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numer szósty • Kwiecień 2022
ewolucja cen na rynku zbóż oraz rewolucja serc 
– to określenia, które charakteryzują teraźniejszość. 

Do Państwa rąk przekazujemy kolejny numer czasopisma „Spichlerz”, w którym zawarto 
treści o tym, co się wydarzyło w branży rolniczej i w Spółce.

Przed nami Święta Zmartwychwstania Pańskiego, które symbolizują dla wierzących osób, 
że dobro i życie zwycięży.

Życzymy Państwu i życzmy sobie nawzajem, aby czas wojny, pandemii i nienawiści odszedł 
do lamusa. Życzmy sobie wiary, że czeka nas i nasze rodziny dobra i spokojna przyszłość.

Radosnego Alleluja!

 Monika Parafianowicz dr Daniel Korona
 Wiceprezes Spółki Elewarr Prezes Spółki Elewarr
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Wydawców…

R
17 miliardów euro dla polskiego rolnictwa

Rozmowa w Wicepremierem RP, Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henrykiem Kowalczykiem

Do żniw 2023 rozbudujemy elewator Braniewo 
Z życia Spółki Elewarr
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Pomoc zadłużonym gospodarstwom rolnym
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w jak najmniejszej skali doty-
czyła Polski. Jedno jest pewne, 
dopóki Europa nie będzie mia-
ła gdzie wysyłać trzody chlew-
nej, a już te rynki są bardzo 
ograniczone, to będzie musia-
ło spaść pogłowie. Tu nie ma 
innego wyjścia. Bez tego cena 
skupu się nie podniesie. Myślę, 
że to dokona się niebawem.

Niebawem tzn. kiedy?
Za kilka miesięcy.

Zostając na chwilę przy 
trzodzie chlewnej, mówił 
Pan niedawno, że polscy 
rolnicy poprzez skuteczne 
wdrażanie planów 
bioasekuracyjnych są lepiej 
przygotowani na walkę 
z ASF. Czy to nie tylko jakiś 
lifting naszej obrony przed 
tą chorobą zakaźną wśród 
dzików i świń?
Nie nazwałbym tego liftin-
giem. Jeśli plany bioasekuracji 
zostały wdrożone i są prze-
strzegane, to stanowią one do-
bre zabezpieczenie dla gospo-
darstwa utrzymującego trzodę 

chlewną i realnie je chronią. 
Plany bioasekuracyjne w więk-
szości gospodarstw zostały 
opracowane i wdrożone w li-
stopadzie i grudniu, przy po-
mocy  Inspekcji Weterynaryj-
nej, Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa, 
ośrodków doradztw rolniczego 
i instytucji rolniczych.  Jestem 
przekonany, że dzięki tym 
działaniom od początku roku 
nie notujemy nowych ognisk 
ASF. To  jest efekt tej pracy. 
Oczywiście, jest koniec zimy, 
są warunki atmosferyczne nie-
sprzyjające rozprzestrzenianiu 
się wirusa ASF, ale jednak są 
już dwa miesiące bez ognisk 
ASF i to jest sukces.

Koniec pandemii i koniec 
ASF?
W pierwszym przypadku, nale-
ży sobie tego życzyć, a w dru-
gim, niestety, trzeba powie-
dzieć, że wyeliminowanie ASF 
ze środowiska jest bardzo 
trudne. Błąd w walce z ASF 
popełniono na samym począt-
ku. Kiedy mieliśmy pierwsze 

Z wicepremierem, ministrem rolnictwa i rozwoju 
wsi Henrykiem Kowalczykiem rozmawia 

Robert Wyrostkiewicz

Głównym powodem 
dekoniunktury są czynniki 

obiektywne, a przede 
wszystkim zamknięcie 
chińskiego rynku. To 

jest ta przyczyna, 
która spowodowała 

nadwyżkę trzody 
chlewnej nie tylko 

w Polsce, ale też 
w Unii Europejskiej. A jak jest 
nadwyżka to ceny spadają.

17 miliardów euro
dla polskiego

rolnictwa
Plany bioa-
sekuracyjne 
zostały 
wdrożone. 
Dzięki tym 
działaniom od 
początku roku 
nie notujemy 
nowych 
ognisk ASF. 
To  jest efekt 
tej pracy. Jest 
koniec zimy, 
są warunki 
atmosferyczne 
niesprzyjające 
rozprzestrze-
nianiu się 
wirusa ASF, ale 
jednak są już 
dwa miesiące 
bez ognisk ASF.

Dekoniunktura na 
rynku trzody chlewnej 
wynika z niskich cen 
skupu. Rolnicy jednak 
chcieliby znać winnego 
lub przynajmniej nazwę 
mechanizmu, który do tego 
doprowadził.
Mechanizm powodujący de-
koniunkturę na rynku trzo-
dy chlewnej jest zewnętrz-
ny i dość prozaiczny, tak że 
trudno tu mówić o szukaniu 
winnych. Głównym powodem 
dekoniunktury są czynniki 
obiektywne, a przede wszyst-
kim zamknięcie chińskiego 
rynku. To jest ta przyczyna, 
która spowodowała nadwyż-
kę trzody chlewnej nie tylko 
w Polsce, ale też w Unii Euro-
pejskiej. A jak jest nadwyżka 
to ceny spadają. To naturalna 
rzecz.

Co dalej?
Teraz grozi nam redukcja po-
głowia trzody chlewnej. Ona 
musi się dokonać i dokonuje 
się w całej Unii Europejskiej. 
Ważna jest, aby ta redukcja 
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dochodzi też konieczność uty-
lizacji trzody chlewnej z go-
spodarstw, do których wniknął 
wirus. Takie naiwne myślenie, 
że jak nie odstrzelimy jakiegoś 
dzika, to uratujemy jakieś ży-
cie, było myśleniem infantyl-
nym i pokazało, że taka „logi-
ka” zamiast ratować zwierzęta, 
powoduje ich niepotrzebną 
i nadmierną śmierć, zwłaszcza 
w hodowlach świń.

Skoro mówimy o ASF 
i odstrzale dzików, jako 
stażysta w PZŁ 
i dziennikarz zarazem 
muszę zapytać o sprawy 
myśliwskie. Media 
coraz częściej piszą 
o zakusach, by pod 
różnymi pretekstami 
wprowadzona została 
jakaś forma prywatyzacji 
kół łowieckich, co bez 
wątpienia przyczyniłoby 
się do niewydajności 
w zakresie walki z ASF.
Nie ma takiego pomysłu. Nie ma 
zagrożenia prywatyzacji myśli-
stwa. Chcemy jedynie, w stosun-
ku do kół łowieckich, rygory-
stycznie egzekwować regulację 

populacji dzików. Jest to ujęte 
w projekcie ustawy, którą wnosi 
Ministerstwo Klimatu. Mamy 
uzgodnienia, że za niewykona-
nie zadań kołu będzie po prostu 
grozić odebranie obwodu łowie-
ckiego. To nie znaczy, że jest to 
jakaś prywatyzacja, ale oddanie 
terenów łowieckich kołom, które 
wywiązują się należycie ze swo-
ich obowiązków. 
Przecież obwody łowieckie są 
nieporównywalne. Występo-
wanie dzika, jego populacja na 
różnych terenach Polski jest 
bardzo różna i trudna do prze-
widzenia w przyszłości.
Dlatego, aby taka ustawa mo-
gła wejść  skutecznie w życie, 
niezbędne jest stworzenie na-
rzędzi do obiektywnego li-
czenia dzików. Bo nie sztuką 
jest coś zapisać w ustawie, ale 
trzeba to jeszcze egzekwować. 
Nie może to być tak, jak do 
tej pory, że miernikiem popu-
lacji dzików były jakieś prób-
ne pędzenia. Potrzebujemy tu 
konkretnych i miarodajnych 
wyników badawczych. Narzę-
dzia już zostały wypracowane. 
Współpracujemy z Wojsko-
wym Instytutem Lotnictwa, 
żeby wprowadzać je w życie. 
Wyniki badań pogłowia dzika 
w terenie nowoczesnymi me-
todami wydają się być bardzo 
obiecujące. Na razie znamy 
jedynie prototyp takich badań 
wykonanych przez Narodowe 
Centrum Badań i Rozwoju 
za pomocą jednego bezzało-
gowego samolotu z kamerą. 
Do przyszłego roku mamy 
posiadać około 30 samolotów 
bezzałogowych i po kilku ty-
godniach ich pracy będziemy 
w stanie policzyć dziki w całej 
Polsce. Wtedy będziemy mogli 
dopiero realnie egzekwować 
plany od kół łowieckich.

To, co niepokoi rolników 
to także ceny nawozów, 
zwłaszcza azotowych. 

17 miliardów euro 
dla polskiego 

rolnictwa to kwota 
realna. Jest to 

kwota zapisana 
we Wspólnej 

Polityce Rolnej 
w planie na 

5 lat. Warto więc 
nie porównywać 

liczb bezwzględnych, 
bowiem wcześniej 
liczono tu całość 

planu rozłożonego 
na 7 lat.

Niedawno 
reprezentowałem magazyn 
„Spichlerz” Spółki Elewarr 
na VIII Kongresie Rolnictwa 
RP. Mówił Pan tam o tym, 
że rolnicy otrzymają więcej 
dopłat niż dotąd, wbrew 
złowieszczeniu opozycji. 
Z 25 mld zł z budżetu 
Planu Strategicznego, 
aż 17 mld złotych dla 
polskiego rolnictwa, czyli 
na płatności bezpośrednie. 
Co z tego wynika tak 
naprawdę dla polskiego 
rolnika? Te 17 miliardów 
euro to kwota realna?
17 miliardów euro dla polskiego 
rolnictwa to kwota realna. Jest 
to kwota zapisana we Wspólnej 
Polityce Rolnej w planie na 5 lat. 
Warto więc nie porównywać 
liczb bezwzględnych, bowiem 
wcześniej liczono tu całość pla-
nu rozłożonego na 7 lat. Osią-
gamy już średnią europejską 
wysokość płatności bezpośred-
nich na poziomie 102 procent, 
a właściwie przekraczamy tę 
średnią europejską dla gospo-
darstw do 50 hektarów, a stano-
wią one około 97 proc. wszyst-
kich gospodarstw. 

Rozmawiał Robert 
Wyrostkiewicz, redaktor 

naczelny magazynu „Spichlerz”

Specjaliści mówią, że ten 
wzrost uzależniony jest od 
cen gazu. Nic nie można tu 
zrobić?
Gwałtowny wzrost cen ener-
gii oraz gazu wpłynął bar-
dzo niekorzystnie m.in. na 
ceny nawozów. Pod koniec 
roku pojawiały się oferty rzę-
du 4 tysięcy złotych, a nawet 
więcej, za tonę saletry amo-
nowej.  Dzięki działaniom 
Grupy Azoty udało się wy-
hamować wzrost cen  do po-
ziomu 2600 czy 2700 złotych. 
Niestety jest to bardzo wyso-
ki poziom, ale dość stabilny. 
Bez obniżenia cen gazu nie 
możemy marzyć o istotnym 
zmniejszeniu cen nawozów. 
Natomiast są dwie rzeczy, 
które można by zrobić, ale 
one wymagają decyzji Ko-
misji Europejskiej. Pierwsza 
rzecz to dopłaty do nawozów, 
tak jak dopłaca się do pali-
wa, czyli dopłata do faktury 
z limitem na hektar. Z wnio-
skiem o taką zgodę wystąpił 
już do Komisji Europejskiej 
premier Mateusz Morawie-
cki. Decyzja ma zapaść na 
początku marca. Zabiegamy 
też o zaliczenie zakładów na-
wozowych do zakładów ener-
gochłonnych. Istnieje euro-
pejska lista zakładów energo-
chłonnych, do których można 
dopłacać z tytułu wzrostu 
cen energii i gazu. Na tej li-
ście tej nie było niestety do tej 
pory wpisanych fabryk nawo-
zowych. Komisja Europejska 
pewnie nie przewidziała, bo 
było to wcześniej niemożliwe, 
że na rynku gazu nastąpi taki 
krach. Jeśli ta lista zostanie 
uzupełniona, to będzie moż-
na wspierać zakłady nawozo-
we po to, żeby ceny nawozów 
mogły być po prostu niższe. 
To są te dwa elementy, które 
próbujemy wdrożyć, ale do 
tego potrzebna jest zgoda Ko-
misji Europejskiej.

Współpracu-
jemy z Woj-
skowym 
Instytutem 
Lotnictwa. 
Wyniki 
badań 
pogłowia 
dzika w te-
renie nowo-
czesnymi 
metodami 
wydają się 
być bardzo 
obiecujące. 
Znamy pro-
totyp badań 
Narodowe-
go Centrum 
Badań 
i Rozwoju za 
pomocą bez-
załogowego 
samolotu 
z kamerą. 
Do przyszłe-
go roku ma-
my posiadać 
30 samolo-
tów bezza-
łogowych 
i wtedy 
będziemy 
w stanie po-
liczyć całą 
Polskę

ognisko to należało ten teren 
otoczyć i wszystkie dziki zu-
tylizować. Wtedy ASF by się 
nie rozprzestrzeniało. Nie zro-
biono tego i ASF mamy teraz 
w całej Polsce.

