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Wstęp 

Obecna sytuacja w polskim rolnictwie w zakresie opłacalności produkcji i dochodów 
gospodarstw jest pod silnym wpływem spadku cen produktów rolnych na światowych 
rynkach, a także spowolnienia wzrostu gospodarczego. W tych warunkach szczególnego 
znaczenia nabiera wsparcie finansowe w ramach wspólnotowych i krajowych działań oraz 
mechanizmy interwencji rynkowej, które od dnia 1 maja 2004 r. w całości leżą w kompetencji 
Wspólnoty. 

Poprawą opłacalności produkcji rolnej i dochodów w rolnictwie lata 2004–2007, to efekt 
szybszego wzrostu cen oraz wprowadzenia unijnego wsparcia bezpośredniego i wsparcia 
procesów inwestycyjnych. Te korzystne tendencje pozwoliły na zmniejszenie dysproporcji 
między dochodami gospodarstw ogółem i dochodami gospodarstw domowych rolników. 

W świetle obserwowanych perturbacji na światowych rynkach finansowych, w tym silnych 
wahań cen na rynkach rolnych, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informowało na 
bieżąco, iż mimo działań podejmowanych przez Rząd RP można spodziewać się spadku 
opłacalności oraz dochodowości części produkcji rolnej. Należy jednak zaznaczyć, że 
powiązanie z rynkiem unijnym oraz instrumentami WPR łagodzi negatywny wpływ 
globalnych tendencji na dochody w rolnictwie polskim. 

Analizując sytuację w poszczególnych sektorach produkcji rolnej trzeba stwierdzić, iż 
w danym okresie poziom opłacalności produkcji jest zwykle zróżnicowany i uzależniony od 
wielu czynników. Część z nich, jak np. warunki agrometeorologiczne są niezależne od 
człowieka, ale mają istotny wpływ na wielkość zbiorów a w efekcie również i na poziom cen 
oraz opłacalność. Należy również zwrócić uwagę, że poszczególne gałęzie produkcji rolniczej 
są ze sobą wzajemnie powiązane. Dla przykładu niskie ceny zbóż powodują spadek ich 
opłacalności, natomiast mają pozytywne przełożenie na opłacalność produkcji zwierzęcej. 
Z kolei wzrost pogłowia zwierząt powoduje zwiększone zapotrzebowanie na pasze a tym 
samym może spowodować wzrost cen zbóż i wzrost ich opłacalności. Ideałem byłoby 
wzajemne zbilansowanie produkcji roślinnej i produkcji zwierzęcej z zapotrzebowaniem 
rynku, jednak w praktyce gospodarki rynkowej, szczególnie w warunkach postępującej 
globalizacji jest to raczej niemożliwe. Stąd też zawsze wahania cen i zróżnicowanie 
opłacalności produkcji rolnej będzie trudne do uniknięcia także w przyszłości. 

Członkostwo Polski w Unii Europejskiej, poprzez możliwość swobodnego przepływu 
towarów między krajami członkowskimi w dużej mierze łagodzi skutki spowodowane 
okresowym brakiem lub nadmiarem towarów na rynku krajowym. Unia Europejska 
dysponuje również zestawem mechanizmów, takich jak skup interwencyjny oraz dopłaty do 
eksportu, które mają zapewnić większą stabilność cen produktów rolnych na rynku 
wewnętrznym. 

Obecnie w Polsce zarówno wielkość produkcji rolnej, jak i ceny są uzależnione również od 
sytuacji cenowej w całej Unii Europejskiej. Natomiast w ostatnich dwóch latach, po raz 
pierwszy tak wyraźnie, obserwowaliśmy wpływ na nasze rolnictwo sytuacji na świecie. 
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W 2007 r. mieliśmy do czynienia z gwałtownym wzrostem cen zbóż, czy mleka. W 2008 r. na 
świecie i w Polsce ceny tych produktów gwałtownie spadły co może oznaczać że ich poziom 
był kształtowany działaniami spekulacyjnymi. Jednocześnie nastąpił, zarówno w kraju, jak 
i na świecie wzrost cen środków do produkcji rolnej, spowodowany głównie wzrostem cen 
surowców i nośników energii. Wynikiem wymienionych powyżej procesów były i mogą być 
niesatysfakcjonujące producentów ceny skupu produktów rolnych. 

Aktualnie znacząco wyższe niż rok temu są ceny świń i bydła, również wyższe są ceny 
drobiu, niższe są natomiast ceny zbóż oraz mleka. Ma to również wpływ na wzrost dochodów 
producentów żywca (przy niższych cenach zbóż i pasz), spadek wyższych niż rok temu 
dochodów producentów zbóż (przy wzroście cen nawozów i środków ochrony roślin) czy 
mleka. 

Warto jeszcze raz przypomnieć, iż najsilniejszy wpływ na wysokość dochodów w 2007 r. 
miały zmiany w cenach, po jakich rolnicy sprzedawali swoje produkty i dokonywali zakupów 
środków do produkcji. W 2007 r. nastąpił skokowy bardzo duży wzrost cen wybranych 
produktów rolnych (mleko, zboża), który został uwidoczniony w wynikach dochodowości, ale 
także stosunkowo niewielki wzrost cen środków produkcji takich jak nawozy. Duży wzrost 
cen tych środków do produkcji (po części w następstwie wzrostu cen surowców rolnych na 
światowych rynkach) nastąpił z opóźnieniem i w pełni uwidocznił się dopiero wiosną 2008 r. 
Należy także podkreślić stały i rosnący trend cen energii i paliw oraz kosztów pracy.  

W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że dobre zbiory zbóż w 2008 r. oraz w 2009 r. (dużo 
lepsze niż w 2007 r. oraz w 2006 r.) przyczyniły się m.in. do spadku ich cen, zarówno 
w kraju, jak i na rynkach międzynarodowych. Spadkom cen szczególnie zbóż w ostatnich 
dwóch latach towarzyszyły podwyżki cen środków do produkcji głównie nawozów 
mineralnych jak również środków ochrony roślin. Osłabienie kursu złotego pod koniec 
2008 r. i początkiem 2009 r. przyczyniło się do wzrostu kosztów importu środków do 
produkcji rolnej, jak również surowców do ich produkcji co w dalszym ciągu sprzyjało 
utrzymaniu wysokich cen. Obecnie przeciętne ceny środków do produkcji pozostają na 
poziomie znacznie wyższym od obserwowanego w latach 2006-2007, chociaż na rynku 
nawozów mineralnych w ostatnich miesiącach obserwuje się spadek o ok. 10%. Niektóre 
zakłady sygnalizują możliwość dalszych obniżek cen. 

Ponadto interpretując wyniki badań należy pamiętać, że posługiwanie się uśrednionymi 
wielkościami może być bardzo mylące, np. średni wzrost cen produktów rolnych w 2007 r. 
faktycznie wystąpił, ale wynikał on głównie ze wzrostu cen zbóż, przy praktycznie stałym 
poziomie cen świń. To oznacza, że dochodowość produkcji świń w 2007 r. mogła ucierpieć, 
a jest to ważne źródło dochodu rolniczego dla około pół miliona gospodarstw w Polsce. 

Z analizy dynamiki (porównanie 2008 r. do 2007 r.) wskaźników pokazujących relację cen 
detalicznych niektórych środków produkcji dla rolnictwa do cen skupu produktów rolnych 
(dane GUS) wynika, że w 2008 r. można było zaobserwować nieznaczną poprawę w zakresie 
tych relacji, niemniej jednak wydaje się, że wynikała ona głównie z faktu, że w 2007 r. 
nastąpił skokowy i nietrwały bardzo duży wzrost cen zbóż i produktów mleczarskich. 
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W 2007 r. korzystnie ukształtowały się relacje cen produktów rolnych sprzedawanych przez 
rolników do cen towarów i usług przez nich nabywanych. Wskaźnik „nożyc cen” wyniósł 
107,2 podczas gdy w 2006 r. 102,0 a w 2005 r. 96,0. Niemniej w 2008 r. sytuacja ta została 
odwrócona przez wzrost kosztów produkcji i jednoczesny spadek cen produktów rolnych. 
Wskaźnik nożyc cen w 2008 r. wyniósł 91,8. Od początku bieżącego roku sytuacja się 
stabilizuje za 8 miesięcy wskaźnik nożyc cen wynosi 106,0 (tabela 1). 

Tabela 1. Wskaźniki zmian cen otrzymywanych przez rolników na tle cen detalicznych 
żywności i środków produkcji 

Wyszczególnienie 
 

2000-
2003 

1999=100 

2004-
2006 

2003=100 

2004-
2008 

2003=100 

2007 
 

2006=100 

2008 
 

2007=100 

I-VIII 2009  
XII 2008=100 

Ceny otrzymywane przez rolników 109,7 111,9 132,1 114,5 103,1 105,4 
w tym: pszenica 113,2 91,3 144,2 154,3 102,4 90,0 
            żyto 129,3 101,6 150,6 157,2 94,3 85,9 
            ziemniaki 131,6 115,7 115,8 111,4 86,6 136,5 
            rzepak 158,3 91,3 132,3 106,0 136,7 93,4 
            bydło 99,5 159,0 158,3 97,8 101,7 112,4 
            świnie 104,8 111,7 127,2 97,6 116,6 107,2 
            drób 101,1 91,6 115,1 126,5 99,2 123,2 
            cielęta 99,0 179,3 134,6 84,9 88,4 118,9 
            mleko 98,9 129,7 143,8 116,2 95,5 96,6 
Ceny płacone przez rolników 123,9 109,0 134,1 106,8 112,3 99,4 
w tym za: nawozy 119,2 114,0 182,2 106,6 138,4 91,5 
           środki ochrony roślin 106,4 101,9 116,1 101,1 109,9 107,3 
           energię, paliwa 113,6 111,1 139,5 113,0 105,0 100,3 
           maszyny, narzędzia 114,3 117,7 141,1 103,1 102,9 103,3 
           materiały budowlane 113,6 111,1 139,5 113,0 105,0 95,0 
Indeks nożyc cen rolnych 88,6 102,2 98,5 107,2 91,8 106,0 
Towary i usługi konsumpcyjne 119,3 106,8 114,0 102,5 104,2 103,1 
Żywność i napoje bezalkoholowe 113,5 109,2 121,5 104,9 106,1 102,2 
Wynagrodzenia* 128,6 114,1 136,9 109,2 110,1 95,4 
*Przeciętne wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw. 
Źródło: Obliczono na podstawie danych GUS. 

