
Organizacja skupu zbóż – spotkanie przedżniwne 

 

W dniu 18 lipca w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Świdwinie odbyło 

się spotkanie przedżniwne. 

Organizatorami spotkania byli: Starostwo Powiatowe w Świdwinie, 

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach – Powiatowy Zespół 

Doradztwa Rolniczego w Świdwinie, Zachodniopomorska Izba Rolnicza w Szczecinie - PRIR 

w Świdwinie.  

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych: Pan Zdzisław 

Pawelec – Wicestarosta Powiatu Świdwińskiego, Pan Marcin Książek - Wójt Gminy 

Sławoborze, Pan Jerzy Anielski -  Wójt Gminy Brzeżno, Pani Barbara Nowak - Burmistrz 

Miasta Połczyn-Zdrój, Pan Krzysztof Duszkiewicz – II Zastępca Dyrektora ZODR  

w Barzkowicach Oddział w Koszalinie, Pan Kazimierz Niegowski - Zastępca 

Przewodniczącego Komisji Klęskowej - ZODR w Barzkowicach, Pan Stanisław 

Tyszkiewicz – Kierownik PZDR w  Świdwinie, Pan Władysław Bieniek - Przewodniczący 

Powiatowej Rady Izby Rolniczej, Pan Paweł Mania - Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza 

w Koszalinie, a także Pan Tomasz Waszczyk - Kierownik Biura Powiatowego Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

Podmioty skupowe reprezentowali: Pan Jacek Łukaszewicz - PZZ Stoisław,  

Pani Marta Szczęśniak - Agromarket Sp. z.o.o. Wiewiecko, Pan Brunon Stasionis – 

Dyrektor Verbio Polska Sp. z o.o. w Szczecinie oraz Pan Rafał Stabach - KARPOL Karlino. 

Spotkanie skierowane było do rolników i mieszkańców obszarów wiejskich, 

zainteresowanych tematyką rolniczą. Podstawowym celem spotkania było: 

 omówienie aktualnej sytuacji na rynku zbóż i rzepaku; 

 przedstawienie prognozy plonów zbóż i rzepaku, możliwości magazynowej, 

zapotrzebowania podmiotów skupujących na  poszczególne  gatunki zbóż i rzepaku, 

prognozowanych cen skupu; 

 omówienie wymogów jakościowych ziarna, preferowanych przy zakupie przez 

podmioty skupujące.  

Kierownik PZDR w Świdwinie, odnosząc się do aktualnych szacunków upraw, 

przedstawił prognozę plonów zbóż i rzepaku dla powiatu świdwińskiego podkreślając,  

że w związku z suszą nie będą w tym roku zadowalające. Plony zbóż ozimych będą obniżone 

o 40%, zbóż jarych o 60%, a rzepaku o 50%. Przedstawiciele firm skupowych podali 



rolnikom prognozowane ceny skupu, a także wymogi jakościowe co do poszczególnych 

gatunków zbóż i rzepaku jakie będą preferowane podczas skupu.  

Zastępca Dyrektora ZODR w Barzkowicach podziękował wójtom oraz członkom Izby 

Rolniczej za oddelegowanie osób wchodzących w skład Zespołów Gminnych do szacowania 

szkód i zaprosił wszystkich uczestników spotkania na Targi Rolne AGROPOMERANIA 

2018.  

O pracach komisji szacującej straty w uprawach rolnych poinformował zastępca 

Przewodniczącego Komisji Klęskowej. Odnosząc się do tego zagadnienia -  zastępca 

Dyrektora ZIR zwróciła uwagę, że należałoby zmienić warunki szacowania strat suszowych 

zwiększając ilość stacji meteorologicznych w województwie. Jej zdaniem zmiana 

przyczyniłaby się do realnego pomiaru opadów na danym terenie.  

Uczestnicy spotkania dowiedzieli się również od Kierownika BP ARiMR w Świdwinie  

o bieżącej weryfikacji wniosków obszarowych za 2018 r., a od Kierownika Działu 

Agrochemicznej Obsługi Rolnictwa o nowych wytycznych w sprawie zagrożenia OSN. 

Wszyscy uczestnicy narady mieli możliwość zadawania pytań, na które otrzymywali 

wyczerpujące odpowiedzi. 

 

 

 

Fot.1. Uczestnicy spotkania przedżniwnego 

 

 



 

Fot.2. Uczestnicy spotkania przedżniwnego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot.3. Uczestnicy spotkania przedżniwnego 