Czyli mówiąc wprost, 
przez histerię dotyczącą 
odstrzału dzika niektórych 
organizacji ekologicznych 
czy prozwierzęcych, 
tych skrajnych, nie 
wyeliminowano skutecznie 
pierwszego ogniska ASF 
i później zabijano nie 
tylko więcej dzików, 
ale też tysiące świń na 
gospodarstwach, gdzie ASF 
się pojawiło. To chyba słaby 
wynik ratowania zwierząt 
po stronie ekstremistów 
prozwierzęcych…
Tłumaczyłem to wówczas, jako 
minister środowiska, że to po-
zorne wówczas ratowanie dzi-
ków było zachowaniem bzdur-
nym, mówiąc najdelikatniej. 
Chroniąc przed odstrzałem 
dziki narażamy dużo więk-
szą ilość zwierząt, ze względu 
na przyzwolenie na rozprze-
strzenianie się  ASF. Do tego 

Robert 
Wyrostkiewicz

dziennikarz
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Magazyn w Bra-
niewie charak-
teryzuję się 
niewielką po-

wierzchnią magazynową 
w stosunku do wielkości 
produkcyjnych zbóż i rzepa-
ku rejonu rolniczego powia-
tu braniewskiego. Jego obec-
na pojemność wynosi tylko 
4 200 ton powierzchni prze-
chowalniczej. Wyposażony 
jest m.in. w urządzenie do 
pneumatycznego pobierania 
prób zbóż z kołowych środ-
ków transportu, posiada sa-
mochodowy punkt przyjęcia 
zboża, posiada 60 tonową 
elektroniczną wagę samo-
chodową. Obecne zdolności 
przyjęcia i wydania zbóż 
wynoszą ok. 600 ton/dobę. 
Oznacza to znacznie wydłu-
żony czas rozładunku zbóż 
i rzepaku - wynoszący nawet 
45 minut.

Uwzględniając charaktery-
stykę lokalizacji Elewatora 
w Braniewie, jedynym zasad-
nym kierunkiem działań Ele-
warr Sp. z o.o., w celu zwięk-
szenia potencjału i oferty 
Spółki dla lokalnego rolni-
ctwa, jest wykonanie mo-
dernizacji technologicznej 

elewatora, z równoczesnym 
zwiększeniem powierzchni 
magazynowej do 10 000 ton. 
Realizacja tej inwestycji jest  
także w praktyce wsparciem 
dla lokalnych producentów 
rolnych – powiedział Daniel 

Alain Korona Prezes Zarządu 
Elewarr.
W zachodniej części woje-
wództwa warmińsko-mazur-
skiego, konieczne jest funk-
cjonowanie podmiotu gospo-
darczego mającego możliwo-

ści i potencjał finansowy do 
organizowania dynamiczne-
go skupu i obrotu zbóż oraz 
rzepaku – takim podmiotem 
jest Elewarr. Dlatego rozbu-
dujemy Magazyn Braniewo. 
Zmieniająca się sytuacja na 
rynkach rolnych i pozytywne 
przesłanki rozwoju regional-
nego, w tym: przekop Mierzei 
Wiślanej  uzasadniają potrze-
bę działania podmiotu sta-
bilizującego północny rynek 
zbóż i rzepaku.
Planując modernizację 
i zwiększenie pojemności ma-
gazynowej elewatora w Bra-
niewie Spółka wykonała Plan 
Funkcjonalno-Użytkow y. 
Dokument ten stanowi pod-
stawę ustalania planowanych 
kosztów prac projektowych, 
robót budowlanych i przygo-
towania kosztorysu inwestor-
skiego.
Wykonany Plan Funkcjonal-
no-Użytkowy umożliwił Od-
działowi Malbork uzyskanie 
wszystkich decyzji admini-
stracyjnych niezbędnych do 
rozpoczęcia tej strategicznej 
dla naszej Spółki inwestycji. 
Mamy już decyzję o warun-
kach środowiskowych oraz 
decyzję o warunkach zabu-
dowy. Lada moment ogłosimy 

postępowanie na wykonanie 
projektu budowlanego, dzięki 
któremu uzyskamy pozwole-
nie na budowę, a przed tego-
rocznymi żniwami będziemy 
chcieli wyłonić wykonawcę 
inwestycji w elewatorze Bra-
niewo – mówi Hubert Grze-
gorczyk Dyrektor Oddziału 
Malbork Elewarr Sp. z o.o.
W Braniewie w 2023 roku 
powstanie jeden z najnowo-
cześniejszych w Polsce ma-
gazynów zbożowych, dzięki 
czemu Elewarr będzie mógł 
współpracować z większą 
ilością rolników. Szacuje się, 
że nawiążemy współpracę 
z ok. 200 nowymi rolnikami 
z powiatu braniewskiego, i in-
nych ościennych powiatów, 
powiększymy asortyment 
przechowalniczy o kukury-
dzę. Zapewniona zostanie  
dodatkowa powierzchnia ma-
gazynowa do ewentualne-
go składowania zbóż przez 
Rządową Agencję Rezerw 
Strategicznych, a także stwo-
rzone zostaną możliwości 
sprzedażowe przez powstają-
cy przekop Mierzei Wiślanej. 
Zmodernizowany elewator  
przyczyni się do rekultywa-
cji terenów popegeerowskich 
w powiecie braniewskim.

Do żniw 2023 roku zmodernizujemy
i rozbudujemy elewator  Braniewo

Prace w elewatorze Braniewo 
polegać będą na:

 podwyższeniu konstrukcji wiaty nad wagą 
samochodową i jej wydłużeniu w celu zadaszenia 
całej powierzchni wagi,
 wykonaniu nowej konstrukcji pomostu do 

sterowania automatyczną sondą do pobierania prób,
 demontażu: • aktualnie użytkowanych urządzeń 

technologicznych • istniejącego i nieużytkowanego 
magazynu płaskiego • użytkowanego kosza 
przyjęciowego,
 wykonaniu i montażu kosza przyjęciowo-

załadunkowego, wywrotnicy belkowej, aspiracji 
kosza przyjęciowego,
 budowie zadaszenia kosza przyjęciowo-

załadunkowego, czyszczalni, wagi przesypowej wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą,
 wykonaniu i montażu czyszczalni sitowej, wagi 

przesypowej, suszarni przepływowej z odzyskiem 
ciepła i systemem odpylania o podwyższonej 
wydajności, dostosowanej do suszenia wszystkich 
gatunków zbóż i rzepaku, ze szczególnym 
uwzględnieniem suszenia kukurydzy, 
 budowie baterii silosów lejowych magazynowych 

o pojemności łącznej ≈ 6080 ton, silosów lejowych 
buforowych o pojemności łącznej ≈ 700 ton,
 wykonaniu i montażu urządzeń transportowych do 

obsługi montowanych urządzeń  
i obiektów, systemu pomiaru temperatur 
zbóż i rzepaku w komorach betonowych 
i nowobudowanych silosach,
 przełożeniu istniejącego uzbrojenia podziemnego 

kolidującego z projektowanymi obiektami,
 wykonaniu prac w zakresie odwodnienia nowych 

budowli,
 wykonaniu wszystkich niezbędnych prac 

ziemnych, budowlanych, fundamentowych i dróg 
wewnętrznych
 wykonaniu i przyłącza gazu LPG do suszarni 

zboża,
 wykonaniu nowej zintegrowanej szafy sterującej 

i budowie, montażu odrębnego kontenera 
z pomieszczeniami sterowni.

Jedynym 
zasadnym 

kierunkiem 
działań 

Elewarr Sp. 
z o.o., w celu 
zwiększenia 

potencjału 
i oferty Spółki 
dla lokalnego 

rolnictwa, jest 
wykonanie 

modernizacji 
technologicznej 

elewatora, 
z równo-
czesnym 

zwiększeniem 
powierzchni 

magazynowej 
do 10 000 ton.
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(10%). Według Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa kukurydzą (łącz-
nie na kiszonkę i na ziarno) 
w 2021 r. obsiano 1,7 mln ha, 
o 21% więcej niż w 2020 r. Po-
wierzchnia zasiewów kukury-
dzy na ziarno w 2021 r. (we-
dług GUS) wyniosła blisko 
1 mln ha i była o 5,5% większa 
niż przed rokiem, co przeło-
żyło się na znaczący wzrost 

zbiorów. GUS ocenił, że zbio-
ry w 2021 r. były rekordowe 
i kształtowały się na pozio-
mie około 7,5 mln ton wobec 
6,8 mln ton w 2020 r.
Polska staje się zatem waż-
nym producentem kukury-
dzy. Oczywiście, pomimo 
trzeciego miejsca Polski 
w UE, trzeba pamiętać, że 
krajowe zbiory kukurydzy są 
ponad 50 razy mniejsze niż 

w Stanach Zjednoczonych. 
Do światowego potentata 
nam wprawdzie daleko, ale za 
to nasze zbiory są około 10 ra-
zy większe niż w Czechach 
i Portugalii.

Marcin Wroński
Zastępca Dyrektora 

Generalnego KOWR, 
publicysta magazynu 

„Spichlerz”

Ostatnie lata to dynamiczny wzrost powierzchni upraw i zbioru kukur  ydzy. Jeszcze pod koniec lat 90. kukurydza nie była w Polsce popularna.

popularność uprawy kukury-
dzy dzięki dostosowaniu kon-
kretnych odmian do naszych 
warunków klimatycznych. 
W kraju zwiększyło się wyko-
rzystanie tego ziarna w prze-
myśle spożywczym oraz do 
produkcji pasz.
Ta jednoroczna roślina z ro-
dziny wiechlinowatych coraz 
częściej gości na polskich 
stołach i jest ceniona za swo-
je wartości odżywcze i właś-
ciwości zdrowotne. Polacy 
najchętniej przygotowują 
kolby z dodatkiem masła czy 
soli. Nie wspomnę o popcor-
nie. Kukurydza po prostu 
na dobre zadomowiła się na 
polskim rynku, ale – co waż-
niejsze – także w polskiej 
produkcji rolnej, a trzecie 
miejsce w UE jest tylko tego 
dobrym przykładem.
Na temat ubiegłorocznych 
zbiorów zbóż pisaliśmy nie-
dawno na stronie Krajowego 
Ośrodka Wsparcia Rolni-
ctwa. Informowaliśmy wów-
czas, że zbiory zbóż ogółem 
w 2021 r. (łącznie z kukury-
dzą, prosem i gryką) wyniosły 
34,6 mln ton, a GUS ocenił, 
że zbiory zbóż podstawowych 
(pszenicy, żyta, jęczmienia, 
owsa i pszenżyta) z mieszan-

kami (bez kukurydzy, prosa 
i gryki) ukształtowały się na 
poziomie 27 mln ton wobec 
28,6 mln ton w 2020 r. Oprócz 
zbóż podstawowych z mie-
szankami zebrano także ku-
kurydzę, która w strukturze 
zbiorów w 2021 r. stanowiła 
22%.
Biuro Analiz i Strategii 
w KOWR (w oparciu o da-
ne GUS) informowało z ko-
lei, że w Polsce w ostatnich 
siedmiu latach (2013–2019) 
powierzchnia uprawy i zbio-
ry kukurydzy były znacząco 
większe niż w latach wcześ-
niejszych. Przeciętny areał 
w tym okresie kształtował się 
na poziomie 0,6–0,7 mln ha, 
a zbiory wynosiły około 4 mln 
ton. W 2020 r. powierzchnia 
uprawy kukurydzy na ziar-
no wzrosła do ponad 0,9 mln 
ha, co przy dobrych średnich 
plonach (72,1 dt/ha) umożli-
wiło zebranie 6,8 mln ton te-
go zboża.
Jak kształtują się zasiewy 
kukurydzy w naszym kraju? 
Najwięcej kukurydzy uprawia 
się w województwach: wiel-
kopolskim (20% powierzchni 
zasiewów w 2020 r.), kujaw-
sko-pomorskim (14%), mazo-
wieckim (11%) i dolnośląskim 

Rok 2022 rozpoczy-
namy dobrą infor-
macją. Staliśmy 
się trzecim produ-

centem kukurydzy w UE, 
po Francji i Rumunii. Nasz 
udział w całej produkcji tego 
zboża na rynku unijnym sta-
nowi 11%. W europejskiej 
czołówce producentów ku-
kurydzy, po Polsce, plasują 
się jeszcze Węgry i Włochy.

Nie jest to oczywiście infor-
macja zaskakująca. Osobom 
przyzwyczajonym do mar-
ginalizacji rynkowej pozycji 
Polski warto przypomnieć, 
że nasz kraj zaliczany jest do 
grona największych produ-
centów zbóż w Unii Europej-
skiej. Nasze zbiory są znaczą-
ce, a rolnictwo silne. W pro-
dukcji zbóż wyprzedzają nas 
jedynie Francuzi (jak w przy-
padku kukurydzy) i Niemcy.
O ile wolumen uzyskiwanych 
zbiorów zbóż i trzecie miej-
sce Polski w UE jest potwier-
dzeniem naszej pozycji lide-
ra rolnego w Europie, o tyle 
w przypadku kukurydzy to 
miejsce cieszy jeszcze bar-
dziej, ponieważ masowa upra-
wa kukurydzy to w naszym 
kraju zjawisko stosunkowo 
nowe. Pamiętajmy, że jeszcze 
pod koniec lat 90. ubiegłego 
wieku powierzchnia zasie-
wów wynosiła zaledwie około 
100 tys. ha. Sytuacja zmieniła 
się po akcesji Polski do Unii 
Europejskiej, kiedy wzrosła 

Zastępca Dyrektora Generalnego Krajowego 
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Marcin Wroński

0,1 Litwa
0,4 Słowenia
0,5 Belgi
0,7 Portugalia
0,8 Czechy
1,1 Grecja
1,5 Słowacja
2,2 Chorwacja
2,4 Austria
3,3 Bułgaria

4,0 Niemcy
4,3 Hiszpania 
6,1 Włochy 

69,3
mln ton
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Źródło: opracowanie Biura Analiz 
i Strategii KOWR na podstawie 
danych KE, Crops Market Observatory 
oraz GUS, data odczytu 28.01.2022 r.

 Francja 15,4
 Rumunia 12,5
 Polska 7,5
 Węgry 6,4

Trzecie miejsce na ry nku kukurydzy w UE

tyle wg. GUS 
wynosiły 
ubiegłoroczne 
rekordowe 
zbiory 
kukurydzy 
w Polsce

7,5
mln ton

Polska 
zaliczana 
jest do grona 
największych 
producentów 
zbóż w Unii 
Europejskiej. 
Nasze zbiory 
są znaczące, 
a rolnictwo 
silne. 
W produkcji 
zbóż 
wyprzedzają 
nas jedynie 
Francuzi 
i Niemcy.

