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Spotkanie 
w PODR
Krzysztof Trawicki, 
wicemarszałek pomorski 

uczestniczył w spotkaniu 
„Zadania pomorskich instytucji 
rolniczych w zakresie rolnictwa 
i rozwoju obszarów wiejskich 
na 2015 rok”. 

w PODR
Krzysztof Trawicki, 
wicemarszałek pomorski 
Krzysztof Trawicki, 
wicemarszałek pomorski 
Krzysztof Trawicki, 

uczestniczył w spotkaniu 
„Zadania pomorskich instytucji 
rolniczych w zakresie rolnictwa 
i rozwoju obszarów wiejskich 
na 2015 rok”. 

Ta konferencja miała 
miejsce w Pomorskim 
Ośrodku Doradztwa 
Rolniczego w Gdańsku.

Rywalizowały Koła 
Gospodyń Wiejskich
Siedem Kół Gospodyń Wiejskich 
z gmin powiatu wejherowskiego 
rywalizowało w Gniewinie 
podczas szesnastej edycji Turnieju 
Kół Gospodyń Wiejskich.

Do rywalizacji przystąpiły drużyny 
z Bolszewa, Luzina, Perlina, Brzeźna 
Lęborskiego, Kętrzyna, Przetoczyna 
i Sasina. Organizatorzy przygotowali 
pięć konkurencji.
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Na początku lutego ruszy cykl debat 
poświęconych rozwojowi obszarów wiejskich 
pod wspólnym tytułem „Rozwój obszarów 
wiejskich a Wspólna Polityka Rolna Unii 
Europejskiej”. 
Organizatorzy spotkań to Pomorski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego w Gdańsku, Pomorska Izba Rolnicza oraz Agencja 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictw. Podczas spotkań  
o przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej oraz środkach UE  na 
rozwój polskiej wsi  w latach 2014-2020 będzie mówił Kazimierz 
Plocke, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Kolejnym punktem spotkań będzie debata -  pytania szczegółowe 
do instytucji rolniczych. Debaty potrwają do końca marca,  
w maju odbędzie się ich podsumowanie podczas sesji Sejmiku 
Województwa Pomorskiego. Organizatorzy spotkań planują  
w czerwcu wydać publikację podsumowującą cykl debat.

2 luty 2015
–  powiat Kwidzyn godz. 9.30, Kwidzyńskie Centrum 

Kultury, ul. 11 Listopada 13 (dawna jednostka 
wojskowa)

–  powiat Sztum, godz. 13.00, sala konferencyjna, 
Starostwo Powiatowe w Sztumie, Mickiewicza 31

9 luty 2015
–  powiat Malbork, godz. 9.30, sala unijna PODR  

O/Stare Pole, ul. Marynarki Wojennej 21
–  powiat Nowy Dwór Gdański, godz. 13.00, sala 

Żuławskiego Parku Historycznego, Kopernika 17

16 luty 2015
–  powiat Tczew, godz. 9.30, Dom Kultury 

w Subkowach, ul. Wybickiego 22 a –  powiat 
Gdańsk, godz. 13.00, sala konferencyjna PODR 
w Gdańsku

23 luty 2015
–  powiat Puck, godz. 9.30, Wiejski Dom Kultury  

w Żelistrzewie, ul. Lipowa 17
–  powiat Wejherowo, godz. 13.00, sala konferencyjna  

w Starostwie Powiatowym w Wejherowie, ul. 3 Maja 4

2 marca
–  powiat Lębork, godz. 9.30, Sala nr 13, Gminny 

Ośrodek Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej,  
ul. Lęborska 20

–  powiat Kartuzy, godz. 13.00, Powiatowa Straż 
Pożarna, ul. 3 maja 16 a 

9 marca
–  powiat Słupsk, godz. 9.30, Słupski Inkubator 

Technologiczny, ul. Portowa 13
–  powiat Bytów, godz. 13.00, sala Audytoryjna przy 

Zespole Szkół Ogólnokształcących, ul. Gdańska 59

16 marca
–  powiat Człuchów, godz. 9.30, sala Biura 

Powiatowego ARiMR, ul. Słowackiego 5
–  powiat Chojnice, godz. 13.00, Centrum Edukacyjno-

Wdrożeniowe w Chojnicach Piłsudskiego 30 a 

23 marca
–  powiat Starogard Gdański, godz. 9.30, Zespół Szkół  

– Publicznych w Pączewie, Pączewo 124
–  powiat Kościerzyna, godz. 13.00, Kino „Remus”,  

ul. 3 maja 9

Ruszają debaty
Harmonogram Debat Rolniczych 
w województwie pomorskim.
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Nowy rok to czas zmian 
na lepsze – wraz z jego 
początkiem na łamach 
Expressu Rolniczego 
rozpoczynamy nowy, istotny 
cykl artykułów o tematyce 
prawnej. 

W odpowiedzi na rosnące zaintere-
sowanie tematyką prawną i ekono-
miczną, Express Rolniczy nawiązał 
współpracę z renomowaną kancela-
rią mającą wieloletnie doświadcze-
nie w rozwiązywaniu problemów, 
z którymi spotykają się przedsiębior-
czy rolnicy. W ramach współpracy na 
łamach naszej gazety publikować 
będziemy praktyczne komentarze 
dotyczące aktualnych problemów 
prawnych naszych czytelników. 

Prawnik odpowie na pytania rolników

Rzetelny i kompetentny zespół spe-
cjalistów w ciekawy oraz zwięzły 
sposób będzie udzielał odpowiedzi 
na przedstawione przez rolników za-
gadnienia.

Zachęcamy do zadawania pytań dro-
gą e-mailową: rolniczy@expressy.pl 
lub za pomocą tradycyjnej poczty: 
Express Rolniczy, ul. Gniewowska 7, 
84-200 Wejherowo.

“Kaszebsko Szlópa” to zimowa impre-
za nawiązująca do dawnego zwyczaju 
powożenia szlópą, czyli tradycyjnym 
kaszubskim narzędziem używanym na 
Kaszubach, m.in. do przewozu wody 
i płodów rolnych. Impreza ma charak-
ter konkursu, w którym biorą udział 
hodowcy koni zimnokrwistych z róż-
nych gmin kaszubskich. Zgromadzona 
publiczność będzie mogła kibicować 
i podziwiać umiejętności kaszubskich 
woźniców, zwanych kuczerami, którzy 
będą rywalizować w kilku konkuren-
cjach. Dodatkową atrakcją będą spe-
cjalnie przygotowane zabawy i zawody 
dla dzieci (m.in. rzut do celu oraz prze-
wóz balotów na saneczkach).W progra-
mie znajdą się także występy zespołów 
regionalnych oraz możliwość spróbo-
wania specjałów kaszubskiej kuchni 
regionalnej.
Zawody konne w Ostrzycach organizo-
wane są już od 2004 roku. Termin im-
prezy wyznaczony jest na okres ferii 
zimowych, aby mogły w niej uczest-
niczyć również chętne dzieci. Dla 
nich przewidziane są specjalne zaba-
wy sportowo-rekreacyjne.  (GB)

Mistrzostwa Kaszub 
w Powożeniu na Szlópie
Już po raz 12 w Ostrzycach odbędą się Mistrzostwa Kaszub 
w Powożeniu na Szlópie “Kaszebsko Szlópa”. Impreza, która 
nawiązuje do dawnego kaszubskiego zwyczaju odbędzie się 
8 lutego, w godzinach 13-17.