Istotnym parametrem wpływającym na relacje cen w rolnictwie polskim w ostatnich 
miesiącach był kurs wymiany złotego. Silne osłabienie złotego po części łagodziło efekt 
spadku cen surowców rolnych na rynkach międzynarodowych, sprzyjając jednak 
utrzymywaniu się wysokich cen importowanych środków do produkcji. Obserwowany 
obecnie wyższy kurs euro w porównaniu do analogicznego z okresu 2008 r., oznacza na 
przykład, iż cena minimalna buraka cukrowego, ustalana na podstawie średniego kursu 
z września na cały sezon, może wzrosnąć o około 10-15% w stosunku do ubiegłorocznej. 

Podobny, pozytywny dla dochodów rolniczych efekt zmian kursu dotyczy wsparcia 
bezpośredniego. Pomimo corocznego wzrostu płatności bezpośrednich w EURO aprecjacja 
złotego szczególnie od 2006 r. istotnie ograniczała ten wzrost wyrażony w złotych. Zmiana tej 
sytuacji nastąpiła w tym roku, kiedy to ze względu na duże osłabienie złotego 
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w analogicznym okresie 2008 r. jednolita płatność obszarowa wzrośnie o ok. 50%. Mając na 
uwadze fakt, iż płatności bezpośrednie wciąż stanowią bardzo ważny element dochodów 
rolniczych, szczególnie dla najmniejszych gospodarstw rolnych, zwiększenie kwoty wsparcia 
bezpośredniego za 2009 r. będzie odgrywać istotną rolę w kreowaniu sytuacji dochodowej 
polskich rolników. 

Z uwagi na fakt, iż sektor rolny wszedł w obserwowane od jesieni ubiegłego roku 
spowolnienie gospodarcze z niezwykle trudnej sytuacji cenowej w 2008 r. Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowało dokument pt. „Działania Ministerstwa Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi na rzecz stabilności i rozwoju” (materiał zamieszczony na stronie internetowej 
MRiRW), który przedstawia propozycje działań w sektorze agrobiznesu oraz na obszarach 
wiejskich przeciwdziałających obniżaniu aktywności gospodarczej. 

Jest to tym bardziej istotne, iż w Polsce po wzroście produktu krajowego brutto w 2008 r.  
o 5%, rok bieżący przynosi znaczne osłabienie aktywności w wielu obszarach naszej 
gospodarki. 

W wyniku silnej bariery popytowej zmniejsza się produkcja przemysłu. Niższe niż przed 
rokiem są obroty handlowe z zagranicą. Stagnacja obejmuje sprzedaż detaliczną. Rosną 
zapasy u producentów i w handlu. Maleje liczba nowo utworzonych miejsc pracy. Mimo to 
skala osłabienia koniunktury i jego skutków nadal jest w Polsce mniejsza niż w innych 
krajach europejskich. 

Przemysł spożywczy jest jednym z nielicznych działów, w których odnotowano wzrost 
produkcji. W okresie styczeń - lipiec 2009 r. produkcja artykułów spożywczych była o 1,9% 
większa niż przed rokiem. 

Należy podkreślić, iż od początku 2009 r. na dynamikę polskiego eksportu negatywnie 
wpływa niski popyt zagraniczny, wywołany m.in. tendencjami recesyjnymi oraz działania 
zmierzające do ochrony rynku wewnętrznego. Z kolei skalę importu ogranicza zmniejszające 
się zapotrzebowanie na relatywnie drogie dobra zaopatrzeniowe, oferowane przez 
zagranicznych dostawców. 

Warto zaznaczyć, iż pomimo tego, iż w okresie 7-miu miesięcy tego roku wartość 
zagranicznej sprzedaży polskich artykułów rolno-spożywczych wyniosła ogółem 
6 338mln EUR i spadła o 3,0% w porównaniu z analogicznym okresem 2008 r. to w skali 
całej gospodarki obroty zmniejszyły się po stronie eksportu o 22,5%. Udział eksportu 
artykułów rolno-spożywczych w eksporcie ogółem stanowił prawie 12%.  

W skali całego roku przewidywany jest większy spadek importu niż eksportu, w rezultacie 
czego znacznie zmniejszyć się może ujemne saldo obrotów towarowych. 

W lipcu 2009 r. wzrost cen żywności, w skali dwunastomiesięcznej, wyniósł 4% i należał do 
najwyższych w UE. Czynnikami o tym decydującymi była, z jednej strony, ograniczona 
krajowa podaż niektórych artykułów rolno-spożywczych, szczególnie mięsa (największy od 
początku okresu transformacji spadek pogłowia świń), z drugiej zaś - drogi, na skutek 
deprecjacji złotego, import żywności. 
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Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi konsekwentnie podejmował i podejmuje działania, aby 
w ramach obecnej Wspólnej Polityki Rolnej Wspólnota aktywne realizowała działania 
interwencyjne. Warto zaznaczyć, iż wszystkie wynikające ze Wspólnej Polityki Rolnej 
mechanizmy rynkowe są uruchamiane przez Komisję Europejską na mocy przepisów 
wspólnotowych, zatem poszczególne państwa UE, w tym Polska, nie mają możliwości 
samodzielnego wprowadzania innego rodzaju wsparcia dla rynków rolnych. 

W tej sytuacji szczególnego znaczenia nabierają np. inicjatywy Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi mające na celu przywrócenie ochrony celnej wspólnotowego rynku zbóż czy 
przywrócenie refundacji wywozowych do przetworów mlecznych. 

Obserwowana dekoniunktura na rynkach rolnych w skali globalnej i wspólnotowej 
począwszy od drugiej połowy 2008 r. zbiegła się w czasie z debatą wspólnotową na temat 
przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej i budżetu UE po 2013 r. W stanowisku prezentowanym 
na forum UE Rząd RP zwraca uwagę, iż obecna trudna sytuacja rynkowa w tym duże 
amplitudy zmian cen obserwowane w ostatnich miesiącach czynią zasadnym nie tylko 
utrzymanie wszystkich dotychczasowych instrumentów interwencji rynkowej jako warunku 
skuteczności WPR w tym obszarze. Rząd RP zwraca także uwagę, iż sytuacja ta stanowi 
również ważne dodatkowe uzasadnienie za utrzymaniem po 2013 r. finansowanego w pełni ze 
środków UE wsparcia bezpośredniego, jak i wsparcia działań inwestycyjnych 
i dostosowawczych w ramach II filaru WPR, szczególnie jeśli sektor rolny byłby obarczony 
nowymi zadaniami publicznymi (jak na przykład wkładem w przeciwdziałanie zmianom 
klimatycznym) lub konsekwencjami nowych zobowiązań międzynarodowych (na przykład 
w ramach WTO). 
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Sytuacja na ważniejszych rynkach rolnych 

Rynek mleka 

Produkcja mleka i pogłowie krów w Polsce 

Corocznie w Polsce wzrasta mleczność krów, dzięki czemu, pomimo wahającej się, jednak 
relatywnie stałej liczbie krów mlecznych, następuje wzrost produkcji towarowej mleka 
w Polsce. W 2008 r. produkcja towarowa mleka wyniosła 9 464 mln litrów i była o prawie 
3% wyższa niż w 2007 r. oraz o ponad 8% wyższa niż w 2004 r. 

W czerwcu odnotowano spadek dostaw mleka do przetwórstwa, co jest nietypowe dla tego 
okresu. Dalsze ograniczenie dostaw mleka do podmiotów skupujących nastąpiło w lipcu, gdy 
dostawy były o 1% mniejsze niż w czerwcu i wyniosły 811 mln litrów. Skup mleka jednak 
nadal jest znacząco wyższy niż przed rokiem. Łącznie w okresie pierwszych siedmiu miesięcy 
2009 r. wyniósł on ok. 5,3 mld litrów i był o 5% większy niż rok wcześniej. 

Prognozy IERiGŻ-PIB wskazują na dalszy wzrost wydajności mlecznej krów, co przy 
przewidywanym zahamowaniu tendencji spadkowych w pogłowiu bydła, może przyczynić się 
do dalszego niewielkiego wzrostu produkcji mleka w kolejnych latach. 

Rosnące systematycznie od 2004 r. dostawy mleka do przetwórstwa nie spowodowały w roku 
kwotowym 2008/2009 przekroczenia krajowej kwoty mlecznej dla Polski. Według danych 
Agencji Rynku Rolnego stopień wykorzystania kwoty krajowej wyniósł 98,51%, przy czym 
wykorzystanie krajowej kwoty dostaw ukształtowało się na poziomie 99,08%, zaś 
wykorzystanie krajowej kwoty sprzedaży bezpośredniej wyniosło 66,26%. 

Produkcja mleka w UE 

W UE w okresie styczeń-lipiec 2009 r. skupiono łącznie ok. 78,5 mln ton mleka, co stanowiło 
wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 0,01%. Największe spadki 
produkcji odnotowano w tym czasie w Bułgarii (-16,1%), na Słowacji (-8,3%) oraz na Litwie 
(-7,4%). Największy wzrost produkcji mleka w tym czasie uzyskano w Niemczech (+4,3%), 
w Danii (+4%) oraz w Luksemburgu (+4%). W tym czasie w Polsce wzrost produkcji wyniósł 
(+2,7%). 

Ceny skupu mleka w Polsce 

W sierpniu 2009 r. średnia cena mleka o standardowych parametrach kształtowała się na 
poziomie 92,77 zł/100 kg i była wyższa niż w lipcu 2009 r. o ok. 1,0%. Jednocześnie cena 
skupu mleka była niższa o 7% niż w sierpniu 2008 r., gdy cena skupu wynosiła 
99,71 zł/100 kg (wykres 1). 
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Wykres 1. Średnie miesięczne ceny skupu mleka i ceny sprzedaży netto wybranych 
produktów mleczarskich w latach 2004-VIII.2009 
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 Źródło: Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW. 

Ceny skupu mleka w UE i na świecie 
Obecne ceny mleka na świecie są średnio 27-38% niższe niż były w tym samym czasie rok 
temu. Spadek cen obserwowany jest nie tylko w UE, ale również w Nowej Zelandii i Stanach 
Zjednoczonych, w których obserwowane spadki były jeszcze bardziej drastyczne niż w UE 
(tabela 2). 