Masowa 
uprawa 

kukurydzy 
to w naszym 

kraju zjawisko 
stosunkowo 

nowe. Jeszcze 
pod koniec lat 
90' ubiegłego 

wieku 
powierzchnia 

zasiewów 
wynosiła 

zaledwie około 
100 tys. ha.
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Artur 
Balcerowiak

Dyrektor
Tornum Polska

Ten proces został przerwany 
w momencie przejazdu kombaj-
nu. Od tej chwili dążymy do te-
go, aby tej jakości nie pogorszyć.

I tu z ofertą przychodzi 
Tornum, spółka, którą Pan 
reprezentuje.
Dokładnie tak. Od dziesięcioleci 
nasza firma, której główną sie-
dzibą jest niewielka miejscowość 
w Szwecji, projektuje, produkuje 
i oferuje urządzenia do przecho-
wywania, transportu a przede 
wszystkim suszenia ziarna zbóż, 
rzepaku i kukurydzy. 
Muszę w tym miejscu dodać, iż 
większość naszych pracowni-
ków zatrudnionych w centrali 
firmy w Kvanum, wywodzi się 
ze środowiska wiejskiego, rol-
niczego; mają oni doświadcze-
nie w przemyśle zbożowym. Co 
więcej, niektórzy z nich są na-
dal czynnymi rolnikami, posia-
dają własne gospodarstwa. To 
jest ogromna wartość dodana, 
ponieważ oprócz wiedzy tech-
nicznej dzielą się z nami, a co za 
tym idzie – z naszymi Klientami 

- bezcennym doświadczeniem 
wyniesionym z pracy we włas-
nym gospodarstwie. Oni posia-
dają pełne zrozumienie specy-
fiki pracy w rolnictwie a to daje 
nam dodatkową przewagę przy 
udoskonalaniu projektów i pro-
dukcji urządzeń, które spełnia-
ją najwyższe standardy jakości 
i oczekiwania Klientów.

Oferta Tornum skierowana 
jest do rolników 
indywidualnych czy 
może raczej dużych 
przedsiębiorstw?
Dla nas każdy Klient jest wyjąt-
kowy. Oferujemy cały wachlarz 
produktów - od pojedynczych 
urządzeń, czy raczej powinie-
nem zacząć od części zamien-
nych, aż po projekty gotowe, tzw. 
“pod klucz”. 
Co bardzo istotne, od momentu 
powstania firmy podstawą na-
szej działalności jest technologia 
suszenia. Oferujemy szereg su-
szarni, zarówno dla małych go-
spodarstw rolnych jak i wielkich 
zakładów przemysłu zbożowe-
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Suszarnie, silosy, redlery, 
podnośniki – czy to 
wszystko jest potrzebne 
rolnikowi, producentowi 
zbóż? Nie wystarczy zasiać, 
zebrać, sprzedać?
Niektórym zapewne wystarczy, 
ale przeważająca liczba rolni-
ków, przedsiębiorców i osób 
związanych z produkcją i han-
dlem zbożem ma świadomość 
tego, o co toczy się gra. Na jakość 
ziarna, bo o tym między innymi 
mówimy, wpływa przecież wiele 
czynników.

Jakich?
Począwszy od jakości materia-
łu siewnego, poprzez warunki 
glebowe, warunki środowisko-
we w okresie siewu, zimowania 
w przypadku zbóż ozimych, we-
getacji i zbioru, kulturę uprawy, 
czas żniw, po obróbkę pożniwną, 
warunki i praktyki przechowy-
wania aż po procedury oraz sy-
stemy transportu ziarna. 
Musimy pamiętać, iż od momen-
tu zbioru nie mamy już wpływu 
na podniesienie jakości ziarna. 

Tornum
– niezawodny
partner w procesie

obróbki ziarna
Rozmowa z Arturem Balcerowiakiem, Dyrektorem Tornum Polska

Przez lata współpracy 
z najlepszymi firmami 

z branży, między innymi 
szwedzką firmą Skandia 

Elevator, wzbogaciliśmy 
asortyment również 

o rozwiązania 
w zakresie 

czyszczenia, 
aspiracji, transportu 
i przechowywania 

ziarna. Dzięki 
temu od 17 lat 

dostarczamy na terenie 
Polski kompleksowe 
rozwiązania nowych 
obiektów suszarniczo 

– magazynowych
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Przypominam, bo od tego za-
częliśmy naszą rozmowę, iż 
tylko dobra baza suszarniczo-
-magazynowa daje możliwość 
bezpiecznego i długiego przecho-
wywania zbóż. To z kolei umoż-
liwia sprzedaż płodów rolnych 
w dowolnym dla naszego Klien-
ta terminie – wtedy, kiedy chce 
a nie musi, po cenie jaką uzna za 
satysfakcjonującą a nie do jakiej 
zostanie, mówiąc wprost, przy-
muszony – a tak dzieje się w sy-
tuacji, gdy musi sprzedać zbiory 
bezpośrednio z pola. Jest to nie-
zwykle kluczowa kwestia w sytu-
acji braku możliwości suszenia 
i przechowywania ziarna zbóż, 
rzepaku a przede wszystkim 
coraz powszechniej uprawia-
nej w naszym kraju kukurydzy. 
Ostatnie kilka lat pokazały, że 
czas zwrotu z inwestycji znacz-
nie się skrócił, czego głównej 
przyczyny upatrujemy w znacz-
nych wahaniach na globalnym 
rynku zbóż. Znamy przypadki, 
i mówię tu o naszych Klientach, 
gdzie zwrot z inwestycji realizuje 
się zaledwie w przeciągu dwóch 
sezonów! Mając więc na uwadze, 
że nasi Klienci są świadomi ko-
rzyści, jakie wynikają z posiada-
nia dobrej bazy magazynowej 
oraz wydajnej suszarni, z nadzie-
ją spoglądamy w przyszłość bę-
dąc gotowi na nowe wyzwania.

2020 dokonaliśmy na jej zlece-
nie rozbudowy i modernizacji 
elewatora zbożowego, dzięki 
czemu między innymi pojem-
ność magazynowa oddziału 
zwiększyła się o 9 000 ton. 
Dodając do powyższego wyspe-
cjalizowane usługi w obszarach 
takich jak zarządzanie projek-
tem, produkcja szaf sterowni-
czych, montaż czy przygotowa-
nie programów funkcjonalno-
-użytkowych (PFU), Tornum 
stało się jednym z wiodących 
europejskich dostawców kom-
pletnych instalacji zbożowych. 
My nieustannie wspieramy 
Klienta – od etapu planowania 
i projektowania, poprzez budo-
wę obiektu, aż do uruchomie-
nia i szkolenia z obsługi. Myślę, 
że również to wyróżnia nas na 
tle konkurencji.

Ostatnie już pytanie - czy 
i w jaki sposób niekorzystne 
warunki pogodowe, 
zaburzenia w łańcuchu 
dostaw komponentów do 
produkcji czy ostatnio 
obserwowany drastyczny 
wzrost cen nawozów oraz 
inne czynniki powodujące 
zmniejszenie ilości środków 
finansowych w portfelach 
rolników, wpływają na 
popyt Państwa produktów?

go. Przykładem takiego Klienta 
jest Spółka Elewarr ze swoimi 
oddziałami w Krupcu czy Gąd-
kach, gdzie od lat działają su-
szarnie Tornum.  
Wszystkie nasze suszarnie – por-
cjowe, z mieszanym przepływem 
powietrza do pracy ciągłej czy 
te z odzyskiem ciepła, wykona-
ne są zgodnie z rygorystycznymi 
normami jakościowymi z blachy 
stalowej cynkowanej ogniowo. 
Najnowsze nasze ‘dziecko’ – su-
szarnia T-Rex, na życzenie Klien-
ta może być pokryta dodatkowo 
warstwą Magnelis® - chroniącą 
przed korozją 3 razy bardziej niż 
stal cynkowana.
Niemniej jednak, przez lata 
współpracy z najlepszymi fir-
mami z branży, między inny-
mi szwedzką firmą Skandia 
Elevator, wzbogaciliśmy asor-
tyment również o rozwiązania 
w zakresie czyszczenia, aspi-
racji, transportu i przechowy-
wania ziarna. Dzięki temu od 
17 lat dostarczamy na terenie 
Polski kompleksowe rozwiąza-
nia nowych obiektów suszar-
niczo - magazynowych oraz 
rozbudowę lub modernizację 
już istniejących. I tu ponownie 
jako doskonały przykład takiej 
realizacji mogę podać spółkę 
Elewarr i jej magazyn w Rze-
szowie, gdzie w latach 2019 - 

(…) Zwrot 
z inwestycji 
realizuje się 
zaledwie 
w przeciągu 
dwóch 
sezonów! 
Mając więc na 
uwadze, że 
nasi Klienci 
są świadomi 
korzyści, jakie 
wynikają 
z posiadania 
dobrej bazy 
magazynowej 
oraz wydajnej 
suszarni, 
z nadzieją 
spoglądamy 
w przyszłość 
(…)

28 grudnia 2021 Sąd 
Okręgowy wydał 
wyrok w sprawie 
z powództwa 

spółki Elewarr przeciwko wi-

ceprzewodniczącemu Klubu 
Parlamentarnego PSL, byłemu 
ministrowi rolnictwa, posłowi 
Markowi Sawickiemu o ochro-
nę dóbr osobistych. Sąd uznał 

że poseł naruszył dobra oso-
biste przedsiębiorcy i nakazał 
przeprosiny. Wyrok, którego 
treść przytaczamy poniżej, 
jest nieprawomocny.

Marek Sawicki naruszył 
dobra osobiste Elewarru

Jest wyrok sądu!

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 grudnia 2021 roku Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny w składzie: przewodniczący SSR (del.) Kamil Gołaszewski, 

protokolant Katarzyna Konarzewska po rozpoznaniu 3 grudnia 2021 roku w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa Elewarr sp. 

z o.o. w Warszawie przeciwko Markowi Sawickiemu o ochronę dóbr osobistych

I.  nakazuje pozwanemu Markowi Sawickiemu złożenie oświadczenia następującej treści: „Przeprosiny Marka Sawickiego dla Elewarr 

spółki z o.o. Ja, Marek Sawicki, polityk PSL, jako gość programu telewizyjnego TVP Info pt. „Minęła 8” z dnia 7.8.2019 r. stwierdzi-

łem, że Elewarr spółka z o.o. jest bankrutem, względnie został doprowadzony do bankructwa, czym naruszyłem dobre imię tego 

przedsiębiorcy a jako osoba udzielająca głosu dla Bussines Insider Polska do materiału prasowego z dnia 10.7.2021 r., stwierdziłem, 

że Elewarr spółka z o.o. jest na skraju upadłości, czym naruszyłem dobre imię tego przedsiębiorcy.

Oświadczam, że nie istniały uzasad-
nione podstawy do sformułowania tych 
stwierdzeń. Przepraszam za to, że na 
skutek moich bezprawnych wypowiedzi 
doszło do niesłusznego podważenia re-
nomy Elewarr spółki z o.o. Marek 
Sawicki”

przy czym oświadczenie powinno zostać umieszczone w termi-

nie 7 dni od uprawomocnienia się orzeczenia, na okres 14 dni, 

na stronie internetowej Klubu Parlamentarnego Koalicja Pol-

ska - PSL, UED, Konserwatyści – w czarnej ramce na białym tle, 

w lewym górnym rogu, czcionką standardową dla tej strony 

internetowej, bez jakichkolwiek komentarzy, uzupełnień, czy 

odniesień się do treści, bez zastosowania jakichkolwiek zabie-

gów formalnych i treściowych umniejszających znaczenie, ran-

gę i powagę oświadczenia, względnie zaznaczających dystans 

do jego treści lub formy;

II.  w pozostałym zakresie oddala powództwo;

III.  zasądza od pozwanego Marka Sawickiego na rzecz powoda 

Elewarr spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w Warszawie kwotę 1 757 zł (tysiąc siedemset pięćdziesiąt 

siedem złotych) tytułem kosztów procesu, w tym 1 140 zł 

(tysiąc sto czterdzieści złotych) tytułem kosztów zastęp-

stwa procesowego.
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Co z zobowiązaniami 
publiczno-prawnymi? 
Przejęciu nie podlegają zobowią-
zania publiczno-prawne. Jedno-
cześnie też wszyscy wierzyciele 
muszą wyrazić zgodę na zawar-
cie umowy o przejęciu przez 
Krajowy Ośrodek Wsparcia 
Rolnictwa długu podmiotu pro-
wadzącego gospodarstwo rolne, 

powstałego w związku z prowa-
dzeniem działalności rolniczej. 
Wówczas następuje przeniesie-
nie własności całości albo części 
nieruchomości rolnej wchodzą-
cej w skład gospodarstwa rolne-
go na rzecz Skarbu Państwa.

Skąd pochodzą środki 
przeznaczane na 

Następnie w terminie 30 dni od 
dnia zawarcia umowy o przeję-
ciu długu podmiot prowadzą-
cy gospodarstwo rolne składa 
w OT KOWR, w którym złożył 
wniosek o przejęcie długu, zgo-
dę wierzycieli na przejęcie dłu-
gu, następnie w kolejnym ter-
minie 30 dni od złożenia zgody 
zawierana jest umowa przeno-
sząca własność nieruchomo-
ści rolnej określonej w umowie  
o przejęcie długu na rzecz Skar-
bu Państwa. Umowa zawierana 
jest w formie aktu notarialnego 
pod rygorem nieważności. Prze-
jęcie nieruchomości, której włas-
ność została przeniesiona na 
rzecz Skarbu Państwa w związ-
ku z przejęciem długu wchodzi 
w skład Zasobu Własności Rol-
nej Skarbu Państwa. Jednocześ-
nie dotychczasowy właściciel 
nieruchomości może skorzystać 
z prawa pierwszeństwa do dzier-
żawy. W przypadku nieskorzy-
stania przez dotychczasowego 
właściciela nieruchomości z pra-
wa pierwszeństwa jej dzierżawy, 
ogłaszany jest przetarg ograni-
czony na dzierżawę dla rolników 
indywidualnych. Umowa dzier-
żawy zawierana jest na okres 
20 lat, a nieruchomość nie może 
być zbyta przed upływem 20 lat 
od dnia przeniesienia jej włas-
ności, z wyłączeniem zbycia na 
rzecz dotychczasowego właści-
ciela na jego wniosek.