Organizatorzy imprezy to Gminn Ośrodek Kultury w Somoninie  
i Samorząd Województwa Pomorskiego.
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Certyfikat otrzymało osiem grup 
producentów i dwie osoby prywatne, 
czyli: Kołobrzeska Grupa Producen-
tów Ryb (KGPR), Darłowska Grupa 
Producentów Ryb i Armatorów Ło-
dzi Rybackich, Krajowa Izba Pro-
ducentów Ryb (Ustka), Organizacja 
Rybaków Łodziowych (Kołobrzeg), 
Organizacja Producentów Ryb Wła-
dysławowo, Środkowopomorska 
Grupa Rybacka z Ustki, Pomorska 
Organizacja Producentów – ARKA 
Sp. z o. o. z Gdyni, Zrzeszenie Ryba-
ków Morskich (Gdynia), Rybołów-
stwo Morskie – Jacek Schomburg, 
Hel i Ryszard Groenwald (Hel).
Certyfikat poświadcza, że rybacy wie-
dzą jak łowić dziko żyjące populacje 
ryb, z zachowaniem zasad ekologii, 
aby nigdy nie zabrakło ich w naszych 
morzach i oceanach. I mają zamiar 
ich przestrzegać.
- Niebieski Certyfikat MCS to wy-
różnik tych, którzy mieli odwagę być 

odważnymi. Świadczy on, że ozna-
czone nim przedsiębiorstwa rybac-
kie prowadzą gospodarkę połowową 
w sposób odpowiedzialny i rzetelny, 
bez gospodarki rabunkowej, nie kłu-
sują, posiadają dobry sprzęt , stada 
i połowy dorszowe są pod racjonalną 
kontrolą i opieką.  Oznacza to, że pol-
scy rybacy zachowują zasady ochrony 
środowiska. Taka opinia to wsparcie 
dla naszych – administracji rządowej – 
inicjatyw w organach ustawodawczych 
Unii Europejskiej. Konsument wy-
bierający w sklepach produkty z logo 
MCS, czyli niebieskim konturem ryby, 
zwiększa też szanse ekspansji na euro-
pejskim rynku dla polskiego rybactwa 
i przetwórstwa, które ma 4 razy pro-
centowo większy udział w wyrabianiu 
PKB niż wynosi przeciętna przedsię-
biorstw ogółem – komentuje wicemi-
nister Kazimierz Plocke.
Swą satysfakcję z otrzymania przez 
grupę certyfikatu podkreśla Marcin 

Radkowki – prezes Kołobrzeskiej 
Grupy Producentów Ryb, który jest 
inicjatorem starań o certyfikat i prze-
wodnikiem grupy.  
- Cieszymy się, że od dziś dorsz bał-
tycki ze stada wschodniego może być 
oznaczony niebieskim certyfikatem 
MCS. Program MCS jest uznawany 
na świecie za najbardziej rygorystycz-
ny i wszechstronny zestaw kryteriów 
dla zrównoważonego rybołówstwa.  
A jego logo cieszy się wysokim i uzna-
niem. Certyfikat ten po raz pierwszy 
został przyznany polskiej grupie ry-
backiej, jest to nobilitacja, dowód 
wstąpienia do rybackiej międzynaro-
dowej grupy krajów nadbałtyckich.
Sam proces certyfikacji był dwustop-
niowy, rozpoczął się od fazy wstępnej 
– mówił Marcin Radkowski.
Skład grupy nie jest zamknięty. Or-
ganizatorzy zapraszają kolejne przed-
siębiorstwa i organizacje rybackie.
Anna Kłos

Europejski certyfikat 
dla polskich rybaków
W siedzibie Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni odbyło się uroczyste wręczenie 
Niebieskiego Certyfikatu MCS potwierdzającego, że dorsze trafiające do sprzedaży 
pochodzą ze stabilnych i dobrze zarządzanych łowisk.

Na zdjęciu przed-
stawiciele grupy 
z Niebieskim 
Certyfikatem MCS 
w towarzystwie 
wiceministra 
Kazimierza Plocke
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Jak informuje Polska Izba Mleka, od 
stycznia do października 2014 r. Chiny 
zaimportowały ogółem 56 tys. ton żół-
tego sera. I chociaż ten wynik w kontek-
ście światowego obrotu tym produktem 
na pewno nie powala na kolana to istot-
na będzie w tym wypadku dynamika 
wzrostu importu. Bo w całym roku 2013 
r. był on o 10 tys. ton mniejszy.
-  Można się spodziewać, że import bę-
dzie dalej wzrastał, głównie dzięki temu, 
że bogacąca się klasa średnia coraz 
bardziej preferuje towary importowa-
ne. Według danych najpopularniejszej 
wyszukiwarki internetowej w Państwie 
Środka, czyli Baidu, Chińczycy coraz 

częściej szukają w sieci informacji o żół-
tym serze. W ciągu ostatnich trzech lat 
liczba zapytań dotycząca tego produktu 
wzrosła o 60 proc - podkreśla Polska 
Izba Mleka.

Chińczyczy 
polubili żółty ser
Chińczycy szybko uczą się miłości do żółtego sera, który 
jeszcze niedawno był prawie zupełnie niedostępny 
w tym kraju. W ubiegłym roku Chiny zaimportowały 
62 tony żółtego sera z Polski.

W ciągu pierwszych 10 miesięcy zeszłe-
go roku Chiny importowały najwięcej 
żółtego sera z Nowej Zelandii (24 tys. 
ton), Australii (15,1 tys. ton), Stanów 
Zjednoczonych (10 tys. ton) Francji (1,6 
tys. ton) i Włoch (1,1 tys. ton).
- Natomiast wielkość importu z Pol-
ski wyniosła w tym okresie 62 tony. To 
niewiele, ale tu także zauważalna jest 
silna tendencja wzrostowa, gdyż import 
z Polski wzrósł trzykrotnie w porówna-
niu z tym samym okresem rok wcześniej 
- przekonuje PIM.
Aktulnie do Chin trafi a głównie ser 
z  USA, Australii i Nowej Zelandii. Jest 
kilka powodów tej sytuacji. W Chinach 
ser potrzebny jest w formie „nieobro-
bionej”, dla gastronomii, a nie w formie 
gotowych produktów dla sieci handlo-
wych (które są też droższe) a ser impor-
towany z USA i Antypodów jest tańszy 
od tego z Europy. Średnia dla żółtego 

sera importowanego z USA i An-
typodów wynosi odpowiednio 
4,71-5,10 dolara/kg, podczas 
gdy ten z Francji, Włoch i Danii 
kosztuje średnio po 8,14, 8,27 
i 8,51 dolara/kg.
Co ważne podmioty z Nowej 
Zelandii i Australii wykorzystują 
umowę o wolnym handlu z Chi-
nami oraz niższe koszty transportu 
z uwagi na bliskość geografi czną.
Przedstawiciele PIM zachęcają do 
nawiązania kontaktów z importera-

mi sera w Chinach i udziału w tar-
gach World Dairy Expo w Harbinie 

w prowincji Heilongjiang, które od-
będą się w dniach 22-24 kwietnia br. 

Udział na stoisku jest całkowicie bez-
płatny dla polskich fi rm. Chęć uczest-
nictwa można zgłaszać na mail a.siejka
@trade.gov.pl

MOŻNA SIĘ 
SPODZIEWAĆ, 
ŻE IMPORT 
BĘDZIE DALEJ 
WZRASTAŁ.
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Ta konferencja miała miejsce w czwar-
tek 15 stycznia w Pomorskim Ośrodku 
Doradztwa Rolniczego w Gdańsku.
Celem czwartkowego spotkania było 
podsumowanie ubiegłorocznych dzia-
łań pomorskich instytucji współpra-
cujących z rolnikami, mówiono także 
o planach i zmianach prawnych, które 
będą obowiązywały w bieżącym roku. 
Do udziału w spotkaniu zaproszono 
lokalnych przedstawicieli takich insty-
tucji jak Agencja Modernizacji i Re-
strukturyzacji Rolnictwa, Urząd Mar-
szałkowski, Agencja Nieruchomości 
Rolnych, Agencja Rynku Rolnego, 
KRUS, Pomorska Izba Rolnicza i Wo-
jewódzki Inspektorat Ochrony Roślin 
i Nasiennictwa w Gdańsku.
Spotkanie rozpoczęło podsumowa-

nie ubiegłorocznych działań ARiMR, 
które przedstawiła Stanisława Buja-
nowicz, zastępca dyrektora Pomor-
skiego Oddziału Regionalnego Agen-
cji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa. Kolejny rozmówca - Wło-
dzimierz Olszewski, dyrektor Agencji 
Nieruchomości Rolnych Oddział Te-
renowy w Gdańsku opowiadał o sprze-
daży ziemi rolnej na terenie wojewódz-
twa pomorskiego w ubiegłym roku. 
Przedstawiciel ANR zaznaczył, że zain-
teresowanie ziemią rolną rośnie, rośnie 
też cena takich gruntów.
- Tendencja zwyżkowa jest wyraź-
nie widoczna. Widać ją zwłaszcza od 
momentu wejścia Polski do EU, ceny 
wzrastają o kilkanaście procent rocznie 
- tłumaczył Włodzimierz Olszewski.