Tabela 2. Ceny skupu mleka na świecie (EUR/100 kg) 
Państwo/region Lipiec 2008 Czerwiec 2009 Lipiec 2009 
UE 34,44 24,30 25,01
Polska 31,14 20,54 21,33
Nowa Zelandia 25,49 15,77 15,82
USA 28,63 17,82 17,70
Źródło: Komisja Europejska, www.milkprices.nl. 

Według danych za lipiec 2009 r., najwyższe ceny skupu w UE otrzymywali producenci mleka 
na Cyprze (50,69 EUR/100 kg), w Finlandii (37,17 EUR/100 kg) oraz w Grecji 
(36,87 EUR/100 kg), natomiast najniższe ceny otrzymywali producenci na Litwie 
(15,31 EUR/100 kg), na Łotwie (15,83 EUR/100 kg), oraz na Słowacji (18,60 EUR/100 kg). 
W tym czasie cena mleka w Polsce ukształtowała się na poziomie 21,33 EUR/100 kg. 

Ceny sprzedaży wybranych przetworów mlecznych w Polsce 

Od początku 2009 r. obserwuje się w Polsce względną stabilizację cen podstawowych 
przetworów mlecznych. W przypadku masła odnotowano delikatny wzrost cen (wykres 1). 
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Po początkowym wzroście cen odtłuszczonego mleka w proszku (OMP) na początku roku, 
nastąpiła stabilizacja cen tego produktu w okresie kwiecień-czerwiec na poziomie 6,90 zł/kg. 
W lipcu 2009 r. zaobserwowano delikatny wzrost ceny OMP, która ukształtowała się na 
poziomie 7,00 zł/kg. Na stabilizację cen wpływ miało uruchomienie skupu interwencyjnego 
przez Komisję Europejską. W sierpniu 2009 r. jednak odnotowano spadek cen o ok. 2,9% 
w stosunku do lipca do wysokości 6,80 zł/kg. Cena ta była niższa od notowanej rok temu 
o 6,8%. 

W przypadku masła w blokach, od stycznia 2009 r. obserwuje się delikatną tendencję 
wzrostową cen. W sierpniu 2009 r. w porównaniu z lipcem 2009 r. obserwuje się stabilizację 
cen na poziomie 9,90 zł/kg. W porównaniu z sierpniem 2008 r., gdy cena wynosiła 8,90 zł/kg, 
obserwuje się wzrost ceny o ponad 11%. 

W przypadku sera Gouda, od początku 2009 r. obserwuje się względną stabilizację cen, gdyż 
ceny utrzymują się w przedziale 9,90 zł/kg – 10,30 zł/kg. W sierpniu 2009 r. cena sera Gouda 
wynosiła 10,30 zł/kg i była o ok. 3% wyższa niż w lipcu br., a w porównaniu z sierpniem 
2008 r. odnotowano spadek ceny o ok. 6,4%. 

Ceny sprzedaży wybranych przetworów mlecznych w UE 

Bieżące poziomy cen głównych przetworów mlecznych w UE kształtują się następująco: 

− Masło – 237 EUR/100 kg (cena interwencyjna 221,75 EUR/100 kg); 

− Odłuszczone mleko w proszku – 178 EUR/100kg (cena interwencyjna 
169,80 EUR/100 kg); 

− Pełne mleko w proszku – 204 EUR/100 kg; 

− Cheddar – 229 EUR/100 kg; 

− Edam – 251 EUR/100 kg; 

− Serwatka w proszku – 53 EUR/100 kg. 

W ostatnim czasie obserwuje się względną stabilizację cen przetworów mlecznych na rynku 
światowym. Z danych Komisji Europejskiej wynika, że ceny unijne podstawowych 
przetworów mlecznych przewyższają ceny światowe. Jednakże przy uwzględnieniu refundacji 
wywozowych, unijne przetwory mleczne mogą już konkurować na rynku światowym. 

Handel zagraniczny 

Według wstępnych danych w okresie styczeń-lipiec 2009 r. wartość eksportu produktów 
mleczarskich (bez lodów śmietankowych) wyniosła prawie 485 mln EUR, co oznacza spadek 
w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o ok. 33%. 

Biorąc pod uwagę wolumen eksportu, w analizowanym okresie wielkość eksportu wyniosła 
ponad 450 tys. ton i była niższa niż rok wcześniej o ok. 1,5%. 
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W okresie styczeń-lipiec 2009 r. wartość importu przetworów mlecznych wyniosła prawie 
130 mln EUR i była o ok. 12,7% niższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. 
Odnotowano również spadek o ok. 3% wolumenu importu w tym okresie do wysokości 
ok. 96 tys. ton. 

W dalszym ciągu saldo obrotu zagranicznego przetworami mlecznymi jest dodatnie, za okres 
styczeń-lipiec 2009 r. wyniosło ono ponad 355 mln EUR. 

Działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rynku mleka 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi był pierwszym, który już w ubiegłym roku na forum UE 
zwrócił uwagę na pogarszającą się sytuację na rynkach rolnych, w tym rynku mleka 
i wnioskował o uruchomienie niezbędnych instrumentów zaradczych. 

1. Już podczas debaty dotyczącej przeglądu Wspólnej Polityki Rolnej, zakończonej 
w listopadzie 2008 r., Polska wnioskowała o zachowanie dotychczasowego systemu 
interwencji dla masła i odtłuszczonego mleka w proszku. Wniosek Polski uzyskał 
wymagane poparcie, dlatego też na podstawie kompromisu zawartego w trakcie przeglądu 
Wspólnej Polityki Rolnej powyższe zasady zostały utrzymane. Skup interwencyjny masła 
i odtłuszczonego mleka w proszku po stałych cenach został uruchomiony od 1 marca 
2009 r. w ramach określonych limitów. Obecnie, po wyczerpaniu się limitów, zakupy są 
kontynuowane w procedurze przetargowej. 

Uwzględniając wyniki ostatniego przetargu z dnia 17 września 2009 r. obecne zapasy 
masła i OMP w magazynach interwencyjnych w UE wynoszą: 

a) masło 

− 83 222 tony, 

− w tym w Polsce 2 968 ton, 

b) OMP 

− 282 486 ton, 

− w tym w Polsce 23 584 ton. 

Zapasy OMP stanowią ok. 25% całej produkcji OMP w 2009 r. w UE. 

Od momentu uruchomienia skupu interwencyjnego polscy operatorzy wprowadzili do 
mechanizmów interwencyjnych ok. 3% polskiej produkcji masła oraz ok. 30% polskiej 
produkcji OMP. 

2. Na wniosek Polski i innych krajów członkowskich Komisja Europejska przedłużyła 
w obecnym roku skup interwencyjny do 28 lutego 2010 r. 

Uznając zasadność przedkładanej przez Polskę argumentacji, Komisja Europejska podjęła 
także decyzję o przywróceniu od dnia 23 stycznia 2009 r. refundacji wywozowych dla 
wszystkich przetworów mlecznych. Przetargi określające poziom refundacji wywozowych 
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odbywają się dwa razy w miesiącu, a nie jak było wcześniej, raz w miesiącu, co powinno 
zwiększyć skuteczność reagowania na sytuację na rynku przetworów mlecznych. 

Dotychczas z Polski z refundacjami wyeksportowano ok. 20 tys. ton przetworów 
mlecznych (mleko w proszku, sery, masło i maślanka). Głównym kierunkiem 
zainteresowania polskich operatorów są państwa azjatyckie i afrykańskie, ale też Rosja, 
Meksyk i Wenezuela. 

3. W dniu 12 sierpnia 2009 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwrócił się do KE 
o uruchomienie fakultatywnych mechanizmów dopłat do mleka odtłuszczonego 
i odtłuszczonego mleka w proszku przeznaczanego na paszę oraz dopłat do mleka 
odtłuszczonego przeznaczanego na kazeinę i kazeiniany. Wprowadzenie tych dopłat 
umożliwiłoby rozpoczęcie rozdysponowywania zwiększających się w szybkim tempie 
zapasów odtłuszczonego mleka w proszku skupowanego w ramach zakupów 
interwencyjnych. 

4. Ponadto Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 1 września 2009 r. wystąpił do 
Rady Unii Europejskiej z wnioskiem o umożliwienie państwom członkowskim 
dokonywania na szczeblu krajowym konwersji niewykorzystanej kwoty mlecznej 
sprzedaży bezpośredniej na kwotę mleczną dostaw i odwrotnie. Wprowadzenie takiej 
możliwości przyczyniłoby się do efektywniejszego wykorzystywania krajowej kwoty 
mlecznej, w związku z tym, że Polska posiada duże rezerwy krajowej kwoty 
sprzedaży bezpośredniej, natomiast kwota mleczna dostaw jest wykorzystywana 
prawie w całości. 

5. Dodatkowo na spotkaniu Ministrów Rolnictwa Grupy Wyszehradzkiej oraz Bułgarii 
i Rumunii w dniach 9-10 września 2009 r., na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi przyjęte zostało wspólne stanowisko kierowane do Komisji Europejskiej 
w sprawie działań niezbędnych dla poprawy sytuacji na rynku mleka. 

6. W dniu 21 września 2009 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał wraz 
z Ministrem Żywności, Rolnictwa i Rybołówstwa Francji wspólne oświadczenie 
wzywające Komisję Europejską do podjęcia bezzwłocznych działań mających na celu 
poprawę sytuacji na rynku mleka i przetworów mlecznych dotyczących: 

− przedstawienia propozycji tymczasowego wzrostu cen interwencyjnych; 

− wzrostu refundacji wywozowych na przetwory mleczne; 

− przywrócenia dopłat do mleka odłuszczonego i odtłuszczonego mleka 
w proszku przeznaczanego na paszę; 

− upewnienia się, że sprzedaż masła i OMP z magazynów interwencyjnych 
będzie miała miejsce tylko wtedy, gdy ceny tych przetworów znacznie 
wzrosną, aby uchronić rynek przed kolejnymi zakłóceniami; 

− zbadania możliwości modernizacji i przystosowania sektora mleczarskiego 
w ramach programu UE. 
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Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych - 
„Szklanka mleka” 

Mechanizm „Dopłat do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach 
oświatowych”, określany jako „Szklanka mleka” został wprowadzony wraz z wejściem Polski 
do Unii Europejskiej. Program „Szklanka mleka” jest skierowany do dzieci i młodzieży 
w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach średnich. Jego celem jest 
promowanie wśród dzieci i młodzieży zdrowego odżywiania się oraz walki z nadwagą, 
a także uzupełnienie dziennej diety, co jest szczególnie istotne w przypadku dzieci z ubogich 
rodzin. W rezultacie program wspiera polskie rolnictwo poprzez zwiększanie popytu na 
mleko i jego przetwory, przyczyniając się tym samym do poprawy opłacalności produkcji 
mleka. Wraz ze wzrostem zainteresowania mechanizmem wśród dzieci i młodzieży rośnie 
także absorpcja środków przewidzianych na ten cel z budżetu Unii Europejskiej (tabela 3). 