Gdzie można znaleźć 
informacje na temat 
restrukturyzacji zadłużenia 
podmiotów prowadzących 
gospodarstwa rolne?
Więcej informacji na temat re-
strukturyzacji zadłużenia pod-
miotów prowadzących gospo-
darstwa rolne znajduje się na 
stronie www.kowr.gov.pl w za-
kładce Restrukturyzacja zadłu-
żonych podmiotów.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał

Marcin Maciejewski

restrukturyzację zadłużenia 
podmiotów prowadzących 
gospodarstwa rolne?
Jeżeli podmiot prowadzący 
gospodarstwo rolne zdecy-
duje się na złożenie wniosku  
o przejęcie długu przez KOWR 
musi wiedzieć, że są one przyj-
mowane i rozpatrywane do 
wyczerpania limitu wydatków 
z budżetu państwa na ten cel. 
Niemniej to właśnie podmiot 
prowadzący gospodarstwo 
rolne musi wystąpić z wnio-
skiem o przejęcie długu przez 
KOWR. 

Jak zatem wygląda 
procedura restrukturyzacji?
Zadłużony rolnik prowa-
dzący gospodarstwo rolne 
zobowiązany jest do ujaw-
nienia wszystkich dłu-
gów powstałych w związku 
z prowadzeniem działal-
ności rolniczej. Wniosek  
o przejęcie długu jest skła-
dany w Oddziale Terenowym 
KOWR, właściwym teryto-
rialnie, obejmującym swym 
zasięgiem gospodarstwo, któ-
re miałoby podlegać restruk-
turyzacji. Jeżeli zaś działka, 
na której znajduje się gospo-
darstwo leży na terenie pod-
legającym pod właściwość 
terytorialną kilku Oddziałów 
Terenowych KOWR, wów-
czas wniosek należy złożyć  
do Oddziału Terenowego, na 
którego obszarze znajduje się 
największa część powierzchni 
nieruchomości.

Jakie formalności 
towarzyszą złożeniu 
wniosku o restrukturyzację 
zadłużenia rolnika?
Z formalności jakie trze-
ba spełnić,   wymienić na-
leży złożenie wniosku wraz  
z odpowiednimi załącznikami: 
kopiami dokumentów potwier-
dzających tytuł prawny do po-
siadanych przez wnioskodawcę 
nieruchomości rolnych, a jeżeli 
dla danej nieruchomości założo-
na jest księga wieczysta – aktu-
alny na dzień złożenia wniosku 
oryginalny odpis z tej księgi, do-
kumenty potwierdzające wska-
zaną we wniosku kwotę zadłu-
żenia podmiotu prowadzącego 
gospodarstwo rolne na ostatni 
dzień miesiąca poprzedzającego 
dzień złożenia wniosku, operat 
szacunkowy określający wartość 
nieruchomości rolnej wskazanej 
do przeniesienia własności na 
rzecz Skarbu Państwa w zamian 
za przejęcie długu sporządzony 
nie wcześniej niż na 3 miesiące 
przed datą złożenia wniosku 
oraz dodatkowe oświadczenia 
z załącznikami do wniosku.

Jaka jest procedura 
w przypadku pozytywnego 
rozpatrzenia wniosku  
o restrukturyzację 
zadłużenia rolnika?
W przypadku pozytywnego 
rozpatrzenia wniosku, Oddział 
Terenowy KOWR wzywa w ter-
minie 7 dni podmiot prowadzą-
cy gospodarstwo rolne do za-
warcia umowy przejęcia długu. 

Pomoc zadłużonym gospo darstwom rolnym

Więcej infor-
macji na temat 
restrukturyzacji 
zadłużenia pod-
miotów prowa-
dzących gospo-
darstwa rolne 
znajduje się na 
stronie interne-

towej KOWR 
w zakładce 

Restrukturyza-
cja zadłużonych 

podmiotów
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Rozmowa z dr. Marcinem Kazimierczukiem, zastępca dyrektora Krajowego Ośrodka wsparcia 
Rolnictwa OT w Olsz tynie.

Na jakiej podstawie Krajowy 
Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 
pomaga zadłużonym 
gospodarstwom rolnym?
Rolnicy mający problemy 
z realizacją zobowiązań fi-
nansowych związanych 
z prowadzeniem ich działalno-
ści rolniczej, mogą skorzystać  
z pomocy Krajowego Ośrodka 
Wsparcia Rolników, na podsta-
wie ustawy z 9 listopada 2018 r.  
o restrukturyzacji zadłużenia 
podmiotów prowadzących go-
spodarstwa rolne, która szcze-
gółowo przedstawia zasady i wa-
runki restrukturyzacji zadłu-
żenia podmiotu prowadzącego 
gospodarstwa rolne.

Czy z pomocy może 
skorzystać podmiot w stanie 
likwidacji lub upadłości?
Jednym z warunków, jakie pod-
mioty prowadzące gospodarstwa 
rolne muszą spełniać jest to, iż 
nie mogą znajdować się w stanie 
likwidacji lub upadłości oraz nie 
toczy się wobec nich postępowa-
nie restrukturyzacyjne. W myśl 
ustawy – „Prawo Restrukturyza-
cyjne” KOWR może przejąć dług 
podmiotu prowadzącego gospo-
darstwo rolne, ale jedynie w wy-
padku, gdy przedmiotem przeję-
cia jest dług o charakterze pie-
niężnym, powstały w związku  
z prowadzeniem działalności 
rolniczej, a jego wysokość nie 
przekracza wartości nierucho-
mości, pomniejszonej o wysoko-
ści sum hipoteki ustanowionej 
na tej nieruchomości.
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W W a r s z a w i e , 
30 stycznia br., 
odbył się VIII 
Kongres Rolni-

ctwa RP. Gośćmi kongresu 
byli Premier Mateusz Mo-
rawiecki i Wicepremier, Mi-
nister Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi Henryk Kowalczyk, Se-
kretarz Stanu w Minister-
stwie Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi Anna Gembicka czy były 
szef tego resortu Krzysztof 
Jurgiel. Wśród prelegentów 
wystąpili przedstawicie-
le branż rolnych (zaczyna-
jąc od sektora wieprzowiny 
poprzez branże futerkową, 
kończąc na hodowcach psów 
rasowych). Ceny nawozów, 
ASF i tzw. Zielony Ład to 
najważniejsze zagadnienia 
poruszane podczas wyda-
rzenia.

W swoim wystąpieniu Ma-
teusz Morawiecki poinfor-
mował zebranych, że apelu-
je do Komisji Europejskiej 
o wyrażenie zgody na pomoc 
polskiemu rolnikowi z kra-
jowych pieniędzy budżeto-
wych. W odniesieniu do ASF 
powiedział, że Polska podej-
muje działania zwalczające 
ASF. Stara się łagodzić prob-
lemy, skupować mięso z czer-
wonych stref i wypłacać od-
szkodowania. Poinformował 
także, że jest zwolennikiem 
ustawy, popierającej walkę 
z tą chorobą poprzez uła-
twienia dotyczące odstrza-
łu dzików, przygotowanej 
przez środowiska rolnicze. 
Mateusz Morawiecki zwró-
cił uwagę na konieczność 
skrócenia drogi od pola do 
stołu i zapowiedział wdraża-
nie programu wspierającego 
przetwórstwo.
„Zrobimy wszystko, użyjemy 
wszelkich możliwych środ-
ków regulacyjnych, finanso-

ną próbą zmian legislacyj-
nych, która „szyta” jest przez 
aktywistów, ideologów anty-
hodowlanych, a godzi w całe 
rolnictwo, a także w kynolo-
gię. Taki potworek prawny 
zaprezentowany był pod po-
stacią legislacyjnego mutan-
ta jakim była bezsprzecznie 
„Piątka dla zwierząt”, z czym 
zgodzi się chyba każdy obec-
ny na tej sali – mówił w jed-
nym z wywiadów w czasie 
wydarzenia Piotr Kłosiński, 
prezes Polskiego Porozumie-
nia Kynologicznego, który 
także był jednym z prelegen-
tów Kongresu.

Organizatorem VIII Kon-
gresu Rolnictwa RP było 
Ogólnopolskie Porozumie-
nie Związków Zawodowych 
Rolników i Organizacji 
Rolniczych, w imieniu któ-
rego witał gości Sławomir 
Izdebski. Całość Kongresu 
prowadziła Monika Prze-
worska związana z Polskim 
Przemysłem Futrzarskim 
(na sali tuż za premierem 
Morawieckim i wicepremie-
rem Kowalczykiem siedział 
był lider tej branży, Szcze-
pan Wójcik).

Źródło: KOWR/RW/gov.pl

wych, fiskalnych, żeby Polska 
wieś była wsią zwycięstwa, 
zwycięstwa na jednolitym 
rynku europejskim” – pod-
kreślił premier Mateusz Mo-
rawiecki.
Natomiast Henryk Kowal-
czyk powiedział, że czeka na 
decyzję KE w sprawie zgody 

na dopłaty do nawozów i wpi-
sanie do ustawy nawozów ja-
ko produktu energochłonne-
go. Zapewnił również o podej-
mowanych działaniach, które 
mają nie dopuścić do likwi-
dacji kolejnych hodowli trzo-
dy chlewnej z powodu niskich 
cen.

VIII Kongres 
Rolnictwa RP

„Do końca marca obowiązu-
je pomoc w postaci dopłat 
do loch. Jeżeli ceny wieprzo-
winy nie wzrosną będziemy 
pewnie podejmować decyzję 
o przedłużeniu tej pomocy”  
– poinformował Wicepre-
mier. Przekazał ponadto in-
formacje o postępach w walce 
z ASF.
„Od 17 grudnia ub. r. nie 
było nowego ogniska ASF 
w hodowlach, pomoc rolni-
kom w przygotowaniu pla-
nów bioasekuracji przynosi 
efekty” – podkreślił wicepre-
mier Henryk Kowalczyk.
Szef resortu rolnictwa przy-
pomniał jednocześnie, że 
wirus ASF dalej jest obecny 
w środowisku i niezbędne 
jest jak najbardziej precyzyj-
ne przeliczenie dzików, aby 
możliwa była redukcja ich 
populacji.
Wicepremier zapowiedział 
także skierowanie w tym ty-
godniu do Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów gotowego 
projektu ustawy o emery-
turach rolniczych. Projekt 
przewiduje możliwość korzy-
stania z emerytury rolniczej 
bez konieczności zaprzesta-
nia działalności w gospodar-
stwie.
„Budujemy system ubezpie-
czeń wzajemnych, bo to jest 
najlepszy system ubezpie-
czeń. Będziemy oferować 
kompleksowe ubezpieczenia 
od wszelkich ryzyk, w tym 
także suszy” – poinformował 
Henryk Kowalczyk.
Na Kongresie nie zabrakło 
też wątków politycznych, od-
noszących się do niedawnej 
próby nowelizacji Ustawy 
o ochronie zwierząt.
„Rolnicy, hodowcy, także ci 
związani ze specjalnymi dzia-
łami rolnictwa, jak hodowcy 
psów rasowych, przestrzegają 
przed kolejną nieprzemyśla-

Hodowcy psów 
rasowych, 
przestrzegają 
przed kolejną 
nieprzemyślaną 
próbą zmian 
legislacyjnych, 
która „szyta” 
jest przez 
aktywistów, 
ideologów 
antyho-
dowlanych, 
a godzi w całe 
rolnictwo.

Ceny 
nawozów, 
ASF i tzw. 
Zielony Ład to 
najważniejsze 
zagadnienia 
poruszane 
podczas 
wydarzenia

Robert Wyrostkiewicz 
ze „Spichlerza” 
w rozmowie 
z ministrem Henrykiem 
Kowalczykiem

fot: Elewarr (3)
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Sytuacja jest trudna przede 
wszystkim ze względu na sy-
tuację w energetyce. Rosjanie 
eksportują do Europy rocznie 
220 miliardów metrów sześcien-
nych gazu. Na Polskę przypada 
z tego 10 miliardów metrów sześ-
ciennych. Co jednak różni nas 
od krajów Zachodu – rząd Prawa 
i Sprawiedliwości już w 2006 ro-
ku postawił na dywersyfikację 
źródeł energii, budując gazo-
port LNG im. Lecha Kaczyń-
skiego. Obecnie dokładane są 
do tego kolejne elementy – ga-
zoport będzie rozbudowywa-
ny, zwiększając swoją prze-
pustowość, a z Norwegii przez 
Danię już w III kwartale tego 
roku popłynie około 2-3 miliar-
dów metrów sześciennych gazu, 

żeby na koniec roku 2022 osiąg-
nąć poziom 10 miliardów – czyli 
dokładnie tyle, ile importowali-
śmy do tej pory z Rosji. Co jed-
nak ważne, Polskie Górnictwo 
Naftowe i Gazownictwo posiada 
udziały w 56 koncesjach wydo-
bywczych na norweskim szelfie. 
Można więc uznać, że już w tym 
roku popłynie z Norwegii polski 
gaz. Polski, ponieważ ka-
pitał ma narodowość i to 
on wskazuje na pocho-
dzenie produktów czy 
usług. A to nie ostatnie 
słowo PGNiG w zakre-
sie koncesji – możemy 
więc liczyć, że tego gazu 
będzie więcej. W prakty-
ce oznacza to, że Polska 
jest gotowa radzić sobie 
bez rosyjskiego 
gazu. Szkoda, 
że do reflek-
sji dotyczą-
cej Nord 
S t r e -

am2 Niemcy musiały zostać 
doprowadzone przez sytuację 
na Ukrainie, a Premier Mateusz 
Morawiecki musiał się jeszcze 
o tego typu działania dopomi-
nać w Berlinie.