Podsumowanie 
roku w PODR
Krzysztof Trawicki, wicemarszałek pomorski uczestniczył  
w spotkaniu „Zadania pomorskich instytucji rolniczych  
w zakresie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich na 2015 rok”. 
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W trakcie spotkania w PODR Stani-
sław Wierycho, dyrektor Oddziału 
Terenowego Agencji Rynku Rolnego 
w Gdyni opisał m.in lokalne działa-
nia związane z rosyjskim embargiem 
na polskie jabłka. Zenon Bistram, 
szef Pomorskiej Izby Rolniczej po-
dziękował natomiast za  współpracę 
przedstawicielom pomorskich orga-
nizacji zajmujących się rolnikami.
-W województwie zachodniopomor-
skim rolnicy protestują na ulicach, 
pojawiają się kłótnie i nieporozu-
mienia ale na szczęście tego u nas 
nie ma. Bo rozmawiamy z rolnikami, 
nawet jeśli nie są to łatwe rozmowy 
i tematy - zaznaczał szef PIR.
W swojej wypowiedzi negatywnie 
odniósł się także do planów rządo-
wych wprowadzenia Funduszu Wza-
jemnej Pomocy w Stabilizacji Do-
chodów Rolniczych. W jego ocenie 
fundusz może spowodować koniecz-
ność ponoszenia przez rolników 
dodatkowych kosztów, praktyczne 
otrzymanie pomocy w jego ramach 
może być natomiast wyjątkowo 
trudne i dotyczyć tylko wąskiej gru-
py osób.
W trakcie spotkania podsumowano 
także współpracę pomorskich insty-
tucji związanych z rolnictwem przy 
redagowaniu pisma  „Pomorskie 
Wieści Rolnicze”. (GB)
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Program liczy 
ponad 700 
stron i za-
wiera bardzo 
szczegółowe 
i rozbudowane 
informacje na 
temat każdego 
z rodzajów 
dostępnej 
pomocy

Polską wersję Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 
2020 Komisja Europejska zatwierdziła  
12 grudnia 2014 r. Dokument opisują-
cy ten Program liczy ponad 700 stron 
i zawiera bardzo szczegółowe i rozbu-
dowane informacje na temat każdego 
z rodzajów dostępnej pomocy. Korzy-
stanie z tak obszernego opracowania, 
przy analizowaniu możliwości ubie-
gania się o pomoc w ramach PROW 
2014 - 2020, byłoby dość trudne i cza-
sochłonne, dlatego Ministerstwo Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi przygotowało 
dla zainteresowanych uzyskaniem 
wsparcia specjalną broszurę opisującą 
w skróconej formie rodzaje pomocy 
z jakiej będzie można korzystać w ra-
mach tego Programu. Broszura zosta-
nie wydrukowana m.in. przez Agencję 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa i już w styczniu będzie dostęp-
na m.in. w palcówkach agencji.
W ramach realizacji Wspólnej Polity-
ki Rolnej Unii Europejskiej w latach 
2014-2020 Polska będzie miała do 
wykorzystania w sumie 42,4 mld euro, 
z czego budżet Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014- 
2020 wynosi 13,5 mld euro (środki 
unijne i krajowe).
Najważniejszym zadaniem PROW 
2014-2020, który jest podstawowym 
instrumentem finansowym do prze-
prowadzania zmian strukturalnych 
i inwestycyjnych na terenach wiej-
skich, jest w obecnej perspektywie 
zwiększenie konkurencyjności i ren-
towności gospodarstw rolnych. Na 
ten cel przewidziano aż ok. 1/3 jego 
budżetu. Prawie 20 proc. środków 
z nowego PROW ma trafić do gospo-

Powstała broszura 
o PROW 2014-2020
Ministerstwo rolnictwa przygotowało broszurę informującą o wsparciu z PROW 2014-2020.

darstw prowadzących działalność rol-
niczą, która nie szkodzi środowisku 
naturalnemu oraz klimatowi. Innym 
ważnym zadaniem Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na lata 2014 
- 2020 jest wspomaganie rozwoju te-
renów wiejskich i podniesienie atrak-
cyjności gospodarczej tych obszarów. 
Mają temu służyć m.in. pieniądze na 
rozwój usług, nie tylko rolniczych, 
a także produkcji, przy czym dofinan-
sowanie będzie możliwe, jeśli inwe-
stycje nie będą szkodzić środowisku 
naturalnemu i klimatowi.
Nadal będą promowani młodzi rol-

nicy, którzy oprócz większych dopłat 
bezpośrednich, będą mogli liczyć na 
"premie" na start - wynoszące 100 tys. 
zł, ale teraz wypłata nastąpi w dwóch 
etapach: najpierw 80 proc., a po zre-
alizowaniu inwestycji i udokumento-
waniu wydatków - pozostałe 20 proc. 
Zupełnie nowym wsparciem w PROW 
2014-2020 będzie premia udzielana na 
restrukturyzację małych gospodarstw. 
Będą one mogły dostać 60 tys. zł na 
inwestycje w poprawę swojej docho-
dowości, a kiedy zwiększą swoją ren-
towność będą mogły korzystać z in-
nych form wsparcia z PROW. (GB)
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Pomysł na zorganizowanie targów po-
wstał  podczas spotkań organizatora  z  
firmami członkowskimi. 
- Okazało się, że dystrybutorzy maszyn 
rolniczych z północno-wschodniego 
rejonu Polski już od dłuższego czasu 
narzekają na brak profesjonalnej im-
prezy rolniczej w pobliżu swojego miej-
sca zamieszkania. W związku z tym, 
postanowiliśmy wyjść naprzeciw zapo-
trzebowaniu i ich oczekiwaniom i zor-
ganizować dla nich wystawę branżową 
jeszcze przed sezonem- mówi Renata 
Arkuszewska, wiceprezes Polskiej Izby 
Maszyn i Urządzeń Rolniczych.
PIMiUR jest organizatorem  Mię-
dzynarodowych Wystaw Rolniczych 
AGRO SHOW,  czyli największych 
w Europie plenerowych imprez o te-
matyce rolniczej i zebrane w trakcie 
tych wydarzeń doświadczenie ma za-

Nowa impreza targowa
Kalendarz targów rolniczych wzbogaci się o kolejną 
imprezę branżową. Nowe targi nazwano Arena Agro  
i odbędą się one 14 i 15 lutego w Ostródzie. Na miejsce 
organizacji wydarzenia wybrano Arenę Ostróda - Centrum 
Targowo-Konferencyjne Warmii i Mazur. Organizatorem 
targów jest Polska Izba Maszyn i Urządzeń Rolniczych.

miar wykorzystać podczas organizacji 
targów w Ostródzie. 
-Naszym zamierzeniem jest, aby odby-
wająca się w Ostródzie ARENA AGRO 
stała się najważniejszym wydarzeniem 
branżowym dedykowanym rolnikom 
z północno-wschodniej Polski -pod-
kreślają organizatorzy targów.
Podczas pierwszej edycji Arena Agro 
zostanie zaprezentowana najnow-
sza oferta czołowych marek z branży 

maszyn i urządzeń rolniczych. Swoją 
obecność na wystawie zapowiedzie-
li już główni dealerzy maszyn, któ-
rzy swoje siedziby maja w północnej 
Polsce. Podczas targów swoją ofertę 
zaprezentują także producenci i dys-
trybutorzy maszyn, firm nasiennych, 
przedsiębiorstw nawozowych, prasy 
branżowej, organizacji rolniczych oraz 
innych podmiotów i instytucji związa-
nych z rolnictwem. (GB)