Program „Szklanka mleka” finansowany jest z trzech niezależnych źródeł, tj.: 

− środków pochodzących z budżetu UE (lata 2004-2009) przeznaczonych dla 
wszystkich dopuszczonych przepisami UE placówek oświatowych; 

− dodatkowego finansowania ze środków Funduszu Promocji Mleczarstwa 
wprowadzonego począwszy od 2006 r., przeznaczonego dla przedszkoli i gimnazjów; 

− dopłaty krajowej pochodzącej z budżetu państwa dla szkół podstawowych, dzięki 
której od września 2007 r. mleko białe (bez dodatkowych smakowych) udostępniane 
jest dzieciom w szkołach podstawowych bezpłatnie. 

Tabela 3. Koszty dopłat w ramach mechanizmu „Szklanka mleka” 
Wyszczególnienie 2004/2005 2006/2007 2008/2009 
Dopłata unijna (mln PLN) 7,9 8,7 56,4
Wyszczególnienie 2007 2008 2009 
Funduszu Promocji 
Mleczarstwa (mln PLN) 4,0 3,9 4,1

Dopłata krajowa (mln PLN) 8,5 96,6 150,7
Źródło: MRiRW na podstawie danych ARR. 

Warto podkreślić, że w porównaniu z rokiem szkolnym 2004/2005, w roku szkolnym 
2008/2009 liczba placówek oświatowych uczestniczących w programie wzrosła ponad 
trzykrotnie z 4,4 tys. do 13,9 tys. (24% ogółu placówek), zaś liczba uczniów blisko 
czterokrotnie z 638 tys. do 2 330 tys. (35% ogółu uczniów). Największy wzrost 
zainteresowania programem dokonał się w szkołach podstawowych w latach 2007-2009 
(tabela 4). Uczniowie spożyli blisko 75 tys. t mleka i przetworów co odpowiada 295 mln 
szklanek mleka.  
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Tabela 4. Zainteresowanie mechanizmem „Szklanka mleka” w latach 2004-2009 
Wyszczególnienie 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 
Placówki oświatowe 
uczestniczące w 
programie 

4,4 tys. 5,5 tys. 6,0 tys. 12,0 tys. 13,9 tys.

Liczba uczniów 
objętych programem 638,0 tys. 772,0 tys. 776,0 tys. 2 157,0 tys. 2 330,0 tys.

Rozdysponowanie 
ilości mleka i  
przetworów 
mlecznych 

10,2 tys. ton 13,4 tys. ton 13,9 tys. ton 53,0 tys. ton 74,6 tys. ton

Źródło: MRiRW na podstawie danych ARR. 

Informacje dotyczące poziomu stawek rekompensat za rezygnację z kwot mlecznych 

Od 2007 r., na mechanizm rekompensat wydatkowano blisko 156 mln. zł. Powyższe środki 
finansowe pozwoliły na skorzystanie z mechanizmu przez prawie 21,5 tys. beneficjentów. 
W roku kwotowym 2009/2010, z uwagi na duży spadek cen mleka a także na znaczne 
ograniczenie budżetu, spowodowane kryzysem gospodarczym, zmniejszono poziom środków 
przeznaczonych na rekompensaty, w wyniku którego nastąpiło także obniżenie rekompensaty 
jednostkowej do poziomu 0,05 zł/1 kg kwoty mlecznej. 

Rynek mięsa wieprzowego 

Pogłowie 

Rejestrowany w końcu lipca 2009 r. przez GUS stan pogłowia świń wskazuje na dalsze 
wyhamowanie trendu spadkowego w chowie świń. Spadek pogłowia w okresie rocznym 
wyniósł 7,4%, podczas gdy w poprzednich badaniach (lipiec 2008 r., listopad 2008 r., marzec 
2009 r.) spadek wynosił od 15% do 19%. 

W lipcu 2009 r. pogłowie świń wyniosło 14,3 mln sztuk. Zmniejszyła się w skali roku 
liczebność grupy prosiąt, warchlaków i tuczników, natomiast wzrosło nieznacznie (o 0,7%) 
pogłowie świń o masie 50 kg i więcej z przeznaczeniem na chów, w tym stado loch prośnych 
zwiększyło się o 1,5%. 

Na powyższą sytuację wpłynęła poprawiająca się opłacalność produkcji żywca wieprzowego. 
Wzrost cen żywca wieprzowego przy spadających od października 2008 r. cenach 
ziemiopłodów paszowych przełożył się na istotną poprawę uwarunkowań ekonomicznych 
produkcji świń. 

Produkcja 

W 2007 r. produkcja wieprzowiny w wadze poubojowej (w.b.c.) wyniosła 2 165 tys. ton 
i praktycznie nie zmieniła się w stosunku do 2006 r. W 2008 r. produkcja wieprzowiny 
wyniosła 1 937 tys. ton (w.b.c.) i była o 10,5% niższa niż w 2007 r.  
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W pierwszym półroczu 2009 r. produkcja wieprzowiny wyniosła 871 tys. ton (w.b.c.) i była 
niższa w stosunku do pierwszego półrocza 2008 r. o 16%. 

Aktualna sytuacja na rynku wieprzowiny 

Według Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej (ZSRIR) MRiRW, 
w 38 tygodniu 2009 r. (tj. 14.09-20.09.2009 r.) średnia cena zakupu świń wg wagi żywej 
wyniosła 4,68 zł/kg (wykres 2). 

Wykres 2. Ceny zakupu świń rzeźnych za wagę żywą w latach 2004 - VIII 2009 
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Źródło: Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW. 

Natomiast średnia rynkowa cena wieprzowiny w sierpniu 2009 r. w zakładach 
monitorowanych w ramach ZSRIR wynosiła 4,94 zł/kg i w porównaniu z sierpniem 2008 r. 
była wyższa o 9,5%. 

Ceny prosiąt 

W sierpniu 2009 r. średnia cena za 1 prosię uzyskana w transakcjach targowiskowych 
wynosiła 187,76 zł/sztukę. W porównaniu z analogicznym miesiącem 2008 r. prosięta 
podrożały o 69,9%. Aktualna cena targowiskowa prosiąt (38 tydzień) jest wyższa o prawie 
37% od odnotowanej przed rokiem i wynosi 184,01 zł/sztukę. 

Handel zagraniczny  

Według wstępnych danych Ministerstwa Finansów (dane są w trakcie weryfikacji) w okresie 
styczeń-czerwiec 2009 r. eksport mięsa wieprzowego ogółem wyniósł 76,8 tys. ton i był 
niższy o 41,5% w porównaniu z analogicznym okresem 2008 r. Import mięsa wieprzowego w 
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tym samym czasie wyniósł 243,5 tys. ton i był o 29,7% wyższy niż w analogicznym okresie 
2008 r. 

Oznacza to, iż saldo obrotu mięsem wieprzowym w okresie styczeń-czerwiec 2009 r. było 
ujemne i wyniosło (-166,7 tys. ton), podczas gdy w analogicznym okresie 2008 r. wynosiło  
(-56,6 tys. ton). 

W okresie styczeń-czerwiec 2009 r. eksport żywych świń zmalał o 7,2% w stosunku do 
analogicznego okresu 2008 r. i wyniósł 24,3 tys. ton. 

W omawianym okresie import świń żywych wyniósł 36,9 tys. ton, tj. 812,4 tys. szt. i był 
ponad 2-krotnie wyższy od importu odnotowanego w analogicznym okresie 2008 r. 

Kierunki handlu zagranicznego mięsem wieprzowym oraz żywymi świniami 

Największy udział w eksporcie mięsa wieprzowego przypada na Ukrainę (21,7 tys. ton, 
tj. 28,3 % całego wyeksportowanego mięsa), Republikę Czeską (7,6 tys. ton) i Litwę 
(7,1 tys. ton). 

Duży udział w eksporcie miały również: Niemcy (6,3 tys. ton), Słowacja (4,9 tys. ton), 
Wielka Brytania (3,2 tys. ton), Republika Korei Południowej (2,7 tys. ton), Bułgaria 
i Białoruś (po 2,2 tys. ton), Japonia i Łotwa (po 2,0 tys. ton), Hongkong (1,8 tys. ton), 
Rumunia (1,5 tys. ton) i Dania (1,1 tys. ton). Ogółem do wymienionych krajów trafiło 86,4% 
polskiej wieprzowiny. 

Największym odbiorcą żywych zwierząt była Rosja (15,5 tys. ton). Na kolejnych miejscach 
znalazły się: Litwa (3,3 tys. ton), Ukraina (2,3 tys. ton) i Węgry (2,2 tys. ton). 

Import wieprzowiny jest prawie w 100% realizowany w ramach wspólnego rynku. Najwięcej 
mięsa wieprzowego w okresie styczeń-czerwiec 2009 r. przywieziono do Polski z Niemiec 
85,7 tys. ton (tj. 35,2% całego zaimportowanego mięsa) i Danii 74,4 tys. ton (tj. 30,6% całego 
zaimportowanego mięsa). 

Ponadto przywożono mięso z Holandii (24,7 tys. ton), Belgii (22,3 tys. ton), Wielkiej Brytanii 
(12,0 tys. ton), Hiszpanii (8,0 tys. ton), Francji (5,4 tys. ton) i Węgier (3,2 tys. ton). 
Z wymienionych krajów do Polski trafiło 96,8% całego importu wieprzowiny. 

Najwięcej żywych świń sprowadzono z Niemiec (17,0 tys. ton.), Holandii (13,2 tys. ton.) 
i Danii (5,8 tys. ton). 

Dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny 

Agencja Rynku Rolnego poza działaniami o charakterze długofalowym realizuje doraźne 
zadania wynikające z podejmowanych przez KE decyzji w sytuacjach nadzwyczajnych. 
Wśród zrealizowanych przez ARR działań w tym zakresie, na uwagę zasługuje uruchomienie 
dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny. Przesłanką do ich uruchomienia 
w końcu 2007 r. były niekorzystne warunki na rynku wieprzowiny w roku gospodarczym 
2007/2008. Dopłaty na kwotę 9,2 mln zł zrealizowano w 2008 r. 
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Rynek mięsa wołowego 

Pogłowie i produkcja 

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej poprawiła się opłacalność chowu bydła. Ponadto, 
stopniowe odchodzenie w krajach „piętnastki” od płatności powiązanych z produkcją 
ograniczyło zapotrzebowanie na bydło do opasu z Polski, a zwiększyło na mięso wołowe. 
Jednocześnie, w ciągu 2008 r. ceny mleka uległy głębokiemu obniżeniu, co przy rosnących 
cenach żywca, zachęca do odchowu cieląt. Czynniki te sprzyjają odbudowie pogłowia bydła 
rzeźnego. 

W grudniu 2008 r., w kraju było 5,6 mln. szt. bydła ogółem, tj. prawie o 3% więcej niż przed 
rokiem i o 7% więcej niż tuż po akcesji. Przewiduje się, że pod koniec 2009 r. pogłowie bydła 
ogółem może liczyć 5,7 mln szt. 

Powolny, ale stały wzrost liczby oraz masy ubijanych zwierząt przyczynia się do zwiększania 
produkcji mięsa wołowego. Jest ona stymulowana popytem ze strony państw UE, gdzie ceny 
są znacznie wyższe niż w Polsce. W 2008 r. krajowa produkcja wołowiny wyniosła 
377 tys. ton w masie bitej ciepłej, tj. o ponad 2% więcej niż w 2007 r. i o 18% więcej niż 
w 2004 r. Przewiduje się, że w całym 2009 r. produkcja wołowiny w Polsce może wynieść 
396 tys. ton, o 5% więcej niż w 2008 r. 

Uboje 

Według wstępnych danych GUS w okresie styczeń-sierpień 2009 r. w Polsce liczba ubojów 
przemysłowych bydła dojrzałego ogółem wyniosła 908 966 szt., tj. o 11,0% więcej niż 
w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wzrost ubojów dotyczył wszystkich kategorii bydła. 
Najbardziej wzrosły uboje jałówek o 20,2% (137 441 szt.) następnie byków o 9,6% 
(440 082 szt.) oraz krów o 9,4% (331 413 szt.). 

W analizowanym okresie w strukturze ubojów najwyższy udział stanowiły młode byki – 
48,4%, następnie krowy –36,5% oraz jałówki – 15,1%. 

Głównymi rynkami zbytu mięsa wołowego są: Włochy, Niemcy, Holandia oraz Francja, 
natomiast żywca wołowego, w tym cieląt: Włochy, Holandia i Hiszpania. 

Handel zagraniczny 

Według wstępnych danych Ministerstwa Finansów (dane są w trakcie weryfikacji) 
dotyczących handlu zagranicznego, w pierwszych sześciu miesiącach 2009 r. eksport ogółem 
bydła żywego w porównaniu z tym samym okresem 2008 r. wzrósł o 0,1% i wyniósł 
24,6 tys. ton wagi żywej. W stosunku do tego samego okresu 2008 r. liczba wywożonych 
sztuk spadła o 3,7% i wyniosła 234,5 tys. szt. Żywiec trafił przede wszystkim na rynek UE, 
jedynie 16,0% (3 915 ton) zostało wywiezione do krajów trzecich. 

Eksport ogółem mięsa wołowego świeżego i mrożonego w masie produktu w pierwszych 
sześciu miesiącach 2009 r. wyniósł 117 tys. ton z czego 4,4% (5 090 ton) stanowił eksport do 
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krajów trzecich. W porównaniu z 2008 r., Polska wyeksportowała o 10,1% więcej mięsa 
ogółem. 

Import ogółem bydła żywego w okresie styczeń-czerwiec 2009 r. wyniósł 1 917 ton w. ż. 
(tj. 6 092 szt.), co w stosunku do masy stanowi spadek o ponad 42% w porównaniu z tym 
samym okresem 2008 r., natomiast w stosunku do liczby sztuk import spadł o 9,5%. 
Importowane bydło pochodziło w całości z krajów UE. 

W okresie styczeń-czerwiec 2009 r. Polska zaimportowała 3 387 tony mięsa wołowego 
świeżego i mrożonego, z czego 0,01% (28 ton) pochodziło z krajów trzecich. W porównaniu 
do 2008 r.u, import zmalał o 8,6%. 

 
Rynek mięsa drobiowego 

Produkcja mięsa drobiowego 

Według GUS, w okresie styczeń-grudzień 2008 r. w zakładach drobiarskich zatrudniających 
powyżej 50 pracowników produkcja mięsa drobiowego wyniosła 1 195 tys. ton, co oznacza 
wzrost o 6,1% w stosunku do poprzedniego roku. 

W okresie styczeń-lipiec 2009 r. produkcja mięsa drobiowego wyniosła 683,6 tys. ton, 
podczas gdy w okresie styczeń-lipiec 2008 r. wynosiła 699,3 tys. ton. Oznacza to spadek 
wielkości produkcji w okresie styczeń-lipiec 2009 r. o 2,2% w stosunku do analogicznego 
okresu 2008 r. 

Sytuacja cenowa 

Cena skupu kurcząt brojlerów w zakładach drobiarskich (w II dekadzie września 2009 r.) 
wynosiła 3,41 zł/kg i jest o 7,1% wyższa niż rok temu. W sierpniu 2009 r. ceny skupu kurcząt 
wyniosły 3,63 zł/kg i były wyższe o 9,6% w stosunku do sierpnia 2008 r. 

Średnia cena skupu indorów w zakładach drobiarskich (w II dekadzie września 2009 r.) 
wynosiła 4,94 zł/kg i wzrosła o ponad 20% w ciągu roku. Podobna sytuacja jest na rynku 
indyczek, gdzie cena ich skupu wzrosła o 18,6% w porównaniu z rokiem ubiegłym do 
poziomu 4,64zł/kg. 

W pierwszych miesiącach 2009 r. nastąpił skokowy wzrost cen zbytu mięsa kurcząt. 
W czerwcu 2009 r. tuszki kurcząt były o 32% droższe niż w grudniu 2008 r. Od początku 
2009 r. marża przetwórcza utrzymywała się na poziomie wyższym niż przeciętnie w roku 
poprzednim. 

Średnia cena sprzedaży tuszek kurcząt w zakładach drobiarskich (w II dekadzie września 
2009 r.) wynosiła 5,39 zł/kg i jest wyższa o 11,8% w stosunku do analogicznego okresu roku 
ubiegłego. W sierpniu 2009 r. cena sprzedaży tuszki z kurczaka wyniosła 5,68 zł/kg i była 
wyższa o 9% w porównaniu z sierpniem roku ubiegłego. 

Ceny żywca oraz mięsa indyczego w zakładach przetwórczych rosną od początku 2009 r., 
wykazując przy tym krótko okresowe wahania. Za żywiec indyczy w czerwcu 2009 r. płacono 
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hodowcom o 28% więcej niż w grudniu 2008 r. Rosły również ceny mięsa z indyków. Ceny 
zbytu mięsa indyczego zwiększyły się w tym samym okresie o 7,7%. W sierpniu 2009 r. ceny 
skupu żywca jak i ceny zbytu mięsa indyczego były wyższe w porównaniu z sierpniem roku 
ubiegłego, odpowiednio o 20% i 9,5%. 

Handel zagraniczny 

Według danych Ministerstwa Finansów w okresie styczeń-czerwiec 2009 r. eksport mięsa 
drobiowego wyniósł 131,4 tys. ton (spadek o 7,2% w stosunku do okresu styczeń-czerwiec 
2008 r.), import zaś ukształtował się na poziomie 20,9 tys. ton (wzrost o 46,3%). Saldo było 
dodatnie i wyniosło 110,6 tys. ton. 

Do największych odbiorców polskiego mięsa drobiowego w pierwszym półroczu 2009 r. 
należały Niemcy (26 tys. ton), Republika Czeska (16,3 tys. ton) oraz Wielka Brytania 
(13,4 tys. ton). 

Eksport drobiu żywego wyniósł 33 mln sztuk (3,2 tys. ton) i był o prawie 74% (54% 
w tonach) wyższy w porównaniu z analogicznym okresem 2008 r. 

Import drobiu żywego w tym samym czasie wyniósł 24,4 mln sztuk (11,7 tys. ton) i był 
o 4,3% wyższy (w tonach 15% niższy) niż w 2008 r. Saldo obrotu w sztukach było dodatnie 
i wyniosło 8,6 mln sztuk (w tonach ujemne saldo wyniosło -8,5 tys. ton). 

Największy udział wśród kierunków eksportowych drobiu żywego przypadł Ukrainie 
(25,3 mln sztuk, tj. 1,1 tys. ton), Rosji (3,9 mln sztuk, tj. 170 ton) oraz Białorusi (976 tys. 
sztuk, tj. 37,4 tony). Ponadto, do Niemiec wywieziono 1,8 tys. ton żywego drobiu, co 
stanowiło 654 tys. sztuk. 

Rynek zbóż 

Produkcja  

Według szacunku GUS (z dnia 23 września 2009 r.) w Polsce tegoroczne zbiory zbóż ogółem 
szacuje się na 29,7 mln ton, tj. o 7,2% wyżej od zbiorów w 2008 r. 

Powierzchnia uprawy zbóż ogółem wyniosła 8,6 mln ha i była mniejsza od ubiegłorocznej 
o 0,2%. 

Plony oszacowano na 34,6 dt/ha, tj. 7,5% wyżej niż w 2008 r. 

Produkcję pszenicy oceniono na 9,7 mln ton, tj. o 4,8% więcej od ubiegłorocznej. 

Zbiory żyta oszacowane zostały na 3,7 mln ton, tj. o 6,9% więcej niż w poprzednim roku. 

Zbiory kukurydzy szacuje się na poziomie 1,7 mln ton, tj. o 8,7% mniej niż w 2008 r. 