Istotną rolę w tych procesach 
odchodzenia od rosyjskiego 
gazu z pewnością będzie miał 

biogaz. Na łamach tego tytułu 
nie musimy sobie tłumaczyć, 
jak istotna jest rola rolnictwa 
w zapewnieniu bezpieczeń-
stwa żywnościowego. Wkrót-

ce jednak może urosnąć je-
go rola również w zakresie 
zapewnienia bezpieczeń-

stwa energetycznego. Kra-
jowy rynek biometanu i bio-
gazu ma ogromny potencjał 

– dzięki niemu może być 
przetwarzane nawet 

150 milionów ton 
odpadów rocz-

nie, co może 
dać w kon-
sekwencji 
nawet (po 
o c z y s z -
c z e n i u ) 
8 miliar-
dów me-

trów sześ-
c i e n n y c h 

gazu iden-
tycznego jak 

gaz ziemny. To 
80 procent tego, 
co dziś importu-
jemy z Rosji i dwa 
razy tyle, ile sta-
nowi własne wy-
dobycie Polski! 

Nie bez powodu napisałem więc, 
że bezpieczeństwo energetyczne 
niedługo może w dużej mierze 
przesunąć się w kierunku pol-
skiej wsi i rolników. W praktyce 
biometanownie mogą stanowić 
dodatkowe źródło dochodów dla 
rolników poprzez sprzedaż bio-
gazu czy ciepła oraz prądu, jeśli 
biogazownia jest kogeneracyjna. 
Alternatywą jest wykorzystanie 
surowca na własne potrzeby, 
co będzie skutkowało spory-
mi oszczędnościami. Państwo 
wspiera tworzenie biogazowni, 
widząc w nich ogromną szansę 
na podniesienie bezpieczeństwa 
energetycznego.

To, co jednak jest równie istotne 
to ograniczenie zużycia energii. 
To najlepszy sposób na „zrobie-
nie na złość Putinowi”. Niestety, 
według niektórych badań nawet 
39 procent domów w Polsce nie 
posiada żadnego ocieplenia, na-
wet centymetra styropianu! Na 

wsiach ten odsetek jest jeszcze 
wyższy. Zużycie energii w takim 
domu jest nawet dwu-, trzykrot-
nie większe niż w domach, które 
posiadają ocieplenie nawet na 
średnim poziomie. Miliony dżu-
li (a tym samym złotych) w całej 
Polsce trafia „w niebo”, zamiast 
zostawać w domach i zapewniać 
komfort cieplny mieszkańcom. 
Niezależnie od tego, czy źródłem 
energii jest węgiel, pellet, gaz czy 
jeszcze coś innego, na przykład 
pompa ciepła, możemy poczynić 
ogromne oszczędności popra-
wiając okna, nakładając styro-
pian na ściany zewnętrzne czy 
ocieplając stropy dachowe.

Nie sposób tutaj zapomnieć 
o fotowoltaice, która w sposób 
szczególnie dynamiczny rozwi-
nęła się na terenach wiejskich. 
Chciałbym uspokoić wszystkich, 
którzy mają już zainstalowaną 
fotowoltaikę – dla państwa nic 
się nie zmienia, proszę nie wie-
rzyć w dezinformację. Po zmia-
nach w systemie fotowoltaika 
jest szczególnie korzystna dla 
tych, którzy prąd magazynują 
i wykorzystują we własnym do-
mu czy gospodarstwie. Dlate-
go warto rozważyć inwestycję 
w magazyny energii, które po-
zwolą na uniezależnienie się od 
prądu zewnętrznego. Są one dziś 
dość kosztowne, jednak dotacja 

do nich pojawi się w najnowszej 
odsłonie programu „Mój Prąd”.

Na wsi jest dużo do zrobienia 
w zakresie efektywności energe-
tycznej budynków – to fakt, któ-
ry jest niezaprzeczalny. Z drugiej 
jednak strony wieś ma szansę 
stać się jeszcze mocniejszym 
niż do tej pory ośrodkiem pol-
skiej energetyki rozproszonej 
– zarówno poprzez wykorzysta-
nie fotowoltaiki, jak i biogazow-
ni. Warunkiem jest jednak właś-
ciwe wykorzystanie instrumen-
tów, które są dostępne w insty-
tucjach publicznych. Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej (poprzez 
wojewódzkie fundusze) z jednej 
strony finansuje termomoderni-
zację budynków i wymianę źró-
deł ciepła oraz fotowoltaikę dla 
posiadaczy domów jednorodzin-
nych, z drugiej strony biogazow-
nie w ramach programu „Agro-
Energia”. Zachęcam do sięgania 
po te środki, ponieważ to szansa 
na sfinansowanie niczego inne-
go niż własnych oszczędności 
czy źródła przychodów. I pamię-
tajmy – wydając mniej na ener-
gię „robimy na złość Putinowi” 
w najlepszy sposób.

Bartłomiej Orzeł,
Pełnomocnik Premiera
ds. Czystego Powietrza

Wieś bastionem polskiej  energetyki
rozproszonej?  To możliweSytuacja na Ukrainie 

jasno pokazuje, że 
pewne poglądy, które 

do tej pory były 
reprezentowane na 

forum Unii Europejskiej 
muszą zostać 

zrewidowane. Nie ma 
już miejsca na 

takie podejście do 
Moskwy, jaką do 

tej pory kreowano 
w Berlinie czy 

w Paryżu. Wejście 
wojsk rosyjskich na 

teren obcego państwa 
pokazuje, że Władimir 

Putin nie cofnie się 
przed niczym, aby 
osiągnąć swój cel.
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W roku bieżącym 
Elewarr bę-
dzie obchodził 
okrągłą rocz-

nicę. 30 lat temu,. 15 maja 
1992 r. z inicjatywy Agen-
cji Rynku Rolnego powsta-
ła spółka Elewarr, celem 
przechowywania rezerw 
państwowych. Dziś Spółka 
kontynuuje tę misję, prze-
chowując rezerwy strate-
giczne, które mają zapewnić 
bezpieczeństwo żywnościo-
we w sytuacjach nadzwy-
czajnych, kryzysowych.
W swej historii Spółka miała 
swoje dobre i złe chwile, ale 
od czasu powołania obecne-
go zarządu, prawie 3,5 roku 
temu, Elewarr odnosi same 
sukcesy. Spółka odnotowuje 
z roku na rok coraz wyższe 
zyski. W roku obrotowym 
2020/21 uzyskał historyczny 
wynik finansowy +15,76 mln 
zł netto, ponad 17 mln zł brut-
to (poprzedni z 2007 roku, 
kiedy również byłem preze-
sem, wynosił 6,36 mln zł net-
to). W tym roku obrotowym, 
jubileuszowym, rekord ten 
zostanie pobity. 
Okres pandemii stworzył dużą 
niepewność. Rosyjska napaść 

na Ukrainie dodatkowo wzmo-
gła niepokój i szaleństwo ceno-
we na rynku zbóż, co zmusza 
do ciągłego monitorowania, od-
powiedniego wyczucia sytuacji 
i reakcji, a także zmian w sposo-
bie funkcjonowania spółki, han-
dlowania np. w postaci odbioru 
z gospodarstwa rolnego (O/Mal-
bork), stopniowego rozszerze-
nia asortymentu w poszczegól-
nych obiektach (kukurydza np. 
w Malborku i Gądkach, groch, 
łubin w o/Malbork). Zmianom 
handlowym towarzyszą także 
zmiany w infrastrukturze. No-
woczesne silosy w Rzeszowie 
zapewniają dodatkowe moż-
liwości skupowe, nowoczesna 
suszarnia w Bielsku Podlaskim, 
nowe schładzarki, redlery, urzą-
dzenia laboratoryjne – umoż-
liwiają szybszą i właściwą ob-
sługę klientów. Fotowoltaika 
na budynku biurowym w Mal-
borku to z kolei własne źródło 
energii.
Tym samym zmienia się wi-
zerunek Spółki, i to nie tylko 
w sferze technologicznej. Ele-

warr jest dziś widoczny, orga-
nizuje własne imprezy takie jak 
Ogólnopolski Dzień Promocji 
Elewarru, obchody 30-lecia Ele-
warru w maju br., jest obecny 
w telewizji, w internecie i w me-
diach społecznościowych, oraz 
na rynku prasowym w postaci 
magazynu „Spichlerz”.
Czasy minione, złej renomy 
i strat finansowych odeszły 
do przeszłości, co symbolicz-
nie przejawiło się przeprowa-
dzeniem się z siedziby przy 
ul. Jagiellońskiej do biur przy 
Al. Wincentego Witosa, nota 
bene historycznego przywód-
cy chłopskiego. Jednak nie 
można spoczywać na laurach, 
wciąż jest wiele niepewności 
i zagrożeń. Ale Elewarr to dziś 
Spółka, która stoi przed ko-
niecznością dalszego rozwo-
ju, modernizacji i innowacji. 
Spółka ma przyszłość, ale za-
równo sukces finansowy, jak 
i gospodarczy, musi być per-
manentnie wypracowywany.

dr Daniel Alain Korona
Prezes Zarządu Elewarr

Okres pandemii stworzył 
dużą niepewność. 

Rosyjska napaść 
na Ukrainie 
dodatkowo 

wzmogła niepokój 
i szaleństwo 

cenowe na rynku 
zbóż, co zmusza do 

ciągłego monitorowania, 
odpowiedniego wyczucia 

sytuacji i reakcji, 
a także zmian w sposobie 

funkcjonowania spółki

Trzy lata

Elewarru
progresu

Spółka Elewarr
w roku

obrotowym
2020/21

odnotowała 
historyczny 

wynik. 
Uzyskaliśmy 

zysk wysokości 
+15,76 mln 

złotych netto  
(to jest ponad 

17 mln zł 
brutto)

17
mln zł
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10 marca Zarząd Spół-
ki Elewarr spotkał 
się z Henrykiem 
Kowalczykiem, Wi-

cepremierem i Ministrem Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi. Spotka-
nie dotyczyło m.in. sytuacji na 
rynku zbóż w kontekście woj-
ny na Ukrainie.
Elewarr jest największą spółką 
Skarbu Państwa, która świadczy 
usługi przechowywania sparame-
tryzowanych asortymentów zbo-
żowych i rzepaku oraz zajmuje 
się handlem. Właśnie prze-
chowywanie państwowych 
rezerw zbóż w celach stra-
tegicznych w ramach umo-
wy z Rządową Agencją 
Rezerw Strategicznych 
jest kontynuacją dzia-
łalności dla której w maju 
1992 r. z inicjatywy Agencji 
Rynku Rolnego (dzisiejszy 
Krajowy Ośrodek Wspar-
cia Rolnictwa) powstała 
spółka Elewarr. Aktual-
nie Spółka dysponuje w 17 
obiektach magazynowych (ele-
watory i magazyny płaskie) 
powierzchnią przechowalni-
czą o wielkości do 700 tys. ton.
Na spotkaniu z Ministrem Hen-
rykiem Kowalczykiem Elewarr 
był reprezentowany przez dr. 
Daniela Alaina Koronę, prezes  
Spółki i Monikę Parafianowicz, 
wiceprezes Elewarru.

Zarząd Elewarru rozmawia    z Ministrem Rolnictwa

Na zdjęciu od lewej: dr Daniel 
Korona – Prezes Spółki 
Elewarr, Monika Parafianowicz 
– Wiceprezes Spółki Elewarr, 
Wicepremier, minister rolnictwa 
i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk

fot: Robert Wyrostkeiwicz, PIXABAY.com

Spółka posiada  zapasy zboża

Braniewo
Pieniężno

Orneta
Bartoszyce

Oddział w Malboru

Koronowo Wąbrzeźno
Radzyń Chełmski

Oddział
w Gądkach

Drobin

Oddział
w Nowych 

Proboszczewicach

Bielsk
Podlaski

Nowogród
Bobrzański

Kępno Oddział
w Krupcu

Lubycza Królewska

Zamojskie Zakłady Zbożowe

Rzeszów

Warszawa
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Elewarr w TVP
Prezes Spółki uczestniczył mię-
dzy innymi w rozmowie w pro-
gramie „Tydzień – Informacje 
rolnicze TVP”, gdzie został zapy-
tany o to, jakim rokiem był rok 
2021 dla Elewarru. „Elewarr był 
spółką, która była na minusie od 
lat. Kiedy myślimy o poprzed-
nich okresach - to były okresy 
(trudne), głównie straty. Od czte-
rech lat Elewarr odnotowuje zy-
ski, a w zeszłym roku mieliśmy 
historyczny zysk 17 milionów 
brutto. Takiego wyniku nie było 
nigdy do tej pory. W tym roku 
również osiągamy bardzo dobre 
wyniki. Na handlu zbożem da 
się zarobić, ale trzeba to robić 
rozsądnie, czyli nie liczyć na tę 
mityczną, maksymalną cenę, po-
nieważ jest to wówczas jedynie 
hazard” – mówił w programie 
TVP dr Daniel Alain Korona. Po-
za tym, padły pytania o gospo-
darkę pandemiczną i jej wpływ 
na rynek zbóż, kształtowanie się 

cen, jak również o koszty usług 
suszenia i przechowywania.  Po-
lecamy przesłuchać całą rozmo-
wę, którą znajdziecie na naszej 
stronie: www.elewarr.pl.