-Naszym zamierzeniem jest,  
aby odbywająca się  
w Ostródzie ARENA AGRO 
stała się najważniejszym 
wydarzeniem branżowym 
dedykowanym rolnikom 
z północno-wschodniej Polski 
-podkreślają organizatorzy 
targów
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Jeszcze w końcówce III i na samym po-
czątku IV kwartału 2014 r. cena psze-
nicy konsumpcyjnej w kraju spadała. 
Jednak przez pozostałą część ostatnie-
go kwartału 2014 r. ceny systematycz-
nie wzrastały. W rezultacie przeciętna 
cena w całym kwartale, wyliczona na 
podstawie cen tygodniowych poda-
wanych przez zakłady i punkty skupu 
monitorowane przez MRiRW, wy-
niosła 684 zł/t. Mimo systematycz-
nych wzrostów, była ona jednak nadal 
minimalnie (o 0,4 proc.) niższa niż 
przeciętna cena w III kwartale, która 
wynosiła 686 zł/t. Jednocześnie osią-
gnięty poziom był o 9,2 proc. niższy 
niż w IV kwartale 2013 r.
Podobnie wyglądały tendencje ceno-
we na rynku żyta konsumpcyjnego. 
Przeciętna cena w kwartale ukształ-
towała się na poziomie 503 zł/t, tj. 
praktycznie takim samym (-0,1 proc.) 
jak kwartał wcześniej i o 3,7 proc. niż-
szym niż rok wcześniej.
Warto jednak zauważyć, że w tym 
samym czasie przeciętne ceny zbytu 
mąki i otrąb spadły w znacznie więk-
szym stopniu. Ceny mąki spadały 
jeszcze w listopadzie, a potem rosły 
w bardzo niewielkim stopniu. Prze-
ciętna cena zbytu popularnej mąki 
pszennej typu 500 sprzedawanej lu-
zem w IV kwartale ub.r. wyniosła 916 
zł/t i była o 4,5 proc. niższa niż w III 
kwartale i o 10,6 proc. niższa niż w IV 
kwartale 2013 r. Jeszcze większy spa-
dek dotyczył cen otrąb pszennych 
sprzedawanych luzem. Ich przeciętna 
cena w IV kwartale wyniosła 368 zł/t 
i była o 20,2 proc. niższa niż kwartał 

Niższe marże realizowane 
przez młyny
W ostatnim kwartale ubiegłego roku znacznie pogorszyły się marże realizowane przez 
młyny. W okresie tym przeważały wzrostowe tendencje cen zakupu pszenicy i żyta, 
podczas gdy przez dużą część kwartału ceny mąki i otrąb nadal spadały.
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wcześniej i o 29,7 proc. niższa niż rok 
wcześniej. Oznacza to, że szczególnie 
w końcówce 2014 r. marże przemiało-
we były pod dużą presją.
Liczona na cenach bieżących marża 
przemiałowa (przy założeniu produk-
cji 50 proc. mąki 500, 25 proc. mąki 
750 i 25 proc. otrąb) w ostatnim kwar-
tale 2014 r. wyniosła zaledwie 96 zł/t, 
co jest bardzo niską wartością, o 36 
proc. niższą niż w III kwartale. Oczy-
wiście sytuacja każdego młyna jest 
inna i jest uzależniona chociażby od 
prowadzonej polityki zakupowej i po-
ziomu utrzymywanych zapasów, poli-
tyki sprzedażowej, regionu działania 
i wielu innych czynników. Niemniej 
jednak, przeciętnie osiągnięty poziom 

marż był niski i można podejrzewać, 
że sytuacja wielu młynów dosyć trud-
na. Trzeba pamiętać, że wyliczona 
w ten prosty sposób marża musi po-
kryć wszystkie koszty działalności 
młyna, poza kosztami surowca.
Co interesujące, mimo wyraźnych 
spadków cen zbytu mąki z zakładów, 
ceny detaliczne spadły jak dotychczas 
w niewielkim stopniu. Dla porówna-
nia, przeciętna cena mąki tortowej 
450 w opakowaniach detalicznych (1 
kg) sprzedawanej z zakładów w okre-
sie październik-listopad 2014 r. była 
o 8,5 proc. niższa niż rok wcześniej, 
a cena detaliczna mąki pszennej wg 
GUS w tym samym czasie obniżyła się 
zaledwie o 3,6 proc. (GB)

Na zdjęciu elewator zbożowy firmy Polskie Młyny SA w Brzegu
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Współpraca obejmie także wykorzystanie 
w produktach firmy Ursus olejów PLA-
TINUM Agro, skierowanych do branży 
rolniczej.
Obie firmy podkreślają, że rozwój ryn-
ku maszyn rolniczych inspiruje firmy 
motoryzacyjne do udoskonalania oraz 
rozszerzania oferty a przykładem takich 
działań jest powstanie dostosowanych do 
maszyn rolniczych olejów firmy ORLEN 
OIL. Oleje  wykorzystywane są już przez  
producenta ciągników, lubelską spółkę 

Ursus. Najnowsza technologia olejów 
PLATINUM Agro ma zapewnić bezpie-
czeństwo pracy maszyn rolniczych, wy-
korzystywanych w zróżnicowanych i czę-
sto ciężkich warunkach, przyczyni się do 
zmniejszenia zużycia paliwa oraz wydłu-
żenia okresów między wymianami oleju 
oraz mniejszym zużyciem paliwa.
- Zarówno firma ORLEN Oil, jak 
i URSUS mają bardzo mocną pozycję 
w swoich obszarach działania. Każdy 
polski rolnik doskonale zna obie marki. 

Lubelski Ursus i ORLEN Oil 
zacieśniają współpracę
Lubelski Ursus, wiodący producent ciągników i maszyn dla 
rolnictwa połączył siły marketingowo-handlowe z firmą 
ORLEN Oil, liderem branży olejowej w Polsce. Firmy mają 
wspólnie prowadzić akcje promocyjne i prezentować się 
podczas wydarzeń i imprez branżowych. 

Do rywalizacji przystąpiło aż 7 kół, 
z Bolszewa, Luzina, Perlina, Brzeźna 
Lęborskiego, Kętrzyna, Przetoczyna 
i Sasina. Organizatorzy przygoto-
wali pięć konkurencji - kulinarną 
(gdzie koła przedstawiały sałatkę 
w rodzimych warzyw i owoców, 
edukacyjną (celem było przygoto-
wanie widokówki ze swojej miej-
scowości), wokalnej (tutaj celem 
było zaśpiewanie piosenki kabare-

Rywalizowały Koła Gospodyń Wiejskich
Siedem Kół Gospodyń Wiej-
skich z gmin powiatu wej-
herowskiego rywalizowało 
w Gniewinie. W sobotę 17 
stycznia zorganizowano tam 
szesnastą edycję Turnieju Kół 
Gospodyń Wiejskich.
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Wspólne działania z Ursusem to szansa 
na umocnienie naszej pozycji na rynku 
rodzimym. Obie firmy mają ogromne 
aspiracje i konieczny potencjał, aby stać 
się liczącym partnerem dla biznesu rolni-
czego nie tylko w Europie, ale i poza jej 
granicami. Tym samym „dobre, bo pol-

skie” będzie w tym przypadku stanowi-
ło o najwyższej jakości proponowanych 
produktów – podkreśla Marcin Gralew-
ski, prezes ORLEN Oil
- Podpisanie tego porozumienia jest efek-
tem realizacji starannie zaplanowanej 
strategii odbudowy nowoczesnej marki, 
którą stał się Ursus. Właśnie takie działa-
nia nazywamy „nową erą” w promocji ja-
kości oferowanych przez nas wyrobów– 
mówi Karol Zarajczyk, Prezes Ursus 
SA. – Wierzę w to, że rozpoczęta właśnie 

współpraca, w krótkim czasie przełoży 
się na wymierne efekty handlowe i mar-
ketingowe dla obu firm, a kompleksowa 
oferta zostanie doceniona przez nowo-
czesnych rolników - dodaje.