Ocenia się, że w sezonie 2008/2009 w wyniku spadku pogłowia świń krajowe zużycie zbóż 
było mniejsze (o 1,1%) niż w sezonie 2007/2008 i wyniosło 26,5 mln ton. IERiGŻ-PIB 
przewiduje, że w roku gospodarczym 2009/2010 zużycie zbóż może wynieść około 28 mln 
ton. Jednocześnie przyjmuje się, że wykorzystanie ziarna na pasze może się zwiększyć do 
poziomu 16,8 mln ton. Zakłada się niewielkie zmniejszenie (do 5,2 mln ton) zużycia zbóż na 
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cele konsumpcyjne, zapotrzebowania na ziarno do siewu pozostanie na tym samym poziomie 
co rok wcześniej. Z uwagi na niski poziom cen zbóż prognozuje się wzrost ich zużycia na cele 
przemysłowe do poziomu 2,9 mln ton (tabela 5). 

Tabela 5. Bilans zbóż w latach 2005-2010 w mln ton 
Wyszczególnienie 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009* 2009/2010**
Zapasy początkowe 4,4 3,7 0,7 2,0 3,0
Produkcja 26,9 21,8 27,1 27,7 29,7
Import 1,0 3,5 2,1 1,5 1,0
Zasoby ogółem  32,3 29,0 29,9 31,2 33,9
Zużycie krajowe 26,9 27,1 26,8 26,5 28

spożycie  5,7 5,5 5,3 5,3 5,2
Siew 1,7 1,7 1,7 1,8 1,8
zużycie przemysłowe 1,3 1,3 1,5 1,7 2,9
Spasanie 17,0 17,5 17,2 16,6 16,8
straty i ubytki 1,2 1,1 1,1 1,1 1,3

Eksport 1,7 1,2 1,1 1,7 1,7
Zapasy końcowe 3,7** 0,7 2 3,0** 3,3

* szacunek łącznie z kukurydzą 
** prognoza łącznie z zapasami interwencyjnymi 
Żródło: GUS, IERiGŻ-PIB, obliczenia własne. 

Ceny 

Zasadnicze znaczenie dla kształtowania się cen na krajowym rynku zbóż ma rozwój sytuacji 
na rynku światowym oraz informacje dotyczące sytuacji podażowo-popytowej w Polsce 
i w krajach ościennych, w tym w Niemczech, na Słowacji, a także na Węgrzech. 

Na rynku UE-27 na przełomie sierpnia i września 2009 r. ceny pszenicy konsumpcyjnej 
wahały się w granicach od 101 do 142 euro/tonę, pszenicy paszowej osiągały poziom od 
82 do 130 euro/tonę, dla jęczmienia paszowego cena kształtowała się na poziomie od 72 do 
129 euro/tonę, kukurydza w tym czasie kosztowała od 98 do 149 euro/tonę. 

Ceny skupu wybranych zbóż w Polsce w okresie 2004-2009 przedstawia wykres 3. 
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Wykres 3. Cena wybranych zbóż w okresie 2004-2009 
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Źródło: Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW. 

Skup zbóż w Polsce 

Z danych ZSKIR gromadzonych przez MRiRW wynika, że w sierpniu 2009 r. skupiono 
łącznie 783,3 tys. ton zbóż, tj. o 17,7 tys. ton więcej niż w ubiegłym roku, w tym: pszenicy 
konsumpcyjnej 366,8 tys. ton po cenie 478 zł/tonę, pszenicy paszowej 151,1 tys. ton 
(423 zł/tonę), żyta konsumpcyjnego 61,3 tys. ton (274 zł/tonę), jęczmienia konsumpcyjnego 
12,5 tys. ton (342 zł/tonę), kukurydzy paszowej 11,5 tys. ton (602 zł/tonę). W sumie 
w okresie od czerwca do końca sierpnia 2009 r. skupiono łącznie 1,5 mln ton zbóż. 

Interwencyjny zakup zbóż 

Z danych przedstawionych przez Komisję Europejska (z dnia 10 września 2009 r.) wynikało, 
że w zapasach interwencyjnych Wspólnoty znajdowało się 1,55 mln ton zbóż, w tym: 
0,9 mln ton jęczmienia, 0,5 mln ton kukurydzy i niespełna 0,1 mln ton pszenicy. W skupie 
interwencyjnym uczestniczyło 11 krajów. Największe zapasy zgromadzono na Węgrzech. 

Od sezonu 2009/2010 zakupami interwencyjnymi objęte są pszenica zwyczajna, jęczmień, 
sorgo bez ograniczeń ilościowych oraz kukurydza i pszenica durum dla których ustalono limit 
na poziomie 0 ton. 

Z uwagi na wysokie ceny rynkowe zbóż, Agencja w latach 2007-2008 nie prowadziła ich 
zakupów interwencyjnych, podczas gdy w 2006 r. przejęła na zapasy interwencyjne 485,4 tys. 
ton zbóż (z tego: 305,3 tys. ton pszenicy, 101,8 tys. ton jęczmienia oraz 78,3 tys. ton 
kukurydzy) i zawarła umowy na sprzedaż z zapasów interwencyjnych 1 189,5 tys. ton zbóż.  

Światowy kryzys oraz relatywnie dobre zbiory w 2008 r. spowodowały spadek rynkowych 
cen zbóż. ARR w 2009 r. wznowiła zakupy interwencyjne na rynku zbóż. Ze zbiorów w 2008 
r. Agencja zakupiła w 2009 r. na zapasy interwencyjne 80,6 tys. ton zbóż (79,2 tys. ton 
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jęczmienia i 1,4 tys. ton pszenicy konsumpcyjnej). ARR wydatkowała w 2009 r. na rynku 
zbóż 40,9 mln zł. 

Obecnie Agencja prowadzi przygotowania do uruchomienia zakupów interwencyjnych na 
rynku zbóż ze zbiorów w 2009 r. Zakupy te, zgodnie z obowiązującymi regulacjami 
prawnymi, rozpoczną się 1 listopada 2009 r. Przedsiębiorcy zainteresowani sprzedażą zbóż na 
zapasy interwencyjne będą mogli składać do Agencji oferty na interwencyjny zakup zbóż do 
31 maja 2010 r.  

Handel zagraniczny 

W okresie od stycznia do czerwca 2009 r. wywieziono z Polski ziarno zbóż w ilości 
1,5 mln ton. Największą ilość zbóż wywieziono m.in. do Niemiec (785,7 tys. ton), Egiptu 
(174,9 tys. ton), Hiszpanii (116,7 tys. ton) i Tanzanii (105,9 tys. ton). Jednocześnie w pierwszej 
połowie 2009 r. przywieziono do Polski łącznie 488,2 tys. tony z czego najwięcej z Republiki 
Czeskiej, (około 196,4 tys. ton), Słowacji (99,3 tys. ton), Węgier (87,8 tys. ton) oraz niewielkie 
ilości z Ukrainy (4,8 tys. ton). Przedstawia to tabela 6. 

Tabela 6. Obroty Polskiego handlu zagranicznego zbożami w okresie styczeń – czerwiec 
2009 r. [tys. ton] 

Wywóz Przywóz Nazwa towaru 
I-VI 2008 r. I-VI 2009 r. I-VI 2008 r. I-VI 2009 r. 

 Ogółem  144,9 1 544,3 1 315,3 488,2
Pszenica i meslin 97,4 1 091,4 573,1 230,0
Żyto 10,9 256,6 39,1 3,9
Jęczmień 5,9 5,7 169,3 80,3
Owies 10,1 5,2 3,3 3,2
Kukurydza (ziarna) 13,4 100,8 497,6 162,4
Nasiona gryki, prosa, 
pozostałe 7,1 84,5 32,8 8,3

Źródło: Ministerstwo Finansów. 

Przewiduje się, że w sezonie 2009/2010 przywóz zostanie ograniczony i może kształtować się 
na poziomie 1,0-1,2 mln ton. Z kolei poziom wywozu będzie uzależniony od 
konkurencyjności polskiego ziarna na rynku światowym i wspólnotowym. 

Działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rynku zbóż 

1. W związku ze spodziewaną dużą nadwyżką zbóż, która doprowadziłaby do bardzo trudnej 
sytuacji producentów zbóż, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wystąpił na posiedzeniu 
Rady Ministrów ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w dniach 29-30 września 2008 r. 
z wnioskiem dotyczącym przywrócenia ochrony celnej wspólnotowego rynku zbóż. 
Problem ten szczególnie dotyczył takich regionów Wspólnoty, w tym Polski, które 
znajdują się w większym oddaleniu od głównych rynków zbytu. Wniosek polskiego 
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Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi poparło wiele państw członkowskich, co było również 
wynikiem wielu spotkań bilateralnych. 

W dniach 16 października 2008 r. Komisja Europejska przedstawiła projekt 
rozporządzenia przywracającego pobieranie cła w imporcie zbóż na rynek Unii 
Europejskiej. Podczas głosowania projekt został pozytywnie zaopiniowany przez kraje 
członkowskie. Rozporządzenie nr 1015/2008 przywróciło pobieranie cła na pszenicę, 
żyto, jęczmień, kukurydzę, sorgo, grykę i proso. 

2. Ponadto, mając na uwadze istotny wzrost kosztów produkcji zbóż, szczególnie nawozów 
oraz środków ochrony roślin, przy jednoczesnym obniżeniu cen rynkowych Minister 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi wystąpił na posiedzeniu Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa 
i Rybołówstwa w dniu 28 października 2008 r. z wnioskiem o przygotowanie analizy 
kosztów produkcji zbóż oraz rozważenie możliwości podniesienia ceny interwencyjnej co 
najmniej do wysokości średnich kosztów ich produkcji oraz wprowadzeniu refundacji 
eksportowych. Poza tym opowiedział się za zachowaniem dotychczasowych 
mechanizmów interwencji rynkowych i zaproponował rozważenie możliwości 
wypracowania nowych instrumentów na wypadek pojawiających się kryzysów. 

3. Podczas dyskusji nad zmianami w systemie interwencji Polska brała czynny udział w 
dyskusji prezentując poniższe stanowisko: 

− Polska sprzeciwiała się propozycjom KE dotyczącym zaniechania comiesięcznego 
podnoszenia ceny interwencyjnej; 

− Polska podczas dyskusji podkreślała, iż jest przeciwna ograniczeniu działań 
interwencyjnych (limitowaniu); 

− Podczas prac nad zmianami w zasadach funkcjonowania systemu interwencji Polska 
wskazywała na zbyt wysokie wymogi stawiane w odniesieniu do minimalnych 
wymogów dla magazynów interwencyjnych w zakresie minimalnych zdolności 
wydania z magazynu ziarna zbóż; 

− Popierając zasadę jednolitości rynku wspólnotowego Polska wnioskowała 
o możliwość otwarcia przetargów regionalnych na zakup lub sprzedaż zbóż w ramach 
działań interwencyjnych. Wskazywała jednocześnie duże zróżnicowanie geograficzne 
i przyrodnicze Wspólnoty oraz różnorodność struktur rynkowych. W celu zachowania 
skuteczności prowadzonych działań niezbędne jest wprowadzenie jednoznacznych 
zapisów umożliwiających zastosowanie regionalnego podejścia w realizacji działań 
interwencyjnych. 