Elewarr w TV TRWAM
Prezes Elewarru miał swoje wy-
stąpienie również w Telewizji 
Trwam w programie „Wieś to 
też Polska” poruszającym m.in. 
istotne problemy polskiego rol-
nictwa i gospodarki żywnościo-
wej. Program realizowany jest są 
z udziałem rolników, związkow-
ców, przedstawicieli instytucji 
rolniczych działających na rzecz 
polskiego rolnictwa i obszarów 
wiejskich.  Tym razem rozmowa 
dotyczyła m.in. jakości i parame-
trów przyjmowanych zbóż przez 
Elewarr. Taki temat wywołał te-
lefon od widza Telewizji Trwam, 
który zadzwonił w trakcie pro-
gramu. „Nie zdarzyło się w Spół-
ce Elewarr do tej pory, żebyśmy 
sprzedawali towar, który jest 

skażony, czy też posiadający nie-
odpowiednie parametry. Zresztą 
sami jesteśmy bardzo wyczuleni, 
a nawet były do nas pretensje, że 
jesteśmy zbyt rygorystyczni, jeśli 
chodzi o parametry” – zapewnił 
dr Daniel Alain Korona. Redak-
tor programu poruszył problem 
podmiotów skupowych, które 
nie płacą za odstawiony towar, 
tym samym oszukując rolników.  
„Zdajemy sobie sprawę, że ten 
problem istnieje. Co mogę po-
radzić rolnikom? Proszę uważać 
bardzo na oferowane warunki. 
Jeśli ktoś proponuje wysoką cenę 
i bardzo długi termin płatności 
to niech w tym momencie za-
świeci się nam czerwona lamp-
ka. Z tego też względu my propo-
nujemy zapłatę w ciągu czterna-
stu dni i nigdy nie zdarzyło się, 
abyśmy ten termin przekroczyli” 
– puentował dr Korona, prezes 
Spółki Elewarr. Jednym z powo-
dów dla których rolnicy wybie-
rają jako partnera biznesowego 
Elewarr jest m.in. stabilność 
i uczciwość Spółki, co w obec-
nych warunkach rynkowych nie 
jest zawsze standardem. KA

O Elewarze
się mówi!

Spółka Elewarr jest częstym gościem w mediach. 
Ostatnio prezes dr Daniel Alain Korona był kilku-
krotnie ekspertem programów o tematyce rolniczej.

Na handlu 
zbożem da się 

zarobić, ale 
trzeba to robić 

rozsądnie, czyli 
nie liczyć na 
tę mityczną, 
maksymalną 

cenę, 
ponieważ jest 

to wówczas 
jedynie hazard

cji prasowej wicepremiera 
Ministerstwo Aktywów Pań-
stwowych Jacka Sasina i wice-
premiera Ministerstwa Rolni-
ctwa i Rozwoju Wsi Henryka 
Kowalczyka w sprawie Krajo-
wego Holdingu Spożywcze-
go!” – puentował Minister 
Andrzej Śliwka.
Elewarr jest spółką państwo-
wą, która zajmuje się handlem 
zbóż i rzepaku oraz przecho-
wywaniem tych produktów.

Źródło: FB Andrzej Śliwka

Andrzej Śliwka, Podsekretarz 
Stanu w Ministerstwie Akty-
wów Państwowych odwiedził 
Spółkę Elewarr. Wizyta do-
tyczyła przygotowywanego 
przez rząd Krajowego Hol-
dingu Spożywczego.
„Bardzo dobre spotkanie 
z przedstawicielami Elewar-
ru w Braniewie!” – napisał 
w mediach społecznościo-
wych Wiceminister Andrzej 
Śliwka. „Rozmawialiśmy 
o kierunkach rozwoju Ele-
warru i Krajowej Grupy Spo-

żywczej na ziemi elbląskiej. 
Spółka w swoich oddziałach 
posiada nowoczesne elewa-
tory i magazyny zbożowe 
o łącznej pojemności blisko 
700 tysięcy ton. Magazyny 
położone na terenie całego 
kraju są przystosowane do 
długoterminowego przecho-
wywania surowców rolnych” 
– dodał przedstawiciel Mini-
sterstwa Aktywów Państwo-
wych.
„Już dziś zapraszam do śle-
dzenia w mediach konferen-

Minister Andrzej Śliwka
o wizycie w Spółce Elewarr
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Minister Aktywów 
o kluczowej roli 

Elewarru
Ministerstwo Ak-

tywów Pań-
stwowych prze-
jęło kolejne 

spółki z KOWR i finalizuje 
proces tworzenia holdingu 
rolno-spożywczego pod na-
zwą Krajowa Grupa Spożyw-
cza (KGS).
Na temat KGS wypowiadał 
się 29 marca w „Wiadomoś-
ciach” TVP Info Andrzej Śliw-
ka, Wiceminister Aktywów 
Państwowych. „W Wiadomoś-
ciach podkreśliłem, że klu-
czową rolę będzie odgrywała 
spółka Elewarr, która swoje 
magazyny ma na terytorium 
całego kraju m.in. w Branie-
wie, Bartoszycach, Pienięż-
nie i Ornecie” – komentował 
później swoją wypowiedź dla 
TVP w mediach społecznoś-
ciowych. 
Niedawno Minister aktywów 
państwowych Jacek Sasin 

poinformował, że KGS po-
wstanie w oparciu o Krajo-
wą Spółkę Cukrową (KSC), 
a w ciągu siedmiu dni projekt 
uchwały w tej sprawie trafi 
pod obrady Rady Ministrów. 
Wirtualnemedia.pl przypo-
minają, że „Obecnie Skarb 
państwa ma 79,69 proc. akcji 
w Krajowej Spółce Cukrowej. 
Pozostała cześć znajduje się 
w rękach plantatorów i rol-
ników.” „Jesteśmy w stałym 
kontakcie z plantatorami 
i rolnikami. Każdy etap two-
rzenia holdingu spożywcze-
go był z nimi konsultowany. 
Dzisiaj jeszcze spotykam się 
z sekretariatem rolnictwa 
i sekretariatem spożywczym 
NSZZ Solidarność, które wio-
dą prym w rozmowach, żeby 
dograć poszczególne tematy 
związane z porozumieniami 
płacowymi” – zapewnił An-
drzej Śliwka.

W KGS znajdą się m.in. Ele-
warr, Danko, Małopolska Ho-
dowla Ziemniaka, Kombinat 
Rolny Kietrz, Pomorsko-Ma-
zurska Hodowla Buraka Cu-
krowego i Kutnowska Hodow-
la Buraka Cukrowego. „Są to 
podmioty, które dobrze pro-
sperują i są perspektywiczne, 
chociaż wymagają wsparcia. 
Dzięki temu, że mamy środki 
w Krajowej Spółce Cukrowej 
i w budżecie państwa na ja-
kąś formę dokapitalizowania, 
chcemy mieć podmioty kon-
kurencyjne na rynku. Tak by 
polski rolnik miał wybór, czy 
np. sprzeda zboże firmie X 
czy do Elewarru” – zaznaczył 
Andrzej Śliwka. 
Wiceminister wyjaśnił, że 
działalność holdingu będzie 
opierała się na wewnętrznym 
obiegu produktów oraz efek-
cie skali
Źródło: FB/wirtualnemedia.pl/RW

Wspieramy
Ukrainę

większej liczby osób. W logi-
styce organizowania zbiórki 
pomagali mieszkańcy oraz 
pracownicy Elewarr. Spółka 
przewiozła wszystkie rzeczy 
własnym transportem i prze-
kazała uchodźcom z Ukrainy.

Elewarr jako spółka Skarbu 
Państwa jest zaangażowany 
we wsparcie działań, które 
organizuje i koordynuje rząd 
Polski. Bez pomocy rządowej, 
organizacji kościelnych oraz 
osób „dobrego serca” uchodźcy 
pozostawieni by byli sami so-
bie – powiedział Hubert Grze-
gorczyk, Dyrektor Oddziału 
Malbork Elewarr.
Za przykładem Elewarr poszły 
inne spółki Skarbu Państwa. 
Pomorskie Hurtowe Centrum 
Rolno Spożywcze S.A. prze-
kazało 1 kwietnia 2022 roku 
żywność w tym m.in. kasze, 
makarony, warzywa, nabiał dla 
uchodźców przebywających 
w Archidiecezjalnym Centrum 
Młodzieżowym we Frombor-
ku. Dary w imieniu polskiego 
rządu przekazali Wicemini-
ster Aktywów Państwowych 
Andrzej Śliwka oraz poseł na 
Sejm RP Leonard Krasulski.
Elewarr w porozumieniu z Za-
mojskimi Zakładami Zbożowy-

P
racownicy Magazy-
nu Malbork zorga-
nizowali pomoc dla 
uchodźców z Ukrainy. 

Zebrano dary głównie z po-
wiatu sztumskiego. 4 marca 
2022 dostarczono ponad 
1,6 ton żywności, chemii, 
środków ochrony osobistej, 
ubrań i innych rzeczy, które 
udało się zebrać przez nieca-
ły tydzień w 6 punktach zlo-
kalizowanych w Gminie Sta-
ry Targ (5 punktów) i gminie 
Sztum (1 punkt – Nowa Wieś). 
Pomoc otrzymało Archidiece-
zjalne Centrum Młodzieżowe 
we Fromborku prowadzone 
przez Caritas Archidiecezji 
Warmińskiej, w której prze-
bywa ponad 35 osób – głów-
nie dzieci z Ukrainy, a pla-
nowane jest przyjęcie dużo 

mi nieustannie są zaangażowani 
w pomoc uchodźcom. Bierzemy 
udział w akcjach pomocowych 
za pośrednictwem mi.in. Sto-
warzyszenia Dzieci i Młodzieży 
Nadzieja i lokalnych instytu-
cjach pomocowych Caritas.

Wiceminister Aktywów 
Państwowych Andrzej Śliwka 
oraz dyrektor Oddziału Malbork 
Elewarr Hubert Grzegorczyk 

Pomagamy też przy współpracy 
z Caritas Diecezji Rzeszowskiej 

– na zdjęciu po prawej: kierownik 
magazynu Rzeszów Paweł Pluta.

Na zdjęciu Zarząd 
Elewarr, Zarząd 

i pracownicy Zamojskich 
Zakładów Zbożowych.

fo
t: 

 TV
P 1

, m
at

er
ia

ły
 pr

as
ow

e, 
El

ew
ar

r  (
3)

, P
ixa

ba
y.c

om

28 29

SPICHLERZ • Z ŻYCIA SPÓŁKI



fo
t: 

Pi
xa

ba
y.c

om
, E

le
wa

rr 
(3

)

Znamy laureatów 19. 
Konkursu „Rolnik Po-
morza i Kujaw”. Wrę-
czenie nagród i od-

znaczeń państw owych odbyło 
się w Urzędzie Wojewódzkim 
w Bydgoszczy. Elewarr był 
jednym ze sponsorów wyda-
rzenia, a podczas Gali Spółkę 
reprezentował jej Prezes dr 
Daniel Alain Korona i Wice-
prezes Monika Parafianowicz.

„Każdy rok jest inny, każdy 
rok ma inne bolączki, trzeba 
sobie radzić, pracować i roz-
wiązywać te problemy na bie-
żąco” – stwierdził Tomasz 
Domieracki, laureat konkur-
su z gminy Dąbrowa.

ASF czy problemy wywołane 
dwuletnią pandemią korona-
wirusa to tylko część proble-
mów polskiego rolnictwa.

rych gospodarstwa wyróżnia-
ją się na tle innych z terenu 
województwa kujawsko-po-
morskiego, w różnych katego-
riach produkcji rolniczej

„To kolejna odsłona konkursu, 
to ważny element w naszym 
regionie. Musimy pokazywać 
ciężką pracę rolników” – zazna-
czył Radosław Kempinski, wice-
wojewoda kujawsko-pomorski.

Przed rolnikami kolejny wy-
magający rok. Ukraina i Ro-
sją są dużymi eksporterami 
m.in. zboża. Działania wojen-
ne utrudnią eksport, a także 
przełożą się na wzrost cen 
żywności w Europie. Zda-
niem byłego ministra rolni-
ctwa, kraje, takie jak Polska, 
powinny starać się zwiększać 
produkcję żywności i wypeł-
nić tę lukę. 

„Największym problemem 
jest destabilizacja rynku rol-
nego. Trudno przewidzieć co 
będzie na początku i końcu 
sezonu” – zauważyli Agniesz-
ka i Krzysztof Sułkowcy, rol-
nicy z gminy Dobrzyń nad 
Wisłą, laureaci konkursu.

Konkurs jak co roku miał na 
celu wyłonić wzorcowe go-
spodarstwa rolne.

„Pięknie zadbane gospodar-
stwa, nowoczesność, wydaj-
ność – to jest brane pod uwa-
gę, również działalność spo-
łeczna na rzecz środowiska 
wiejskiego” – wyjaśniła Zofia 
Kozłowska, przewodnicząca 
kapituły konkursu „Rolnik 
Pomorza i Kujaw”. 

Już po raz 19. nagrodzono 
przedsiębiorców rolnych, któ-

„Rolnicy mają wiedzę, mają 
umiejętności, trzeba mądrej 
polityki państwa, ale też nie 
może być narzuconych przez 
Unię ograniczeń. Świat po-
trzebuje polskiej żywności” 
– podkreślił Jan Krzysztof 
Ardanowski, przewodniczący 
prezydenckiej Rady ds. Rol-
nictwa i Obszarów Wiejskich. 
Podczas uroczystości w Urzę-
dzie Wojewódzkim rolnikom 
z regionu wręczono także od-
znaczenia państwowe. Elewarr 
od lat wspiera przedsięwzięcie 
i jest jednym ze sponsorów 
Konkursu „Rolnik Pomorza 
i Kujaw”.Magazyny zbożowe 
Spółki położone w miejsco-
wościach: Wąbrzeźno, Ra-
dzyń Chełmiński i Koronowo, 
współpracują z gospodarzami 
nominowanymi w konkursie.