Spółka ORLEN OIL, działająca w ramach 
Grupy Kapitałowej ORLEN S.A. zajmuje 
się kompleksowo produkcją i dystrybucją 
środków smarnych. Produkty Orlen Oil 
obejmują m.in.: najwyższej jakości oleje dla 
motoryzacji – PLATINUM, ORLEN OIL 
oraz oleje ULTOR do silników samochodów 
ciężarowych i autobusów. Jakość produktów 
oferowanych przez ORLEN OIL potwier-
dzają aprobaty znanych producentów samo-
chodów oraz maszyn przemysłowych.  
URSUS SA to ponad 120 lat rozwoju me-
chanizacji polskiego rolnictwa, zbierania 
doświadczeń i podtrzymywania przemy-
słowych tradycji w oparciu o rodzimy ka-
pitał. Z produktów URSUS S.A. korzystają 
kolejne już pokolenia Polaków. Spółka 
zajmuje się produkcją i sprzedażą ciągni-
ków oraz maszyn rolniczych. Ideą firmy 
jest wytwarzanie różnorodnych maszyn 
i urządzeń, nacechowanych europejską 
jakością wykonania i dobrą ceną. Ursus 
S.A. jest jedyną spółką z segmentu ma-
szyn i urządzeń dla rolnictwa notowaną 
na warszawskiej Giełdzie Papierów War-
tościowych. Posiada zakłady produkcyjne 
w Lublinie, Dobrym Mieście i Opalenicy.  
Grzegorz Bryszewski

Obie firmy podkreślają, 
że rozwój rynku maszyn 

rolniczych inspiruje 
firmy motoryzacyjne 

do udoskonalania oraz 
rozszerzania oferty.

towej), modową (Panie prezentowa-
ły tutaj stroje tematyczne) i tanecz-
ną (celem było przedstawienie tańca 
współczesnego).
Rywalizację wygrało KGW z Brzeźna 
w gminie Łęczyce, które otrzymało 
tytuł Grand Prix. Wygrana oznacza 
także wyjazd na wojewódzką edycję 
konkursu, który w kwietniu będzie 
zorganizowany w Tczewie.
Zmaganiom kół gospodyń wiej-
skich towarzyszyło wiele atrakcji -na 
pięknie przyozdobionych stolach 
odbywał się poczęstunek przy 
akompaniamencie regionalnego 
zespołu ludowego, organizatorzy 
zapewnili także uczestnikom wyda-
rzenia bowling.
Organizatorami turnieju było Staro-
stwo Powiatowe w Wejherowie oraz 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego, od-
dział terenowy w Wejherowie. (AS)

InPost nowym operatorem dla KRUS
Od początku roku dostarczaniem 
interesantom KRUS listów  
i paczek zajmuje się firma Inpost. 
Nowy operator pocztowy został 
wybrany w drodze przetargu nie-
ograniczonego zgodnie, umowa  
z operatorem będzie obowiązy-
wała do końca 2016 roku.

Przedstawiciele KRUS podkreślają, że 
przepisy zobowiązują właścicieli nieru-
chomości do umieszczenia oddawczej 
skrzynki pocztowej przed drzwiami 
wejściowymi do budynku lub w ogólnie 
dostępnej części nieruchomości, w celu 
prawidłowego i terminowego dostarcze-
nia przesyłki do adresata .W interesie 
wszystkich właścicieli nieruchomości 
jest także posiadanie skrzynki pocztowej, 

gwarantujące otrzymywanie przesyłek 
pocztowych w terminie określonym 
przez operatora pocztowego.
-Kasa zwraca się z uprzejmą prośbą 
o dopełnienie powyższego obowiązku – 
mówią przedstawiciele KRUS. (GB)
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Według comiesięcznego raportu IE-
RiGŻ w ubiegłym roku rynkowe uwa-
runkowania produkcji rolniczej wy-
raźnie pogorszyły się w porównaniu 
z rokiem poprzednim. Były też gorsze 
niż przed dwoma laty, choć i tak lepsze 
niż w kryzysowym 2008 r.
 Ceny skupu podstawowych surow-
ców rolniczych od grudnia 2013 r. do 
grudnia 2014 r. spadły średnio o pra-
wie 10 proc. i były głębsze niż obniż-
ki cen środków produkcji, które co 
prawda potaniały, ale średnio tylko 
o 1,7 proc.
 Środki produkcji taniały drugi rok 
z rzędu przede wszystkim ze względu 

Coraz gorsze warunki 
produkcji rolnej
Spadki cen skupu surowców 
rolnych od grudnia 2013 r.  
do grudnia 2014 r. były 
głębsze niż obniżki cen 
środków produkcji – podał 
Instytut Ekonomiki Rolnictwa  
i Gospodarki Żywnościowej. 

na spadki cen nawozów mineralnych 
i nośników energii. Chodzi przede 
wszystkim o obniżki światowych cen 
ropy naftowej i gazu oraz innych su-
rowców.
Ponadto szybszy od popytu wzrost 
podaży nawozów spowodował, że 
ceny nawozów mineralnych w ciągu 
12 miesięcy 2014 r. spadły nominal-
nie o kolejne 7,5 proc., po wzroście 
w latach 2011-2012 o 24,4 proc. Spa-
dek cen skupu płodów rolnych o 9,9 
proc. był też znacznie głębszy niż 
spadki cen detalicznych żywności, 
które w ostatnim roku (w porówna-
niu z grudniem 2013 r.) obniżyły się 
o 2,4 proc. Żywność po raz pierwszy 
od 2005 r. bezwzględnie staniała, 
przyczyniając się do niewielkiej de-
flacji, która w relacji grudzień 2014 
- grudzien 2013 r. wyniosła zaledwie 
0,5 proc.
 Bezwzględny spadek cen żywności 
w 2014 r. był wynikiem niskich cen 
surowców rolniczych wywołanych 
m.in. wysoką podażą większości pro-
duktów w warunkach dekoniunktury 

i spadku cen na światowych rynkach. 
Dekoniunkturę na światowych ryn-
kach pogłębiało embargo rosyjskie na 
import żywności z UE, w tym z Polski.
 Najbardziej ucierpiały gospodarstwa 
produkujące zboża. Dobre ubiegło-
roczne zbiory zbóż i niskie ceny ziar-
na na świecie wpłynęły na spadek cen 
w skupach w Polsce. Pszenica potaniała 
o 13,5 proc., a kukurydza o 28,5 proc.
 Zboża staniały przede wszystkim 
w stosunku do drobiu, którego ceny 
wzrosły w 2014 r. realnie o 3,3 proc. 
Zboża pozostały jednak nadal drogie 
dla producentów żywca wieprzowego, 
którego ceny w skupie w ciągu 12 mie-
sięcy ub.r. spadły o ponad 24 proc. ze 
względu na wzrost podaży i embargo 
na import wieprzowiny z powodu 
afrykańskiego pomoru świń i rosyj-
skiego embarga.
 Pogorszyła się też sytuacja w branży 
mleczarskiej. Pogorszenie koniunktu-
ry na światowym rynku przetworów 
mlecznych spowodowało, że ceny 
skupu mleka spadły w ciągu ubiegłe-
go roku o 17 proc. (GB)



 www.pomorski.info 

Express Rolniczy    19

www.amw.com.pl

Hel ul. Przybyszewskiego
PRZETARG : II kwartał  2015 r.
Pow. gruntu: od 0,1086 do 0,9268 ha
Przeznaczenie: 
mieszkaniowo – usługowe

Hel- Strzelnica
PRZETARG : kwiecień  2015 r.
Pow. gruntu: 5,7279 ha
Cena wywoławcza: 3 250 000 zł
Przeznaczenie: 
mieszkaniowo - turystyczne

Gdańsk ul. Oliwska
PRZETARG : 16 marca  2015 r.
Pow. gruntu: 0,5047 ha
Cena wywoławcza: 3 250 000 zł
Przeznaczenie: 
biurowo - usługowe
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Oczekuje się, że zarówno produkcja, 
jak i konsumpcja drobiu w latach 2014-
2024 wzrosną o 7 proc. Ta dynamika 
jest jednak niższa niż w ostatnich pię-
ciu latach, kiedy produkcja wzrosła 
o 11 proc. - informują eksperci BGŻ.
Według analityków stałe zainteresowa-
nie drobiem wiąże się ze stosunkowo 
niską ceną w porównaniu z pozostały-
mi gatunkami mięsa (lepszą konwersją 
paszy na kg przyrostu mięsa) i rela-
tywnie krótkim procesem produkcji. 
Konsumenci postrzegają to mięso jako 
zdrowe i łatwe do przygotowania. Nie 
występują również ograniczenia zwią-
zane z normami  religijnymi.
Czynniki te powodują, że na rynku 
unijnym zwiększa się systematycznie 
konsumpcja mięsa drobiowego, kosz-
tem mięsa wieprzowego. Ten proces 
jest widoczny zarówno w państwach 
starej piętnastki, jak i w nowych kra-
jach członkowskich. Według prognoz 
KE będzie on również występował 
w kolejnej dekadzie, kiedy to przecięt-
ne spożycie mięsa drobiowego w UE 
ma wzrosnąć o 5 proc. do poziomu 
22,8 kg na osobę w roku.
Widząc rosnące zapotrzebowanie pro-
ducenci mięsa drobiowego w UE de-
cydują się często na zwiększenie mocy 
przerobowych. Jest to szczególnie wi-
doczne w nowych krajach członkow-
skich, gdzie w latach 2014-2024 według 
ekspertów KE, wolumen produkcji po-
winien zwiększyć się o 11 proc. Będzie 
on napędzany głównie przez Węgry, 

Konsumpcja drobiu 
będzie rosła
Eksperci KE w najnowszym raporcie przestawiającym perspektywy średniookresowe dla 
sektora rolnego „Medium-term prospects for EU agricultural markets and income 2014-2024” 
podkreślają, że drób będzie najszybciej rozwijającym się segmentem sektora mięsnego. 