4. W trakcie posiedzenia Komitetu Zarządzającego w dniu 16 lipca 2009 r. Komisja 
Europejska przedstawiła projekty rozporządzeń otwierające przetargi stałe na import po 
obniżonych stawkach celnych w ramach otwartych kontyngentów 2 mln ton kukurydzy do 
Hiszpanii, 0,5 mln ton do Portugalii i 0,3 mln ton sorgo do Hiszpanii. Polska z uwagi na 
trudną sytuację na rynku zbóż podczas dyskusji jak i głosowania sprzeciwiała się 
przyjęciu wspomnianych projektów rozporządzeń. Podczas rozpatrywania przetargów 
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Polska konsekwentnie sprzeciwia się akceptacji składanych ofert. Polska wyraża również 
sprzeciw wobec uwalniania zapasów interwencyjnych kukurydzy z Węgier.  

5. Dodatkowo w dniu 13 sierpnia 2009 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwrócił się do 
Komisji Europejskiej o podjęcie działań interwencyjnych na rynku zbóż, które pomogą 
w stabilizacji tego rynku, a w konsekwencji poziomu dochodów rolniczych, tj. między 
innymi poprzez: 

− Uruchomienie regionalnego przetargu na eksport 0,5 mln ton zbóż dla krajów 
o niekorzystnym położeniu względem głównych rynków zbytu; 

− Wcześniejsze uruchomienie (od 1 września) dla Polski, ewentualnie również dla 
krajów o niekorzystnym położeniu względem głównych rynków zbytu, skupu 
interwencyjnego i utrzymanie tego terminu przez co najmniej dwa kolejne lata; 

− Wstrzymanie procedury przetargowej na import w ramach kontyngentów taryfowych 
(abatimento) co najmniej do czasu rozpoczęcia skupu interwencyjnego. 

6. W celu zwiększenia skuteczności działań stabilizujących rynek zbóż w Polsce w dniu 
31 sierpnia 2009 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wystąpił do Przewodniczącego 
Rady UE z wnioskiem o czasowe przesunięcie terminu realizacji zakupów 
interwencyjnych na rynku zbóż dla Polski z 1 listopada na 1 września na co najmniej dwa 
kolejne lata.  

7. Ponadto w dniach 9-10 września 2009 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi uczestniczył 
w spotkaniu Ministrów Rolnictwa Grupy Wyszehradzkiej oraz Bułgarii i Rumuni 
w Budapeszcie. Podczas spotkania omawiano trudną sytuację na rynkach rolnych ze 
szczególnym uwzględnieniem rynku mleka i zbóż. W przyjętym wspólnym oświadczeniu 
podjęto decyzję, aby wystąpić do Komisji Europejskiej o podjęcie działań w celu 
stabilizacji rynków rolnych. 

Niezależnie od wystąpień do Komisji Europejskie i Rady Ministrów ds. Rolnictwa 
i Rybołówstwa Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w bezpośrednich rozmowach z ministrami 
ds. rolnictwa innych krajów członkowskich zabiega o poparcie polskich wniosków. 

8. Mając na uwadze istniejącą sytuację rynkową w tym w szczególności cenową sprzyjającą 
odbudowie rezerw gospodarczych produktów rolnych, w sierpniu 2009 r. Minister 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi wystąpił do Ministra Gospodarki z wnioskiem o uzupełnienie 
w/w rezerw do poziomu zapewniającego bezpieczeństwo żywnościowe Polski. 

9. Jako stabilizujące sytuację rynkową należy uznać także działania spółki ELEWARR, 
której właścicielem jest Agencja Rynku Rolnego. Spółka ta oprócz tradycyjnie 
dokonywanych zakupów ziarna oferuje producentom i grupom producenckim, które 
z uwagi na niskie ceny nie decydują się na sprzedaż zbóż i rzepaku w okresie żniw, 
możliwość ich usługowego składowania. Łącznie spółka ta może przeznaczyć na ten cel 
0,3 mln ton swojej powierzchni magazynowej. Aby skorzystać z oferty producent 
powinien dostarczyć do elewatora Spółki nie mniej niż 20 ton zboża lub rzepaku, dobrej 
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jakości handlowej, pochodzącego z własnego gospodarstwa, ze zbiorów 2009 r. 
W zależności od przyjętego wariantu oferty producent może: 

− odebrać w dowolnym terminie składowane zboże lub rzepak - producent ponosi 
wówczas koszty: przyjęcia do magazynu, doprowadzenia do wymaganych 
parametrów, przechowywania i wydania z magazynu z załadunkiem na środki 
transportowe. Odbiór zboża lub rzepaku nastąpi wg ustalonego harmonogramu, nie 
później niż do 30 czerwca następnego roku, po uregulowaniu należności za w/w 
koszty wg faktury VAT; 

− sprzedać Spółce ELEWARR 50% dostarczonego zboża lub rzepaku 
wg obowiązującego cennika skupu w elewatorze Spółki. Producent ma również 
możliwości odkupienia sprzedanego uprzednio Spółce zboża lub rzepaku 
w późniejszym terminie, w zależności od kształtowania się cen rynkowych, w cenie 
obowiązującej w dniu transakcji. Szczegóły sprzedaży określone zostaną w umowie 
zawieranej indywidualnie w magazynie Spółki. 

10. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi realizując deklarację złożoną w trakcie spotkania 
z izbami i organizacjami rolniczymi w dniu 3 września 2009 r. wystąpił do Wicepremiera 
Ministra Gospodarki oraz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o interpretację 
istniejących przepisów dotyczących możliwości wykorzystania zbóż na cele energetyczne 
lub ewentualnie podjęcie niezbędnych prac legislacyjnych w tym zakresie. 

W wyniku wystąpienia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ministerstwo Gospodarki 
podjęło prace nad zmianą rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2008 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia 
świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła 
wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych 
dotyczących ilości energii wytworzonej w odnawialnym źródle energii. Projektowana 
zmiana ma na celu rozszerzenie definicji biomasy, która umożliwi wykorzystanie  
w energetyce ziaren zbóż niskiej jakości, nie spełniających wymagań jakościowych 
konsumpcyjnych i zakupów interwencyjnych. Projekt został skierowany do konsultacji 
społecznych i międzyresortowych. 

Rynek owoców i warzyw 

W latach 2008-2009 można było zaobserwować zróżnicowaną sytuację na rynkach 
produktów ogrodniczych kierowanych do przetwórstwa. W 2008 r. przedsiębiorstwa 
przetwarzające owoce oferowały bardzo niskie ceny za wiśnie oraz jabłka. W roku bieżącym, 
podobna sytuacja miała miejsce w przypadku truskawek, wiśni oraz aronii. Biorąc pod uwagę 
prognozowany, relatywnie wysoki poziom produkcji jabłek w bieżącym roku, także na rynku 
jabłek kierowanych do przetwórstwa mogą wystąpić niskie ceny. 

Powyższe sytuacje kryzysowe wynikały zarówno ze wspólnych, jak również specyficznych 
przyczyn. Do przyczyn wspólnych należą: 
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1) niedostosowanie skali produkcji ww. owoców do popytu zgłaszanego przez przemysł 
przetwórczy; 

2) rozdrobniona struktura wielkości gospodarstw rolnych, w których produkowane są te 
owoce, co niekorzystnie wpływa na efektywność ekonomiczną tych podmiotów oraz 
ich pozycję w negocjacjach z podmiotami reprezentującymi skonsolidowane 
przetwórstwo; 

3) niewielki stopień zorganizowania takich gospodarstw w grupach i organizacjach 
producentów owoców i warzyw; 

4) brak integracji pionowej w handlu produktami ogrodniczymi (brak powiązań 
kapitałowych pomiędzy producentami i przetwórcami oraz brak kontraktacji w tych 
relacjach); 

5) rosnące koszty siły roboczej, zwłaszcza, gdy mamy do czynienia ze zbiorem ręcznym 
owoców. 

Wiśnie 

Potencjał produkcji wiśni, w Polsce począwszy od 2004 r. pozwala uzyskać zbiory na 
poziomie 200 tys. ton. W latach 2005-2009 poziom produkcji w sezonach o normalnym 
przebiegu wegetacji wahał się od 180 do 200 tys. ton (w latach 2005 oraz 2007 niekorzystne 
warunki agrometeorologiczne spowodowały spadek produkcji odpowiednio do 140 tys. ton 
i 108 tys. ton). Tak wysoki poziom produkcji przekracza poziom popytu reprezentowanego 
przez zlokalizowane w Polsce zakłady przetwórcze i w rezultacie przekłada się na bardzo 
niskie, niesatysfakcjonujące dla producentów ceny oferowane przez przetwórstwo. Ceny te 
często nie pokrywają kosztów produkcji wiśni zwłaszcza w mało efektywnych 
gospodarstwach sadowniczych, w których zbiór wiśni przeprowadzany jest ręcznie. 

