozów w celu utrzymania ich 

dostępności na rynku krajowym. Na początku listopada rząd nałożył górną granicę 5,9 mln t do 31 maja. Oznacza to, 
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że na rynku światowym podaż będzie jeszcze mniejsza. Podobny scenariusz zaistniał w Egipcie, gdzie zaostrzono 

kontrolę eksportu mocznika. Producenci muszą zarezerwować 55% swojej produkcji na rynek krajowy i powiadomić 

Ministerstwo Rolnictwa o swoich planach eksportowych. 

- To „pozostawia bardzo małe okno na dodatkowy eksport” – powiedział Mike Nash. Widać to również w USA, gdzie 

ceny w ostatnim czasie nadal rosły. Według ankiety przeprowadzonej przez internetowy serwis rolniczy DTN, w 

drugim tygodniu grudnia 2021 r. odnotowano kolejne podwyżki. Istnieją jednak oznaki, że wzrost może nieco 

spowolnić. Tylko trzy z ośmiu najważniejszych nawozów wykazywały bardzo silną tendencję wzrostową; powyżej 5%. 

Najczęściej stosowany w USA płynny nawóz azotowy Anhydrous był o 16% droższy niż w poprzednim miesiącu. 

Średnia cena nawozu azotowego wyniosła 1420 USD/tonę, co jest rekordowym wynikiem. Płynny nawóz Fosforan 

amonu 10-34-0 był o 7% droższy w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Średnia cena nawozu startowego 

wyniosła 790 USD/tonę. Mocznik był o 5% droższy w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Nawóz azotowy miał 

średnią cenę 901 USD/tonę, która również była rekordowo wysoka. 

Źródło: Agrarheute 

Zamknij > 
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Już od 1 stycznia obowiązywać będą ustawy ważne dla rolników 
Agropolska.pl | Autor : PAP, (EM) | 29.12.2021 | Foto. RPT 

W 2022 r. rolnicy otrzymają wyższe dopłaty do paliwa wykorzystywanego do produkcji. 

W nadchodzącym roku prostsze będą ponadto procedury dotyczące prowadzenia przez 

rolników i ich rodziny działalności nierolniczej na gruntach rolnych oraz sprzedaży 

własnych produktów. 

1 stycznia zacznie obowiązywać znowelizowana ustawa o zwrocie podatku akcyzowego 

zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. 

Zwiększa limit paliwa - ze 100 do 110 litrów - zużywanego na 1 ha upraw rolnych. 

Rośnie też limit zużycia oleju napędowego w przeliczeniu na dużą jednostkę 

przeliczeniową bydła (DJP) z 30 do 40 litrów w przypadku prowadzenia przez producenta rolnego chowu i hodowli 

bydła. 

Tego dnia wchodzi także w życie nowelizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Ma ułatwić prowadzenie 

pozarolniczej działalności w gospodarstwie rolnym. Uprości też procedurę w zakresie podejmowania lub rozwijania 

przez rolników, domowników lub małżonków rolników, działalności nierolniczej na gruntach rolnych (w szczególności 

klas I-III) przy wykorzystaniu zasobów prowadzonego gospodarstwa rolnego. 

Nowe przepisy zwalniają z konieczności przeznaczania tych gruntów na cele nierolnicze i wnoszenia opłat związanych 

z wyłączeniem gruntów z produkcji w przypadku podjęcia na nich działalności nierolniczej. Podczas prac w Sejmie 

doprecyzowano, że na działalność pozarolniczą można przeznaczyć nie więcej niż 30 proc. całkowitej powierzchni 

gruntu rolnego pod zabudowę zagrodową w danym gospodarstwie i nie więcej niż 0,05 ha. 

Od 1 stycznia będą obowiązywać również przepisy dotyczące ułatwienia w prowadzeniu handlu w piątki i soboty 

przez rolników i ich domowników. Regulacje mają zachęcić gospodarzy do sprzedaży własnych produktów w 

wyznaczonych miejscach, co ma zwiększyć dochody gospodarstw. Rolnicy mają być zwolnieni od opłaty targowej. 