Polskę i Rumunię. Z kolei produkcja 
w starych państwach członkowskich 
powinna zwiększyć się w analizowa-
nym okresie o 6 proc. Tu największymi 
graczami pozostaną Francja, Wielka 
Brytania, Niemcy oraz Holandia.
Na tym tle Polska, jak podaje IERiGŻ, 
ze wzrostem produkcji w 2014 r. na 
poziomie 10 proc. i wolumenem pro-
dukcji ok. 1825 tys. t wyłania się jako 
jeden z głównych graczy na rynku UE. 
Z jednej strony, wynika to z dużego 
zapotrzebowania na mięso drobiowe 
w kraju na poziomie 26,9 kg na oso-
bę w ciągu roku (szacunek za 2014 r.).  

Z drugiej strony, polscy producenci 
drobiu systematycznie umacniają swo-
ją pozycję na rynku wspólnotowym, 
gdzie kierowane jest ponad 34 proc. 
produkcji drobiu.
-Biorąc pod uwagę powyższe prognozy, 
perspektywy rozwoju dla polskich pro-
ducentów drobiu w kolejnych dziesię-
ciu latach są zdecydowanie korzystne. 
Z drugiej strony, wraz ze stopniowym 
nasycaniem się rynku zachodnioeuro-
pejskiego, wzrost polskiego eksportu 
drobiu na rynek wspólnotowy może 
słabnąć – prognozują analityc BGŻ.
(GB)
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W ubiegłym roku ANR sprzedała 120 575 ha.  Najwięcej 
sprzedano na terenie województw: zachodniopomorskiego 
– ok. 21 tys. ha, warmińsko-mazurskiego – 17 tys. ha oraz 
dolnośląskiego – ok. 16 tys. ha. Taka sprzedaż odbywała 
się przede wszystkim bezprzetargowo w trybie pierwszeń-
stwa w nabyciu na rzecz spadkobierców lub dzierżawców 
oraz na przetargach ograniczonych i nieograniczonych. 
Znaczna część wolnych gruntów rolnych kierowana jest 
w pierwszej kolejności na przetargi ograniczone, w któ-
rych mogą i biorą udział rolnicy indywidualni powięk-
szający gospodarstwa rodzinne. W 2014 r. Agencja zorga-
nizowała ponad 56 tys. przetargów na sprzedaż gruntów 
oraz 7 tys. na dzierżawę. 
Aktualnie w dzierżawie jest 1,09 mln ha gruntów, głównie 
na terenie województw: zachodniopomorskiego, wielko-
polskiego, dolnośląskiego. Najwięcej w dzierżawie było 
w 1996 r. – prawie 2,9 mln ha. 
-Od tego czasu systematycznie spada areał wydzierża-
wianych nieruchomości. Warto odnotować, że w latach 
2010–2012 łącznie wydzierżawiono tylko 40 tys. ha. 
Rok 2013 był pierwszym od wielu lat, w którym nastąpił 
wzrost nowo zawartych umów dzierżawy. W 2014 r. od-
notowano kolejny wzrost powierzchni wydzierżawionych 
gruntów, wyniosła ona 55,6 tys. ha – tłumaczą przedsta-
wiciele ANR.
Za wzrost powierzchni wydzierżawionych gruntów odpo-
wiedzialna jest polityka ANR, która wydzierżawia grunty, 
a te nie mogą być szybko wystawione na sprzedaż. Dzięki 
temu grunty są wykorzystywane rolniczo, zmniejsza się 
liczba niezagospodarowanych gruntów, czynsz dzierżaw-
ny jest systematycznie płacony, a przede wszystkim likwi-
dowane jest zjawisko bezumownych użytkowników pań-
stwowych gruntów.
Od 2005 r. Agencja Nieruchomości Rolnych, odprowa-
dza do budżetu państwa kwoty odpowiadające nadwyżce 
między środkami uzyskanymi z gospodarowania mie-
niem zasobu, a środkami wydatkowanymi na realizację jej 
ustawowych zadań. W okresie od 2005 r. do końca 2014 r.  
Agencja Nieruchomości Rolnych wpłaciła do budżetu 
państwa kwotę prawie 12.930,8 mln zł.  
Natomiast wpłaty ANR do budżetu państwa w 2014 r. wy-
niosły 1.982,4 mln zł. Nie jest to jednak ostateczna kwota, 
gdyż Agencja wypracowała nadwyżkę, którą wpłaci do 

Dobre wyniki ANR
Agencja Nieruchomości Rolnych podsumowała 2014 rok. - Zrealizowaliśmy postawione przed 
nami zadania. Sprywatyzowaliśmy128 tys. ha, w tym sprzedaliśmy około 121 tys. ha oraz 
wpłaciliśmy do państwowej kasy ponad 2,34 mld zł. Dodatkowo wypracowaliśmy nadwyżkę 
– podkreśla Grażyna Kapelko, rzecznik prasowy ANR.

budżetu państwa w czerwcu br. po szczegółowym roz-
liczeniu minionego roku.
Od początku swojej działalności, tj. od 1992 roku Agencja 
przejęła ze wszystkich źródeł do Zasobu 4,7 mln ha. Ak-
tualnie  w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa po-
zostaje prawie 1,5 mln ha, w tym ponad 1,09 mln ha jest 
w dzierżawie, a 266 tys. ha czeka na rozdysponowanie.  
W ciągu 22 lat funkcjonowania Agencji połowa po-
wierzchni przejętej do zasobu weszła w skład gospo-
darstw prywatnych, w tym duża część przyczyniła się do 
powstania gospodarstw rodzinnych. W całym okresie 
działalności ANR m.in. 330 tys. gospodarstw do 100 ha 
powiększyło swój areał średnio o 5,3 ha. (PR)
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Przyczyną spadku, w największym 
stopniu, było ograniczenie wywozu 
warzyw do Rosji. Eksport tych produk-
tów do krajów poza UE-28, biorąc pod 
uwagę okres pierwszych czterech mie-
sięcy sezonu 2014/2015, zmniejszył się 
o 36 proc. r/r. Wzrósł natomiast eks-
port warzyw z Polski do krajów Unii 

Europejskiej - o 13,9 proc. do 171 tys. t. 
Było to jednak konsekwencją wysokiej 
produkcji i niskich cen warzyw w Pol-
sce, a nie wzrostu popytu w Unii. Po-
daż warzyw w krajach Wspólnoty jest 
w bieżącym sezonie również wysoka.
W największym stopniu obniżyła się 
sprzedaż zagraniczna pomidorów (-22 

Spadek eksportu pomidorów i kapusty pekińskiej
Według danych Eurostatu eksport warzyw świeżych i grzybów w okresie od lip-
ca do października 2014 r. zmniejszył się o 3,7 proc. w stosunku do tego samego 
okresu w roku poprzednim wynosząc 223 tys. t – informują analitycy BGŻ.

proc. do 46 tys. t), podobnie jak kapu-
sty pekińskiej (-23 proc. do 11 tys. t), 
dla których rynek Federacji Rosyjskiej 
w 2013 roku był najważniejszym ryn-
kiem zbytu. Jeśli chodzi o kapustę białą 
i czerwoną, zanotowano łączny wzrost 
eksportu o 4 proc., choć już w samym 
październiku obserwować można było 
znaczne osłabienie wywozu (- 25 proc.).
Łączny eksport marchwi obniżył się o 7 
proc. w stosunku do pierwszych czte-
rech miesięcy sezonu 2013/2014 (14,7 

Według analityków bardzo wysokie 
krajowe zbiory rzepaku, zarówno 
w 2013 r., jak i w 2014 r., rzutowały 
na wielkość produkcji oleju rzepa-
kowego w Polsce w 2014 r.  
W ciągu pierwszych 9 miesięcy 
2014 r. przedsiębiorstwa zatrudnia-
jące co najmniej 50 osób wytwo-
rzyły ok. 849 tys. t tego surowca, tj. 
o 29 proc. więcej niż przed rokiem 
(za IERiGŻ, ‘’Rynek rolny’’). W ana-
lizowanym okresie eksport oleju 
rzepakowego (CN 1514) z Polski 
wyniósł prawie 355 tys. t i był o po-
nad 1/3 większy r/ r. Ze względu 
jednak na spadek cen, jego wartość 
wzrosła znacznie mniej.
Największym odbiorcą oleju 
rzepakowego z Polski w trzech 
pierwszych kwartałach 2014 r. były 
Czechy, gdzie trafiło ok. 136 tys. t 
surowca, tj. o 57 proc. więcej r/r. 