Źródło:
tvp.bydgoszcz.pl/gov.pl/RW

„Rolnik
Pomorza
i Kujaw”
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koszty ogólne, czyli te związane 
z przygotowaniem i realizacją 
inwestycji. Mogą to być np. koszty 
przygotowania dokumentacji 
technicznej – kosztorysów, 
projektów architektonicznych lub 
budowlanych, ocen lub raportów 
oddziaływania na środowisko, 
dokumentacji geologicznej 
i tym podobnych. Są to również 
koszty sprawowania nadzoru 
inwestorskiego lub autorskiego oraz 
związane z kierowaniem robotami 
budowlanymi, ale również opłaty 
za konsultacje, doradztwo na temat 
zrównoważenia środowiskowego 
i gospodarczego. Koszty ogólne 
nie mogą jednak przekroczyć 
10 proc. pozostałych kosztów 
kwalifikowalnych.
Limit wsparcia, jakie można 
otrzymać w całym okresie realizacji 
PROW 2014-2020 w obszarze 
rozwój produkcji prosiąt, to 900 tys. 
zł., lecz w przypadku inwestycji 
niezwiązanych bezpośrednio 
z budową, modernizacją 
budynków inwentarskich, w tym 
ich wyposażeniem, maksymalna 
wysokość pomocy wynosi 200 tys. 
zł. Wsparcie jest, co do zasady, 
przyznawane w postaci refundacji 
części kosztów kwalifikowanych. 
Standardowo wynosi 50 proc., 
a w przypadku gdy ubiega się 
o nie młody rolnik lub gdy robi to 
wspólnie kilku gospodarzy, poziom 
dofinansowania jest wyższy i sięga 
60 proc.
Rolnicy, którzy złożyli 
wnioski o przyznanie pomocy 
w obszarze A w latach 
2015–2018 i którym wypłacono 
wsparcie za zrealizowaną 
operację związaną z budynkami 
inwentarskimi lub magazynami 
paszowymi lub przyznano pomoc na 
taką operację, ale nie została ona 
jeszcze zakończona, mogą otrzymać 

dofinansowanie wyłącznie 
na zakup maszyn, 
urządzeń, wyposażenia 
do produkcji rolnej, 
itp., mogących służyć 
produkcji w obszarze 
A, o ile nie wykorzystali 
w pełni przysługującej im 
kwoty pomocy.
Z kolei wsparcie inwestycji 
w nawadnianie skierowane jest 
do rolników, którzy posiadają 
gospodarstwo rolne o powierzchni 
od 1 ha do 300 ha lub prowadzą 
produkcję w zakresie działów 
specjalnych produkcji rolnej. 
Przyznanie pomocy nie jest 
natomiast uzależnione od wielkości 
ekonomicznej gospodarstwa 
oraz wykazania wzrostu GVA. 
Starający się o to wsparcie musi 
udokumentować osiągnięcie 
przychodu z działalności rolniczej 
w wysokości co najmniej 5 tys. 
zł. Podobnie jak miało to miejsce 
w przypadku obszaru A, wymóg ten 
dotyczy prowadzących działalność 
rolniczą przez okres krótszy niż 
12 miesięcy, które poprzedzają 
miesiąc złożenia wniosku 
o przyznanie pomocy.
Wsparcie można otrzymać na 
wykonanie nowego nawodnienia, 
ulepszenie istniejącej instalacji 
nawadniającej oraz ulepszenie 

instalacji nawadniającej 
wraz z powiększeniem 
nawadnianego obszaru. Poza 
tym dofinansowanie obejmuje 
koszty wykonanie ujęć 
wody, zakup nowych maszyn 

i urządzeń wykorzystywanych 
do nawadniania w gospodarstwie, 

budowy albo zakupu elementów 
infrastruktury technicznej 
niezbędnych do nawadniania.
Maksymalna kwota pomocy, jaką 
można otrzymać w całym okresie 
realizacji PROW 2014-2020 w tym 
obszarze, to 100 tys. zł. Wsparcie 
przyznawane jest w postaci 
refundacji części kosztów 
kwalifikowanych. Standardowo 
wynosi 50 proc., a w przypadku gdy 
o środki finansowe ubiega się młody 
rolnik, poziom dofinansowania sięga 
60 proc.
Zainteresowani pomocą będą 
mogli składać wnioski jednocześnie 
w obu obszarach. Dokumenty 
przyjmować będą biura powiatowe 
i odziały regionalne Agencji 
w okresie od 29 marca do 27 maja 
2022 r. Dokumenty będzie można 
składać osobiście, przekazywać za 
pośrednictwem platformy ePUAP, 
a także wysyłać rejestrowaną 
przesyłką pocztową nadaną 
w placówce Poczty Polskiej.

Źródło: gov.pl

O dofinansowanie inwestycji 
w produkcję prosiąt (obszar A) 
mogą się ubiegać rolnicy m.in. 
posiadający gospodarstwo rolne 
o powierzchni od 1 ha do 300 ha, 
którego wielkość ekonomiczna 
wynosi od 13 tys. euro do 250 tys. 
euro lub prowadzący dział specjalny 
produkcji rolnej. Wyjątek stanowią 
gospodarstwa osób wspólnie 
składających wniosek. W takim 
przypadku wielkość ekonomiczna 
pojedynczego gospodarstwa może 
być mniejsza niż 13 tys. euro, przy 
czym suma wielkości ekonomicznej 
wszystkich gospodarstw musi 
wynosić co najmniej 15 tys. euro, 
a po zrealizowaniu inwestycji 
w każdym gospodarstwie powinna 
osiągnąć co najmniej 13 tys. euro. 
Rolnik musi udokumentować 
osiągnięcie przychodu z działalności 
rolniczej w wysokości co najmniej 
5 tys. zł. Warunek ten nie dotyczy 
prowadzących działalność rolniczą 
przez okres krótszy niż 12 miesięcy, 
które poprzedzają miesiąc złożenia 

wniosku o przyznanie pomocy.
Inwestycja zrealizowana w tym 
obszarze wsparcia musi doprowadzić 
do osiągnięcia wzrostu wartości 
dodanej brutto w gospodarstwie 
(GVA) co najmniej o 10 proc.
Refundacji w ramach inwestycji 
w obszarze rozwoju produkcji 
prosiąt podlegają m.in. koszty 
budowy, przebudowy, remontu 
połączonego z modernizacją 
budynków lub budowli 
wykorzystywanych do produkcji 
rolnej; koszty zakupu lub leasingu, 
zakończonego przeniesieniem 
prawa własności, nowych maszyn, 
urządzeń, wyposażenia do produkcji 
rolnej, w tym przygotowania do 
sprzedaży produktów rolnych 
wytwarzanych w gospodarstwie, do 
wartości rynkowej majątku; koszty 
budowy albo zakupu elementów 
infrastruktury technicznej 
wpływających bezpośrednio 
na warunki prowadzenia 
działalności rolniczej. Oprócz 
tego refundacją są objęte tzw. 

Modernizacja   gospodarstw: dwa
nabory wnioskó w  w jednym terminie

To limit 
wsparcia, jakie 

można otrzymać 
z ARiMR 

w całym okresie 
realizacji PROW 

2014-2020 
w obszarze

rozwój
produkcji

prosiąt

900
tys zł

Nabór 
wniosków 
prowadzi 
ARiMR

Od 29 marca 
2022 r. będzie się 
można ubiegać 
o wsparcie 
finansowe na 
„Modernizację 
gospodarstw 
rolnych” 
w dwóch 
obszarach 
– rozwój 
produkcji 
prosiąt oraz 
nawadniania 
w gospodarstwie. 
Wnioski będą 
przyjmowane 
przez ARiMR do 
27 maja 2022 r.

fo
t: 

Pi
xa

ba
y.c

om
 (2

)

32 33

ROLNICTWO • SPICHLERZSPICHLERZ • ROLNICTWO



Umowa 
Um

ow
a 

pr
ze

ch
ow

an
ia

cy za ewentualną szkodę jest nieistotna dla 
ewentualnej odpowiedzialności przecho-
wawcy w przypadku naruszenia przez prze-
chowawcę przepisów dotyczących umowy 
przechowania. Przechowawca uwolni się 
od odpowiedzialności jeżeli wykaże, że 
szkoda i tak by powstała nawet gdyby prze-
chowawca nie naruszył w/w przepisów lub 
postanowień umowy przechowania.
Składający może w każdym czasie żądać 
zwrotu rzeczy oddanej na przechowanie nie 
zależnie od tego, czy umowa została zawar-
ta na czas określony, czy nieokreślony. Jej 
zakończenie poprzez żądanie zwrotu rzeczy 
przez składającego jest możliwe w każdym 
czasie. Przechowawca może żądać ode-
brania rzeczy przed upływem terminu 
oznaczonego w umowie, jeżeli wskutek 
okoliczności, których nie mógł przewidzieć, 
nie może bez własnego uszczerbku lub bez 
zagrożenia rzeczy przechowywać jej w taki 
sposób, do jakiego jest zobowiązany. Jeżeli 
czas przechowania nie był oznaczony albo 
jeżeli rzecz była przyjęta na przechowanie 
bez wynagrodzenia, przechowawca może 
żądać odebrania rzeczy w każdym czasie, 
byleby jej zwrot nie nastąpił w chwili nieod-
powiedniej dla składającego. W przypadku 
przechowawcy ustawodawca uzależnia 
kwestię żądania zwrotu rzeczy od okolicz-
ności, czy umowa została zawarta na czas 
określony, czy nie oraz jej odpłatności. 
W warunkach odpłatnej umowy przecho-
wania zawartej na czas określony prze-
chowawca może zażądać odebrania rzeczy 
tylko w warunkach określonych powyżej. 
Inne, korzystniejsze uprawnienie kształtu-
je się po stronie przechowawcy w sytuacji, 
gdy umowa została zawarta na czas nie-
określony albo przechowanie miało mieć 
miejsce bez wynagrodzenia. Przechowaw-
ca może wówczas żądać odebrania rzeczy 
w każdym czasie. Jedyne ograniczenie, to 
chwila żądania odebrania rzeczy. Chwila ta 
nie może pozostawać nieodpowiednia dla 
składającego. 
Składający jest zobowiązany zwrócić 
przechowawcy wydatki, które ten po-
niósł w celu należytego przechowania 
rzeczy, wraz z odsetkami ustawowymi 
oraz zwolnić przechowawcę od zobowią-
zań zaciągniętych przez niego w powyż-
szym celu w imieniu własnym. 

Aleksandra 
Reszka

Radca prawny 
w Spółce Elewarr

Specyfika 
działalności 
rolniczej 
przejawia 
się między 
innymi w  
wytwarza-
niu dużej 
ilości plo-
nów upraw-
nych, które 
następnie 
są bezpo-
średnio 
wykorzysty-
wane jako 
żywność lub 
przetwarza-
ne, albo też 
przechowy-
wane, celem 
wykorzysta-
nia w póź-
niejszym 
czasie.

gospodarczej trzy lata. Przedawnienie 
biegnie od dnia, w którym roszczenie stało 
się wymagalne, a wiec powstał obowiązek 
zapłaty. Jeśli strony umówiły się co do 
okresu przechowania rzeczy, a osoba odda-
jąca na przechowanie nie odbierze rzeczy 
w czasie umówionym, to przechowawcy 
należy się wynagrodzenia za bezumowne 
przechowanie według powyższych zasad.
Istotą umowy przechowania jest oddanie 
rzeczy na przechowanie, sprawowanie nad 
nią pieczy, zachowanie w stanie niepo-
gorszonym, a następnie wydanie osobie, 
która oddała rzecz na przechowanie. Prze-
chowawca powinien przechowywać rzecz 
w taki sposób, do jakiego się zobowiązał, 
a w braku umowy w tym względzie, w taki 
sposób, jaki wynika z właściwości przecho-
wywanej rzeczy i z okoliczności. Kwestia ta 
jest o tyle istotna, że przechowanie rzeczy 
w sposób sprzeczny z powyższym przepi-
sem rodzi odpowiedzialność po stronie 
przechowawcy za niewykonanie lub niena-
leżyte wykonanie umowy po stronie prze-
chowawcy. Przechowawca jest uprawniony, 
a nawet obowiązany zmienić określone 
w umowie miejsce i sposób przechowania 
rzeczy, jeżeli okaże się to konieczne dla jej 
ochrony przed utratą lub uszkodzeniem. 
Jeżeli uprzednie uzyskanie zgody składają-
cego jest możliwe, przechowawca powinien 
ją uzyskać przed dokonaniem zmiany. Brak 
realizacji w/w obowiązku może skutkować 
uznaniem, że przechowawca nienależycie 
wywiązał się z obowiązku przechowania 
rzeczy w stanie niepogorszonym. 
Przechowawcy nie wolno używać rzeczy 
bez zgody składającego, chyba że jest to 
konieczne do jej zachowania w stanie nie-
pogorszonym. Istotnym elementem umo-
wy przechowania jest sprawowanie pieczy 
nad rzeczą oddaną na przechowanie. Tym 
samym z samej definicji umowa przecho-
wania ma na celu nieużywanie rzeczy, ale 
zadbanie, aby jej stan nie uległ pogor-
szeniu. Używanie rzeczy oddanej drugiej 
stronie stosunku umownego wchodzi w grę 
w umowie dzierżawy lub umowie użycze-
nia. Ustawodawca przewidział zatem dwa 
wyjątki, które uzasadniają używanie rzeczy 
oddanej na przechowanie w trakcie trwania 
umowy przechowania. Pierwszy obejmuje 
zgodę osoby oddającej rzecz na przecho-

wanie. Może być to zgoda zawarta w umo-
wie, jak również zgoda wyrażona w trakcie 
trwania stosunku prawnego, w odrębnym 
dokumencie. Drugi to konieczność używa-
nia rzeczy, aby zachować ją w stanie niepo-
gorszonym. Używanie rzeczy oddanej na 
przechowanie nie zależy wówczas od zgody 
osoby oddającej na przechowanie. Z ta-
kiego używania rzeczy przechowawca nie 
powinien czerpać korzyści. Używanie musi 
mieć charakter uboczny, a nie stanowić 
formę zapłaty za przechowanie. Pomimo 
użycia rzeczy w warunkach przewidzianych 
powyżej obowiązek pieczy nad nią nie zani-
ka i nadal jest głównym elementem umowy 
przechowania, a wiec użycie rzeczy oddanej 
na przechowanie musi pozostawać w zgo-
dzie z jej naturą i przeznaczeniem oraz nie 
prowadzić do pogorszenia jej stanu. 
Przechowawca nie może oddać rzeczy na 
przechowanie innej osobie, chyba że jest do 
tego zmuszony przez okoliczności. W wy-
padku takim obowiązany jest zawiadomić 
niezwłocznie składającego, gdzie i u kogo 
rzecz złożył, i w razie zawiadomienia od-
powiedzialny jest tylko za brak należytej 
staranności w wyborze zastępcy. Ustawo-
dawca podkreślił obowiązek osobistego 
sprawowania pieczy nad rzeczą oddaną na 
przechowanie. Jedynie wyjątkowe okolicz-
ności uzasadniają jej przekazanie osobie 
trzeciej. Okoliczności zmuszające prze-
chowawcę do oddania rzeczy innej osobie 
mogą stanowić okoliczności zależne od woli 
przechowawcy jak i niezależne. Może być to 
chociażby zmiana miejsca przechowania 
rzeczy, np.: wywołana zmianą miejsca pro-
wadzenia działalności przez przechowaw-
cę jak również awarią obiektu, w którym 
przechowywana jest rzecz. Zastępca prze-
chowawcy odpowiedzialny jest także wzglę-
dem składającego. Jeżeli przechowawca 
ponosi odpowiedzialność za czynności swe-
go zastępcy jak za swoje własne czynności, 
ich odpowiedzialność jest solidarna.
Jeżeli przechowawca, bez zgody składa-
jącego i bez koniecznej potrzeby, używa 
rzeczy albo zmienia miejsce lub sposób jej 
przechowywania albo jeżeli oddaje rzecz 
na przechowanie innej osobie, jest on od-
powiedzialny także za przypadkową utratę 
lub uszkodzenie rzeczy, które by w przeciw-
nym razie nie nastąpiło. Wina przechowaw-