Zamknij > 
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Po ile pszenica po świętach? Aktualne cenniki z krajowych skupów 
Farmer.pl | Autor: Hanna Jarosławska | 29.12.2021 | fot. shutterstock 

Cena tony pszenicy konsumpcyjnej waha się obecnie od 1200 do 1300 zł/t, natomiast 

wartość tony rzepaku plasuje się w granicach od 3000 do 3500 zł/t. 

W krajowych skupach zbóż panuje obecnie duży spokój - wielu przedstawicieli 

przebywa na urlopach, a cenniki uległy nie uległy wielkim zmianom. W dalszym ciągu 

nie ma zainteresowania sprzedażą płodów rolnych przez rolników. Średnia cena tony 

pszenicy konsumpcyjnej wynosi 1270 zł/t, rzepaku - 3300 zł, natomiast kukurydzy 

suchej około 1030 zł.   

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen zbóż z 29 grudnia 2021 r. w poszczególnych 

punktach skupu w zł/t netto (na postawie wywiadu telefonicznego). 

Polskie Zakłady Zbożowe w Krakowie S.A. (skup wstrzymany, przyjmowane są ostatnie partie) 

• - pszenica konsumpcyjna – 1300-1330. 

ZPZM Kruszwica 

• - pszenica konsumpcyjna – 1300, 

• - żyto konsumpcyjne – 1000, 

• - jęczmień konsumpcyjny – 1020. 

Młyn-Pol 

• - pszenica konsumpcyjna – 1250, 

• - pszenica paszowa – 1200. 

Ziarn-Pol - Elewator Górki 

• - pszenica konsumpcyjna - 1300-1350, 

• - pszenica paszowa – 1250, 

• - pszenżyto – 1100, 

• - żyto paszowe – 950, 

• - żyto konsumpcyjne – 975-1000, 

• - jęczmień konsumpcyjny – 1000, 

• - rzepak – 3400, 

• - kukurydza sucha – 1100, 

• - owies – 700, 

• - groch – 1250, 

• - bobik – 1225, 

• - łubin – 1225. 

Interchemall Zespół Młynów Jelonki sp. z o.o. 

• - pszenica konsumpcyjna – 1300, 

• - żyto konsumpcyjne – 1050. 

Elewarr oddział w Nowych Proboszczewicach 

• - pszenica konsumpcyjna - 1200, 

• - pszenica paszowa – 1140, 

• - pszenżyto – 1000, 

• - żyto paszowe – 920, 
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• - żyto konsumpcyjne – 1000, 

• - jęczmień konsumpcyjny – 1000, 

• - jęczmień paszowy – 980. 

Agrito 

• - pszenica konsumpcyjna – 1280, 

• - pszenica paszowa – 1250, 

• - pszenżyto – 1060, 

• - żyto paszowe – 910, 

• - żyto konsumpcyjne – 940, 

• - jęczmień paszowy – 1040, 

• - rzepak – 3300, 

• - kukurydza sucha – 1000, 

• - owies – 880. 

AgroAs 

• - pszenica konsumpcyjna – 1257, 

• - pszenica paszowa – 1260, 

• - pszenżyto – 1140, 

• - jęczmień konsumpcyjny – 1100, 

• - jęczmień paszowy – 1070, 

• - rzepak – 3512, 

• - kukurydza sucha – 990. 

Elewarr Bielsk Podlaski 

• - pszenica konsumpcyjna –1190-1220, 

• - pszenica paszowa – 1160, 

• - żyto paszowe – 950, 

• - żyto konsumpcyjne – 1030….. 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

 

  

https://www.farmer.pl/produkcja-roslinna/zboza/po-ile-pszenica-po-swietach-aktualne-cenniki-z-krajowych-skupow,114494.html
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W 2022 r. rolnicy otrzymają wyższe dopłaty do paliwa wykorzystywanego do produkcji 

rolnej 
Farmer.pl | Autor: PAP | 29.12.2021 | fot. Shutterstock 

W 2022 r. rolnicy otrzymają wyższe dopłaty do paliwa wykorzystywanego do produkcji 

rolnej - to jedna ze zmian, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. W 

nadchodzącym roku prostsze będą procedury dot. prowadzenia przez rolników i ich 

rodziny działalności nierolniczej na gruntach rolnych. 