Do Niemiec wyeksportowano 107 
tys. t oleju, czyli aż dwukrotnie 
więcej niż rok wcześniej. Z kolei na 
Słowację wysłano ok. 78 tys. t oleju 
rzepakowego, co w relacji rocznej 
oznacza wzrost o 4 proc. Łączny 
udział 3 wyżej wymienionych kra-
jów w polskim eksporcie wyniósł 
90 proc. wobec 84 proc. rok wcze-
śniej.
W analizowanym okresie import 
oleju rzepakowego do Polski 
również znacznie się zwiększył 
(o 54 proc. r/r, do 103 tys. t). Warto 
zauważyć, że w tym przypadku 
nastąpiły duże zmiany w zakresie 
dostawców. W ciągu pierwszych 
9 miesięcy 2014 r. olej rzepako-
wy do Polski przywożono przede 
wszystkim z Czech (37 tys. t), Cypru 
(31 tys. t) oraz z Niemiec (11 tys. t), 
podczas gdy rok wcześniej najwięk-

Rzepak – rosła produkcja,
spadały ceny
Wzrosła produkcja i eksport oleju  
rzepakowego w pierwszych trzech kwartałach 
2014 roku, produkcji towarzyszył jednak  
spadek cen oleju rzepakowego  
- poinformowali analitycy banku BGŻ.

szymi dostawcami były Austria, Bel-
gia i Białoruś. Łączny udział Czech, 
Cypru i Niemiec w polskim imporcie 
oleju wyniósł 77 proc.
Wzrostowi produkcji towarzyszyły 
jednak w Polsce spadki cen. W 2014 
roku ceny rzepak, śruty i oleju rze-
pakowego były znacznie niższe niż 
w 2013 roku. Najgłębsze obniżki cen 
zaobserwowano w przypadku oleju 
rzepakowego. Według MRiRW, cena 
netto tego produktu (rafinowanego) 
na krajowym rynku w 2014 roku  
liczona jako średnia arytmetyczna 
wyniosła ok.3160 zł/t i była o 17% 
niższa niż w 2013 rok. Dla porówna-
nia, średnia cena zbytu netto śruty 
rzepakowego w zakładach tłuszczo-
wych wyniosła 900 zł/t, co oznacza, 
10 procentowy spadek w relacji 
rocznej. Natomiast przeciętne ceny 
zakupu rzepaku były o 12-15% niż-
sze niż w 2013 roku. 
Podobne tendencje cenowe obser-
wowano na rynku światowym, gdzie 
w ubiegłym roku także najbardziej 
potaniały oleje roślinne. Miało to 
związek ze stosunkowo wysoką ich 
podażą i hamującym wzrostem po-
pytu zgłaszanego przez sektor bio-
paliw. Według Oil World, potencjał 
dalszych spadków cen olejów jest 
jednak ograniczony, przynajmniej 
w I połowie 2015 roku ze względu 
na stosunkowo niewielki wzrost ich 
produkcji w bieżącym sezonie.
(GB)
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Wnioski można składać w  Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa a  wsparciem są objęte przed-
sięwzięcia, które mają na celu m.in. 
zwiększenie bezpieczeństwa na stat-
kach rybackich, a także inwestycje 
przyczyniające się do selektywnego 
połowu ryb, czyli zapobiegające odła-
wianiu niewymiarowych osobników.
Pomoc na realizację operacji moż-
na pozyskać nie tylko na planowane 
inwestycje, ale również na te, które 
zostały zrealizowane przed dniem 
złożenia wniosku o dofi nansowanie 
aczkolwiek nie wcześniej niż przed 
dniem 29 czerwca 2009 r.
Wnioski o dofi nansowanie należy skła-
dać do oddziału regionalnego Agencji 
właściwego ze względu na miejsce za-
mieszkania albo siedzibę ubiegającego 
się o taką pomoc. Jeżeli wniosek o do-
fi nansowanie zostanie złożony prze-
syłką rejestrowaną, dniem złożenia 

Wnioski o dofi nansowanie inwestycji na kutrach rybackich będzie można składać od 13 do 30 
stycznia 2015 r.  Wsparciem zostaną objęte przedsięwzięcia polegające na przykład na zwiększeniu 
bezpieczeństwa na statkach rybackich.
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Dofinansowanie inwestycji 
na kutrach rybackich

wniosku jest data stempla pocztowego. 
W przypadku, gdy wniosek o dofi nan-
sowanie zostanie dostarczony przesył-
ką kurierską, dniem złożenia wniosku 
jest dzień dostarczenia tej przesyłki do 
ARiMR.

Pomoc jest przyznawana do wyczer-
pania środków fi nansowych, zgodnie 
z kolejnością złożenia prawidłowo 
wypełnionego i udokumentowanego 
wniosku o dofi nansowanie.
(GB)

Spadek eksportu pomidorów i kapusty pekińskiej
tys. t). Przy czym, podobnie jak w przy-
padku innych warzyw, dotyczył głów-
nie rynków wschodnich - sprzedaż do 
krajów UE wzrosła o 25 proc. r/r (12,5 
tys. t). Co ciekawe, o 2 proc. zwiększył 
się łączny eksport pieczarek z Polski, za 
co głównie odpowiadał wzrost do kra-
jów poza UE (+10 proc. r/r). Wolumen 
spadku w całości kompensowany był 
wzrostem eksportu do Białorusi, wy-
noszącym 7 tys. t, tj. blisko 190 proc.  
(GB)

Express Rolniczy    23

syłką rejestrowaną, dniem złożenia ARiMR. (GB)

tys. t). Przy czym, podobnie jak w przy-
padku innych warzyw, dotyczył głów-
nie rynków wschodnich - sprzedaż do 
krajów UE wzrosła o 25 proc. r/r (12,5 
tys. t). Co ciekawe, o 2 proc. zwiększył 
się łączny eksport pieczarek z Polski, za 
co głównie odpowiadał wzrost do kra-
jów poza UE (+10 proc. r/r). Wolumen 
spadku w całości kompensowany był 
wzrostem eksportu do Białorusi, wy-
noszącym 7 tys. t, tj. blisko 190 proc.  
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W 2013 roku na podstawie przepisów 
Komisji Europejskiej, rolnicy którzy 
otrzymali dopłaty bezpośrednie wyż-
sze od 2 tys. euro, zostali objęci tzw. 
dyscypliną finansową - czyli należne 
im dopłaty finansowane z budżetu 
UE zostały obniżone o współczynnik 
2,45%. Mechanizm ten dotyczył 365,5 
tys. rolników, a kwota, którą Polska 
zwróciła do budżetu UE wyniosła 
153,9 mln zł. 
Takie działanie UE było podyktowane 
tym, że zaplanowany budżet finanso-
wy na realizację dopłat bezpośrednich 
za 2013 rok był wyższy od faktycznie 
dostępnego. Okazało się jednak, że 
z przekazanych przez Polskę pieniędzy 
UE wykorzystała tylko ponad milion 
złotych. Dlatego pozostała część tych 
środków, czyli 152,3 mln zł zostanie 

zwrócona naszym rolnikom.
Trafią one do tych, którzy ubiegali 
się w 2014 roku o przyznanie dopłat 
bezpośrednich i zostali objęci dyscy-
pliną finansową - czyli przysługujące 

im płatności są większe od 2 tys. euro. 
Takich rolników jest w 2014 r. nieco 

Dopłaty bezpośrednie będą 
wyższe, ale dla wybranych
ARiMR wydała decyzje w tej sprawie wyższych dopłat 
bezpośrednich dla rolników objętych w 2014 roku dyscypliną 
finansową. Na dopłaty może liczyć nieco ponad 406 tys. osób.