Rolnicy często posiadają własne powierzch-
nie magazynowe, w których mogą przecho-
wywać owoce swojej działalności, niekiedy 
jest ich jednak tak dużo, że konieczna jest 
sprzedaż plonów rolnych w skupie lub od-
danie ich na przechowanie podmiotom 
profesjonalnie świadczącym takie usługi. 
Rolnicy stają się wówczas stroną umowy 
przechowania.
Ten typ umowy reguluje ustawa kodeks 
cywilny w art. 835-845. Przez umowę prze-
chowania przechowawca zobowiązuje się 
zachować w stanie niepogorszonym rzecz 
ruchomą oddaną mu na przechowanie. 
Zgodnie z kodeksową definicją umowy 
przechowania rzeczy oddane na przecho-
wanie, to rzeczy ruchome. Spośród rzeczy 
ruchomych przedmiot umowy przechowa-
nia mogą stanowić rzeczy oznaczone co 
do tożsamości jak i rzeczy oznaczone co 
do gatunku, przy czym co do zasady płody 
rolne, zaliczają się do tego drugiego typu 
rzeczy. W przypadku rzeczy oznaczonych co 
do gatunku ważne jest, aby rzeczy te były 
wyodrębnione od reszty rzeczy przechowy-
wanych przez przechowawcę. Jest to o tyle 
istotne, że rzeczy oddane na przechowanie 
pozostają własnością osoby oddającej na 
przechowanie, a więc późniejsze wydanie 
rzeczy musi dotyczyć tych samych przed-
miotów, oddanych na przechowanie.
Umowa przechowania zakłada obowiązek 
pieczy przechowawcy nad rzeczą. Umowa 
może mieć charakter odpłatny lub nieod-
płatny, strony umowy mogą się umówić 
dowolnie w tej kwestii. Do zawarcia umowy 
przechowania dochodzi w momencie odda-
nia rzeczy na przechowanie. Warunki umo-
wy przechowania mogą być ustalone ustnie 

lub pisemnie. Kodeks nie zastrzega formy 
szczególnej dla tego rodzaju umowy, jed-
nakże dla zapewnienia sobie bezpieczeń-
stwa i zagwarantowania dowodu w zakresie 
zawartej umowy i ilości oddanego towaru 
– wskazanym jest zadbanie o posiadanie 
potwierdzenia umowy w formie pisemnej. 
Piecza nad rzeczą oddaną na przechowanie 
zakłada dbałość o to, aby rzecz pozostała 
w stanie niepogorszonym. Osoba oddająca 
rzecz na przechowanie nie jest pozbawiona 
prawa do dysponowania rzeczą. 
Jeżeli wysokość wynagrodzenia za prze-
chowanie nie jest określona w umowie albo 
w taryfie (cenniku), przechowawcy należy 
się wynagrodzenie w danych stosunkach 
przyjęte, chyba że z umowy lub z okolicz-
ności wynika, iż przechowawca zobowiązał 
się przechować rzecz bez wynagrodzenia. 
Strony mogą umówić się dowolnie co do 
odpłatności za usługę przechowania, ale 
ustawodawca zakłada raczej odpłatność 
przechowania. Z umowy musi jasno wy-
nikać brak odpłatności, natomiast gdy 
umowa milczy na ten temat ustawodawca 
przewiduje, że należy się wynagrodzenie 
przyjęte w danych stosunkach. Moment 
zapłaty nie został przez ustawodawcę okre-
ślony w kodeksie cywilnym. W przypadku 
braku regulacji umownej na ten temat wy-
daje się, że ostatecznym terminem zapłaty 
jest chwila wydania rzeczy. Ustawodawca 
nie przewidział również terminu przedaw-
nienia roszczenia z tytułu umowy prze-
chowania, a więc zastosowanie będą miały 
przepisy ogólne, zgodnie z którymi termin 
przedawnienia wynosi sześć lat, a dla rosz-
czeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń 
związanych z prowadzeniem działalności 
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Wiceprezes Spółki 
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fot: 

Przejście po-
lityka bezpo-
średnio zaan-
gażowanego 
w negocjacje 
do firmy bę-
dącej stroną 
tych nego-
cjacji uznane 
zostało za 
skandal nie 
tylko przez 
media nie-
mieckie, ale 
także przez 
między-
narodowe 
i ocenione 
jako konflikt 
interesów. Inwazja Rosji na Ukrainę 

sprawiła, że temat Nord 
Stream wrócił na tapet 
jak bumerang. Wraz z nim 

wróciła kwestia niemieckich 
organizacji ekologicznych.

Przypomnijmy bowiem, że 
już 11 lat temu media sugero-
wały, że niemieccy „ekolodzy” 
zostali przekupieni przez Ro-
sję. Organizacje ekologiczne 
najpierw głośno protestowały 
przeciwko budowie gazocią-
gu, ale potem nagle zmieniły 
swoje stanowisko o 180 stopni. 
Okazało się, że szefowie tych-
że organizacji objęli posady 
w kierownictwie sponsorowa-
nej przez Rosjan ekofundacji.

Nord Stream to duże 
pieniądze
O sprawie mogliśmy przeczy-
tać już 11 lat temu w… „Gazecie 
Wyborczej”. Chodzi o niemie-
cką Fundację Ochrony Przy-
rody Niemieckiego Bałtyku, 
założoną już w 2011 roku przez 
władze Meklemburgii-Pomo-
rza Przedniego, niemieckie or-
ganizacje ekologiczne WWF 

Deutschland, BUND („Przyja-
ciele Ziemi”) i NABU (Związek 
na rzecz Ochrony Przyrody 
i Bioróżnorodności) oraz Nord 

i wyłożyło 5 mln euro na ka-
pitał zakładowy fundacji i ko-
lejne 5 mln euro na programy 
badawcze. Daje to w sumie 
10 milionów euro dla zarzą-
du fundacji, w którym posa-
dy objęli ekolodzy, wcześniej 
protestujący przeciwko bu-
dowie gazociągu.
Jak podawała w 2011 roku 
Gazeta Wyborcza, prezesem 
antyekologicznej fundacji zo-
stał szef WWF Deutschland 
Jochen Lamp, a jego zastęp-
czynią szefowa BUND Corin-
na Cwielag. Szefowie trzech 
organizacji „ekologicznych” 
weszli do rady fundacji, a jej 
szefem został przedstawiciel 
Nord Stream.
Sęk w tym, że WWF i BUND, 
jeszcze chwilę przed awan-
sem ich szefów, były najwięk-
szymi przeciwnikami budo-
wy gazociągu i przekonywały, 
że inwestycja zagrażała śro-
dowisku. Po paru tygodniach 

Stream – kontrolowane przez 
rosyjski Gazprom konsorcjum. 
To właśnie Nord Stream było 
jedynym sponsorem fundacji 

obie organizacje wycofały się 
z protestu.

Afera polityczna
Silnym obrońcą idei budo-
wy gazociągu od momentu, 
gdy projekt był jeszcze w fa-
zie negocjacji, byli ówczesny 
kanclerz Niemiec Gerhard 
Schröder. Dwa tygodnie po 
podpisaniu umowy na bu-
dowę Nord Stream, po prze-
granych wyborach parlamen-
tarnych, były już kanclerz 
Gerhard Schröder objął sta-
nowisko przewodniczącego 
rady nadzorczej konsorcjum 
powołanego do budowy gazo-
ciągu.
Przejście polityka bezpośred-
nio zaangażowanego w nego-
cjacje do firmy będącej stro-
ną tych negocjacji uznane 
zostało za skandal nie tylko 
przez media niemieckie, ale 
także przez 
m i ę -

Tak Rosjanie
kupili ekologo

,
w

przeciwnych gazocia,gowi

Nord Stream

dzynarodowe i ocenione jako 
konflikt interesów. 
Kilka dni temu, w efekcie 
inwazji wojsk rosyjskich na 
Ukrainę, Niemcy zdecydowa-
ły się na wstrzymanie certy-
fikacji drugiego gazociągu 
Nord Stream. Z kolei spółka, 
która miała zarządzać no-
wym gazociągiem, ogłosiła 
upadłość.
Wydaje się, że Niemcy po-
woli otwierają oczy w spra-
wie uzależnienia się kraju od 
rosyjskiego gazu i już teraz 
planują budowę nowych ter-
minali LNG oraz umożliwie-
nie elektrowniom węglowym 
dalszej pracy. Warto przy tej 
okazji przyjrzeć się niemie-
ckim organizacjom ekolo-
gicznym i sprawdzić, czy rów-
nież w przypadku gazociągu 
Nord Stream 2 nie doszło do 
dziwnych awansów wśród ich 
przedstawicieli.

Źródło: SwiatRolnika.info

Dwa tygodnie 
po podpisaniu 

umowy na budowę 
Nord Stream, po 

przegranych wyborach 
parlamentarnych, 

były już kanclerz 
Gerhard Schröder 
objął stanowisko 

przewodniczącego 
rady nadzorczej 

konsorcjum 
powołanego 

do budowy gazociągu.
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Elewarr sp. z o.o.
00-710 Warszawa; al. Wincentego Witosa 31
zarzad@elewarr.com.pl tel. +48 22 622 71 41, fax. +48 22 622 94 07 

Cennik reklam w Spichlerzu
  Typ reklamy Cena Wymiary
 1 III strona okładki 5000 zł 210 x 297
 2 IV strona okładki 8000 zł 210 x 297
 3 Cała strona 4000 zł 210 x 297
 4 Pół strony PION 2000 zł 116,5 x 297
 5 Pół strony POZIOM 2000 zł 210 x 145
 6 1/4 strony KRZYŻ 1000zł 116,5 x 145
 7  1/4 strony PION 1000zł 62,5 x 297
 8 1/4 strony POZIOM 1000zł 116,5 x 72,5

Formularz zamówienia reklamy

  Typ reklamy Cena Numer wydania
 1
 2
 3
 4
 5

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Zamawiający: (imię, nazwisko / nazwa firmy / instytucji)

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

NIP

|_|_|
-

|_|_|_|

kod pocztowy

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

miejscowość

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

ulica

|_|_|_|_|

numer domu

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

imię i nazwisko osoby upoważnionej ze strony Zamawiającego do podpisania umowy

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|
-

|_|_|
-

|_|_|_|_| |______________________|

 data podpis Zamawiającego

KGW z Czołówka 
w powiecie radzie-
jowskim na Kuja-
wach to nie tylko 

zgrana drużyna chętnych 
do wspólnego działania pań, 
ale także panów. Tak, Koła 
Gospodyń Wiejskich mogą 
współtworzyć także wspie-
rający panie mężczyźni. 

Kim są gospodynie wiejskie 
z Czołówka? To grupa wyjątko-
wych osób, które w swojej dzia-
łalności umiejętnie łączy tra-
dycję z nowoczesnością.  KGW 
bieżący rok rozpoczęło od zaję-

cia 1 miejsca w konkursie „Mi-
strzowie Agro” jako najlepsze 
koło gospodyń wiejskich w po-
wiecie radziejowskim. Ostat-
nia „akcja” Koła Gospodyń 
Wiejskich w Czołówka była or-
ganizacja zbiórki na rzecz po-
mocy dla Ukrainy. Zbierane by-
ły zarówno żywność jak i inne 
przydatne przedmioty. Jednym 
z największych sukcesów Ko-
ła był udział w wojewódzkim 
Festiwalu „Polska od kuchni”, 
w którym gospodynynie zajęły 
pierwsze miejsce w konkursie 
z potrawą regionalną. Dało to 
możliwość awansowania do 

ogólnopolskiego finału Festi-
walu, który odbył się na stadio-
nie narodowym w Warszawie. 
Kolejnym równie znaczącym 
sukcesem było zajęcie 1 miej-
sca w konkursie kulinarnym 
na „Europejskim Dniu Dzie-
dzictwa Smaku” Koło z Czo-
łówka można było oglądać 
w programach TVP3  „3mamy 
lato” lub „Kulinarne Potyczki”. 
KGW z Czołówka działa na 
Kujawach, a swoją działalność 
relacjonuje w mediach społecz-
nościowych (nazwa profilu: Ko-
ło Gospodyń Wiejskich Czołó-
wek). Emil Mirecki

Koło Gospodyń 
Wiejskich 

z Czołówka

Emil Mirecki

dziennikarz

Mistrzowie AGRO
pomagają

Ukrainie
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W Tornum opracowujemy i produkujemy, dostosowane do indywidualnych 
potrzeb, rozwiązania dla przemysłu zbożowego i gospodarstw rolnych na całym 

świecie – od pojedynczych urządzeń po projekty gotowe, tzw. „pod klucz”.

Niezawodny partner 
w procesie suszenia 

i przechowywania ziarna