1 stycznia zacznie obowiązywać znowelizowana ustawa o zwrocie podatku akcyzowego 

zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Ustawa 

zwiększa limit paliwa - ze 100 litrów do 110 litrów - zużywanego na 1 ha upraw rolnych. 

Rośnie też limit zużycia oleju napędowego w przeliczeniu na dużą jednostkę 

przeliczeniową bydła (DJP) z 30 litrów do 40 litrów w przypadku prowadzenia przez producenta rolnego chowu i 

hodowli bydła. 

Także 1 stycznia 2022 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Ma ona ułatwić 

prowadzenie pozarolniczej działalności w gospodarstwie rolnym. Uprości też procedurę w zakresie podejmowania 

lub rozwijania przez rolników, domowników lub małżonków rolników, działalności nierolniczej na gruntach rolnych 

(w szczególności klas I-III) przy wykorzystaniu zasobów prowadzonego gospodarstwa rolnego. 

Nowe przepisy zwalniają z konieczności przeznaczania tych gruntów na cele nierolnicze i wnoszenia opłat związanych 

z wyłączeniem gruntów z produkcji w przypadku podjęcia na nich działalności nierolniczej. Podczas prac w Sejmie 

doprecyzowano, że na działalność pozarolniczą można przeznaczyć nie więcej niż 30 proc. całkowitej powierzchni 

gruntu rolnego pod zabudowę zagrodową w danym gospodarstwie i nie więcej niż 0,05 ha… 

Link do pełnego artykułu 

Zamknij > 

 

  

https://www.farmer.pl/prawo/przepisy-i-regulacje/w-2022-r-rolnicy-otrzymaja-wyzsze-doplaty-do-paliwa-wykorzystywanego-do-produkcji-rolnej,114481.html
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Potrzebna tarcza antykryzysowa dla rolników w związku z kolejnym wzrostem cen 

nawozów 
Cenyrolnicze.pl | Autor: Redakcja | 30.12.2021 | 

- Kolejny drastyczny wzrost cen nawozów i sygnalizowane problemy o ich ograniczonej 

dostępności są niedopuszczalne i doprowadzą do braku możliwości zakupu przez 

rolników i problem z uruchomieniem produkcji w gospodarstwach, a w konsekwencji 

do ich bankructwa.  Powyższe czynniki będą powodem znacznego wzrostu cen dla 

konsumentów i zwiększenia inflacji  – uważa Teresa Hałas, przewodnicząca Rady 

Krajowej NSZZ RI „Solidarność. 

W dniu 29 grudnia 2021 roku Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność” 

przeanalizowało sytuację związaną z kolejną podwyżką cen nawozów. Prezydium 

Związku wystąpiło do wicepremiera, ministra rolnictwa Henryka Kowalczyka o wprowadzenie tarczy antykryzysowej 

dla rolników w związku z kolejną podwyżką cen nawozów oraz o działania w Unii Europejskiej w celu wprowadzenia 

rozwiązań, które zrekompensują rolnikom bardzo znaczne straty poniesione w związku z drastycznym wzrostem cen 

nawozów. 

„(…)Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność” w nawiązaniu do swoich wcześniejszych interwencji, zwraca się 

do Rządu RP o pilne podjęcie skutecznych działań w celu wprowadzenia tarczy antykryzysowej dla rolników 

prowadzącej do zahamowania wzrostu cen nawozów i ich ustabilizowania na poziomie zapewniającym opłacalność 

produkcji rolniczej. Kolejny drastyczny wzrost cen nawozów i sygnalizowane problemy o ich ograniczonej 

dostępności są niedopuszczalne i doprowadzą do braku możliwości zakupu przez rolników i problem z 

uruchomieniem produkcji w gospodarstwach, a w konsekwencji do ich bankructwa.  Powyższe czynniki będą 

powodem znacznego wzrostu cen dla konsumentów i zwiększenia inflacji.” – napisała w stanowisku Prezydium 

Przewodnicząca Związku Teresa Hałas. 