ponad 406 tys. W ich przypadku, na-
leżne im dopłaty bezpośrednie, zgod-
nie z decyzją UE dotyczącą tzw. dys-
cypliny finansowej, najpierw zostaną 
obniżone o 1,3% (łącznie ok. 93,5 mln 
zł), a następnie podwyższone, w su-
mie o kwotę 152,3 mln zł, którą Komi-
sja Europejska zwróciła Polsce w ra-
mach dopłat bezpośrednich za 2013 
rok. Z różnicy pomiędzy tymi dwoma 
kwotami wynika, że rolnicy, którym 
przysługują dopłaty bezpośrednie za 
2014 r. w wysokości ponad 2 tys. euro, 
pomimo objęcia ich tzw. dyscypliną 
finansową, otrzymają wyższe dopłaty 
niż wynika z obliczenia stawek płat-
ności i powierzchni upraw. Decyzje 
administracyjne przyznające im wyż-
sze dopłaty bezpośrednie wydają kie-
rownicy biur powiatowych ARiMR. 
Proces ten mógł się rozpocząć dzię-
ki opublikowaniu, 29 grudnia 2014 
r. rozporządzenia Rządu w sprawie 
zmiany zadań Agencji Restrukturyza-
cji i Modernizacji Rolnictwa. (GB)

Okazało się jednak, że  
z przekazanych przez 
Polskę pieniędzy UE 

wykorzystała tylko ponad 
milion złotych. Dlatego 

pozostała część tych 
środków, czyli 152,3 mln zł 

zostanie zwrócona  
naszym rolnikom.

Działanie UE było 
podyktowane tym, że 
zaplanowany budżet 
finansowy na realiza-
cję dopłat bezpośred-
nich za 2013 rok był 
wyższy od faktycznie 
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Prognozy dla roślin oleistych
W grudniu 2014 r. Komisja 
Europejska (KE) opublikowała 
swój coroczny raport, w którym  
zostały przedstawione 
prognozy dotyczące rozwoju 
sytuacji na wybranych rynkach 
rolnych w perspektywie 
kolejnych 10 lat (‘’Prospects for 
EU agricultural markets and 
income 2014-2024’’)  
- informują analitycy BGŻ.



 www.pomorski.info 

330 mln zł na  
innowacje, także 
w rolnictwie
Narodowe Centrum Badań i Rozwo-
ju rozstrzygnęło konkursy w dwóch  
programach strategicznych - Stra-
tegMed i BioStrateg. Na badania 
w obszarze profilaktyki i leczenia 
chorób cywilizacyjnych oraz śro-
dowiska naturalnego, rolnictwa 
i leśnictwa Narodowe Centrum 
Badań i Rozwoju  przeznaczy ponad 
330 mln zł.
„Profilaktyka i leczenie chorób 
cywilizacyjnych - StrategMed” oraz 
„Środowisko naturalne, rolnictwo 
i leśnictwo - BioStrateg” to dwa stra-
tegiczne programy badań nauko-
wych i prac rozwojowych. Opraco-
wała je Rada NCBR na podstawie 
Krajowego Programu Badań, który 
określa strategiczne kierunki badań 
naukowych i prac rozwojowych. 
Celem programu BioStrateg jest 
finansowanie badań obejmujących 
bezpieczeństwo żywnościowe i bez-
pieczeństwo żywności, racjonalne 
gospodarowanie zasobami natural-
nymi, przeciwdziałanie i adaptację do 
zmian klimatu, ochronę bioróżnorod-
ności i zrównoważony rozwój rolni-
czej przestrzeni produkcyjnej oraz le-
śnictwo i przemysł drzewny. Program 
strategiczny StrategMed koncentruje 
się natomiast na czterech obszarach 
współczesnej medycyny: kardiologii 
i kardiochirurgii, onkologii, neurologii 
oraz medycynie regeneracyjnej. Na 
oba programy Narodowe Centrum 
Badań i Rozwoju przeznaczyło łącz-
nie 1,3 mld zł.
-Inwestujemy środki w strategiczne 
obszary badań wspierając najlepsze 
projekty ukierunkowane na transfer 
nowych technologii do gospodarki. 
Duża konkurencja wśród ubiega-
jących się o dofinansowanie oraz 
znaczące zaangażowanie środków 
finansowych przedsiębiorców to 
sygnał, że współpraca środowiska 
naukowego i biznesu w kluczowych 
dla rozwoju Polski obszarach idzie 
w dobrym kierunku – mówi dyrek-
tor Narodowego Centrum Badań 
i Rozwoju prof. Krzysztof Jan Kurzy-
dłowski. (GB)

Prognozy dla roślin oleistych

W przypadku rynku roślin oleistych, 
autorzy raportu oczekują, że w 2024 
r. ich zbiory wyniosą ok. 32 mln t.  
W stosunku do średniej z ostatnich 
3 lat zwiększą się o niecałe 6 proc., 
tj. o 1,7 mln t. Prognozowany wzrost 
produkcji będzie zatem znacznie niż-
szy niż odnotowany w minionym 
dziesięcioleciu, gdy napędzał go dy-
namicznie rozwijający się sektor bio-
diesla. Hamująco na wzrost zbiorów 
w najbliższych latach będzie wpływać 
z jednej strony stabilizujący się po-
pyt na oleje roślinne wykorzystywa-
ne w sektorze biopaliw, a z drugiej 
ograniczenia agrotechniczne nie po-

zwalające na znaczące zwiększenie 
powierzchni upraw.
Według ekspertów KE, w struktu-
rze produkcji roślin oleistych w UE 
w najbliższej dekadzie, tak jak obec-
nie, będzie dominować rzepak, 
z udziałem ok. 2/3 (jego zbiory w 2024 
r. mają wynieść ok. 21,5 mln t). Po-
wierzchnia jego upraw ustabilizuje się 
na poziomie ok. 6,7 mln ha. W przy-
padku plonów, autorzy raportu, spo-
dziewają się, że wyniosą one przecięt-
nie 3,2 t/ha w 2024 r. wobec 3,1-3,3 t/
ha w latach 2012-2014. O ile w starych 
państwach członkowskich wydajność 
rzepaku pozostanie raczej stabilna, 
o tyle w nowych powinna stopniowo 
się zwiększać.
Drugą najpopularniejszą rośliną ole-
istą uprawianą w UE pozostanie sło-
necznik. Jego zbiory w 2024 r. mają 
wynieść ok. 9 mln t wobec ok. 7,5-9,0 
mln t przeciętnie w latach 2012-2014.
Unijne zbiory soi, wg autorów rapor-
tu, w 2024 r. mogą wynieść 1,5 mln t 
wobec 0,9-1,4 mln t przeciętnie w la-
tach 2012-2014. 
Warto dodać, że w prognozowanym 
horyzoncie czasowym, UE pozosta-
nie nadal importerem netto nasion 
oleistych (głównie soi), śrut (śruty so-
jowej) oraz olejów roślinnych (przede 
wszystkim oleju palmowego). (GB)

Zaplanowanie wspólnych działań w ramach 
programu „Aktywizacja eksportu na wybra-
nych rynkach” było celem wspólnego posie-
dzenia kierownictw Ministerstwa Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi i Ministerstwa Gospodarki.
Na rynkach o istotnym znaczeniu dla rozwoju 
eksportu, tj.  w Azerbejdżanie, Indiach, Indone-
zji, Mongolii, Wietnamie, Malezji, Turkmenista-
nie i krajach bałkańskich (Chorwacja, Serbia, 
Bośnia i Hercegowina, Macedonia) planowane 
są kampanie promocyjne i wystawiennicze, a 
także misje przyjazdowe do Polski zagranicz-
nych handlowców i dziennikarzy. Powstanie 
również w Warszawie specjalny show-room 

żywnościowy eksponujący walory polskich 
produktów.
Jak zaznaczył na spotkaniu minister Marek 
Sawicki, mamy wiele gospodarstw wielkoto-
warowych, które są zapleczem polskiego eks-
portu, ale nie możemy też zapominać o 700 tys. 
gospodarstw o powierzchni kilku, kilkunastu 
hektarów, które mogą uzyskać samodzielność 
ekonomiczną dzięki sprzedaży bezpośredniej. 
-Mamy potencjał stać się liderem w przetwa-
rzaniu żywności w gospodarstwach i możemy 
pod tym względem dogonić Austrię -podkre-
ślił szef resortu rolnictwa.
(GB)

Promocja polskiej żywności