Wszystkie koszty pokrywają rolnicy  

Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność” uważa,  że firmy z udziałem Skarbu Państwa, które mają możliwość 

dywersyfikacji swojej produkcji i związanych z tym kosztów nie powinny przerzucać wzrostu swoich kosztów cały czas 

na rolników. - W związku z powyższym Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność” zwraca się o pilne podjęcie 

skutecznych działań wyhamowujących wzrost cen nawozów z zapewnieniem ich stabilizacji oraz podjęcia 

zdecydowanych działań w ramach Unii Europejskiej w celu wprowadzenia, które zrekompensują rolnikom bardzo 

znaczne straty poniesione w związku z drastycznym wzrostem cen nawozów - napisano dalej w stanowisku 

prezydium Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność” . 

Prezydium Związku zaapelowało do rządu o pilną interwencję w sprawie sytuacji na rynku nawozów, nie wykluczając 

konieczności podjęcia dalszych działań statutowych. 

Zamknij > 
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Dopłaty powyżej średniej unijnej dla małych i średnich gospodarstw? 
Cenyrolnicze.pl | Autor: Redakcja | 30.12.2021 | 

- Nowa ustawa pozwoli już od kampanii 2022 r. zwiększyć dochody rolników i zapewnić 

im wypłatę tzw. Uzupełniającej Płatności Podstawowej (UPP), w ramach dopłat 

bezpośrednich – informuje ministerstwo rolnictwa. 

Rada Ministrów przyjęła projekt 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, przedłożony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Ustawa ta pozwoli już od kampanii 2022 r. zwiększyć dochody rolników i zapewnić im 

wypłatę tzw. Uzupełniającej Płatności Podstawowej (UPP), w ramach dopłat bezpośrednich. Uzupełniająca Płatność 

Podstawowa służyć będzie realizacji programu pt. Dopłaty powyżej średniej unijnej dla małych i średnich 

gospodarstw, w ramach Polskiego Ładu dla Polskiej Wsi. 

Płatność ta, wraz z płatnością redystrybucyjną (dodatkową), pozwoli na zwiększenie średniej kwoty wsparcia ponad 

średnią UE w małych i średnich gospodarstwach  (od 3 do 30 ha użytków rolnych) dla ponad 60% rolników. 

Na dodatkową płatność mają 400 mln zł 

Przyznawanie płatności planowane jest również po 2022 r., co zostanie uwzględnione w nowych przepisach 

przygotowywanych w związku z potrzebą wdrożenia reformy Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027. 

Co do zasady Uzupełniająca Płatność Podstawowa będzie przysługiwała do najważniejszych roślin uprawnych na 

gruntach ornych, w szczególności do zbóż, roślin oleistych i wysokobiałkowych. Szczegółowe warunki przyznawania 

oraz wysokość stawki płatności zostaną określone w rozporządzeniu. Na realizację płatności w kampanii 2022 r. 

planuje się przeznaczyć kwotę 400 mln zł. 

Nowe przepisy mają wejść w życie 15 marca 2022 r. Termin ten odpowiada dacie rozpoczęcia naboru wniosków o 

przyznanie płatności w kampanii 2022 r. Projekt ustawy zostanie teraz skierowany do Sejmu. 

Źródło: MRiRW 

Zamknij > 

 

  



 
  

Powrót do spisu treści                                                                                  29 

Ceny skupu zbóż, kukurydzy, oleistych i strączkowych: podwyżki wyhamowały 
Cenyrolnicze.pl | Autor: Redakcja | 29.12.2021 | 

W poniedziałek w naszych notowaniach obserwowaliśmy wzrost przeciętnych cen 

skupu zbóż, który sięgał kilkunastu złotych za tonę. Dzisiaj w przypadku pszenicy mamy 

do czynienia z korektą spadkową na poziomie kilku złotych za tonę. W ciągu dwóch dni 

wzrost stawek pozostałych gatunków zbóż wyraźnie zwolnił. Nadal rosną ceny rzepaku.  

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

29.12.2021 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. 
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