Na rynku krajowym wiśnie są produktem kierowanym niemal wyłącznie do przetwórstwa. 
Oznacza to, że producenci nie mają alternatywy polegającej na skierowaniu świeżych wiśni 
na rynek, w sytuacji, gdy ceny oferowane przez przetwórstwo są dla nich niezadowalające 
(tak jak ma to miejsce w przypadku jabłek). W konsekwencji sytuacja na rynku wiśni 
świeżych jest w dużej mierze zależna od sytuacji na rynku przetworów z tych owoców. 
Znaczna część produkcji po przetworzeniu na mrożonki lub koncentrat soku wiśniowego, 
kierowana jest na rynki innych krajów wspólnotowych lub na eksport do krajów trzecich. 
Niestety popyt wspólnotowy na przetwory z wiśni nie rośnie bardzo dynamicznie i coraz 
częściej jest zaspokajany w ramach dostaw z krajów trzecich, gdzie koszty produkcji (w tym 
w szczególności koszty siły roboczej) są znacznie niższe niż w krajach Unii Europejskiej. 
W rezultacie zmniejsza się zainteresowanie przetworami pochodzącymi z Polski, a to 
znajduje bezpośrednie przełożenie na popyt na surowiec zgłaszany przez przedsiębiorstwa 
przetwórcze w Polsce. Należy zauważyć, że w roku bieżącym niektóre przedsiębiorstwa 
przetwórcze, pomimo niskich cen wiśni w okresie zbiorów zaniechały skupu tych owoców. 
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Wzrost liczby nasadzeń wiśni, który miał miejsce pod koniec lat dziewięćdziesiątych oraz na 
początku bieżącej dekady, tj. w okresie, w którym rósł popyt na przetwory z wiśni 
pochodzące z Polski był w znacznej mierze efektem spontanicznych decyzji sadowników, 
często nie popartych długookresowymi analizami, a jedynie obserwacją bieżącej, korzystnej 
sytuacji na rynku. Nasadzenia te, po wejściu w wiek owocowania stanowią potencjał dla 
obecnej produkcji o skali przewyższającej popyt. Zjawisko strukturalnej nadwyżki podaży 
nad popytem na rynku wiśni w Polsce jest problemem, który Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi sygnalizuje od lat. Efekt tego zjawiska był odczuwalny już w 2004 r., kiedy to 
ceny wiśni spadły do poziomu 0,65 zł/kg. Z kolejną sytuacją kryzysową na tym rynku 
mieliśmy do czynienia w 2006 r., kiedy to ceny wyniosły zaledwie 0,90 zł/kg. 

Truskawki 

Produkcja truskawek tuż przed sezonem zapowiadała się na dość wysokim  
poziomie, tj. ok. 200 tys. ton. W związku z wystąpieniem niekorzystnych warunków 
agrometeorologicznych (ulewne deszcze) w czasie sezonu zbiorów, plony zmniejszyły się 
względem szacowanych. Według szacunków GUS (opublikowanego w dniu 23 września 
2009 r.) zbiory truskawek wyniosły ok. 195 tys. ton.  

Średnie ceny płacone producentom za truskawki do przetwórstwa wyniosły 1,20 zł/kg.  

Ze względu na fakt, iż owoce te w większości kierowane są w Polsce do przetwórstwa, ceny 
uzyskiwane przez producentów za truskawki zależą w dużej mierze od sytuacji, jaka ma 
miejsce na rynku przetworów. 

Według informacji, którymi dysponuje resort rolnictwa, ceny oferowane za mrożonki 
truskawek były najniższe od dwóch lat, co związane było z następującymi czynnikami: 

- z roku na rok na rynku wspólnotowym zwiększa się podaż tanich truskawek mrożonych 
importowanych z Maroko oraz Chin co związane jest w szczególności ze zwiększoną 
presją na obniżenie cen kosztem jakości produktu; 

- wg analiz oraz sygnałów ze strony przetwórców w Polsce na początku sezonu zbiorów 
zalegały zapasy truskawek mrożonych ze zbiorów w sezonie 2008/2009 – w rezultacie, 
przetwórcy wstrzymywali się z zakupem, a to skutkowało ograniczeniem popytu. 

Aronia 

Rok bieżący jest kolejnym rekordowym rokiem zbiorów aronii w Polsce. Szacuje się, że 
produkcja aronii w kraju wyniesie ok. 45 tys. ton. Według bieżącej informacji o cenach 
oferowanych za poszczególne owoce i warzywa, udostępnianej przez Instytut Ekonomiki 
Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, w ostatnim sezonie zbiorów ceny aronii dostarczonej 
do zakładów przetwórczych wyniosły średnio ok. 0,60 zł/kg. Potencjał produkcji aronii 
w Polsce od kilku lat stale rośnie. Aktualny, wysoki poziom produkcji oraz coraz niższe ceny 
uzyskiwane przez producentów wydają się świadczyć, że skala produkcji osiągnęła poziom 
pokrywający zapotrzebowanie zgłaszane przez przedsiębiorstwa przetwórcze. 
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Jabłka 

Kryzys na rynku jabłek w 2008 r. był skutkiem rekordowo dużych zbiorów tych owoców, 
wynoszących 2 831 tys. ton oraz niekorzystnych warunków atmosferycznych występujących 
w okresie wegetacji, co przyczyniło się do porażenia dużej części tych owoców parchem 
jabłoni. W rezultacie większy niż przy normalnym przebiegu wegetacji udział jabłek mógł 
zostać skierowany wyłącznie do przetwórstwa. Tak duża podaż jabłek kierowanych do 
przetwórstwa skłoniła przedsiębiorstwa przetwórcze do oferowania wyjątkowo niskich cen za 
surowiec - średnio ok. 0,15 gr/kg. Na znacznie lepszych warunkach przebiegał handel 
jabłkami kierowanymi na rynek owoców deserowych. Ceny jabłek deserowych, uzyskiwane 
przez producentów kształtowały się na poziomie 1,00 zł/kg. W późniejszym okresie, owoce, 
przechowywane przez producentów lub grupy producentów w chłodniach, sprzedawano za 
1,5 zł/kg. 

Wedle szacunków GUS w 2009 r. zbiory jabłek wyniosą 2 628 tys. ton i będą niższe niż 
w rekordowym 2008 r. o zaledwie 5,7%, czyli nadal zdecydowanie wyższe od średniej z lat 
2001-2005. Podobnie jak w 2008 r., z powodu nadmiaru wilgoci w okresie wegetacji, mamy 
do czynienia ze zwiększonym natężeniem występowania chorób grzybowych, co także może 
przyczynić się do zwiększenia udziału jabłek kierowanych do przetwórstwa. 

Obecnie trudno mówić o cenach jabłek dla przetwórstwa uwzględniając cały sezon zbiorów, 
ale na początku sezonu wynosiły 0,12 zł/kg, natomiast wg stanu na dzień 22 września 2009 r. 
wynosiły 0,15-0,18 zł/kg. 

Należy ponadto podkreślić, że odwoływanie się do cen stosowanych w handlu owocami 
kierowanymi do przetwórstwa, w 2007 r., w celu porównania sytuacji na tych rynkach 
z kolejnymi latami, jest bezcelowe. Relatywnie wysokie ceny uzyskiwane przez producentów 
w 2007 r. świadczą jedynie o bardzo dużej wrażliwości tego rynku na wahania poziomu 
podaży. Drastyczny spadek produkcji owoców, jaki odnotowano w 2007 r. wyniósł prawie 
50% wobec sezonów o względnie korzystnym przebiegu wegetacji, spowodowany był 
wymarznięciem zawiązków, które miało miejsce na początku maja 2007 r. 

Niemniej istotny niż problem niekontrolowanego wzrostu podaży, jest problem dysproporcji 
potencjału poszczególnych dostawców (producentów) wobec potencjału odbiorców 
(pośrednicy, zakłady przetwórcze, detaliści). Znacznie silniejsza pozycja rynkowa odbiorców 
skutkuje tym, że dostawcy ulegają w negocjacjach presji w zakresie cen uzyskiwanych za 
dostarczane produkty lub w zakresie innych warunków handlu.  

Handel zagraniczny owocami i warzywami 

W sezonie 2008/2009 wpływy z eksportu owoców i ich przetworów były wyższe niż 
w sezonie 2007/2008 osiągając rekordowy poziom 1,31 mld EUR. Import zmniejszył się do 
1,1 mld EUR. Dodatnie saldo handlu całą grupą towarową wyniosło 210 mln EUR wobec 
ujemnego na poziomie 171 mln EUR w sezonie 2007/2008. Według prognoz w sezonie 
2009/2010 wartość eksportu obniży się o ponad 10% do 1,16 mld EUR a importu spadnie 
o 8% do 1,01 mld EUR. 
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Spośród owoców świeżych najbardziej zwiększyły się wpływy z eksportu jabłek z 94 do 
204 mln EUR (o 117%). Do nienotowanego dotychczas poziomu zwiększył się wolumen 
eksportu tych owoców do 750 tys ton. Wynikało to w szczególności z bardzo dużego wywozu 
do Rosji i innych krajów byłego ZSRR. 

Wysokie zbiory i spadek cen eksportowych spowodowały także wzrost eksportu innych 
owoców z drzew (wiśni, czereśni, śliwek i gruszek) do poziomu 65 tys. ton. Wzrósł także 
eksport owoców jagodowych. Łączne wpływy z eksportu malin, truskawek, porzeczek 
i agrestu były w 2008 r. wyższe niż w 2007 o 28% i wyniosły 66 mln EUR. 

Wpływy z eksportu owoców mrożonych zwiększyły się w porównaniu z poprzednim sezonem 
o 2% do 345 mln EUR. Decydujący był wzrost o niemal 70% do 95 mln EUR wynikający 
z eksportu malin, którego wolumen zwiększył się do 44 tys. ton. 

Wpływy z eksportu zagęszczonego soku jabłkowego były nieznacznie niższe niż w sezonie 
2007/2008 i wyniosły 210-220 mln EUR. Wolumen eksportu tego produktu zwiększył się 
niemal dwukrotnie do ponad 230 tys. ton, ale ceny obniżyły się z 1,8 do 0,85 EUR/kg. Spadły 
wpływy z eksportu innych soków zagęszczonych. 

Wpływy z eksportu warzyw i ich przetworów w sezonie 2008/2009 obniżyły się o 4% do 
495 mln EUR. Wartość importu utrzymała się na poziomie 388 mln EUR. 

W 2008/2009 rozmiary eksportu warzyw świeżych obniżyły się w porównaniu z sezonem 
poprzednim o ok. 20% do 400-410 tys. ton. Decydujące było zmniejszenie niemal o 50% 
eksportu warzyw korzeniowych oraz kapusty białej i czerwonej do odpowiednio 40 
i 45 tys. ton. O ponad 20% obniżył się także eksport cebuli do 115 tys. ton. Nieznacznie 
zwiększył się wywóz ogórków, papryki, a także warzyw strączkowych brukselki i szparagów. 
Przeciętne ceny w eksporcie warzyw świeżych wzrosły z 1,5 do 1,6 EUR/kg a wpływy z ich 
eksportu wyniosły 180 mln ton. 

Eksport mrożonych warzyw obniżył się o ok. 10% do 320 tys. ton. Najbardziej spadł (o 20%) 
do odpowiednio 46 i 43 tys. ton eksport mrożonych mieszanek warzywnych oraz mrożonych 
warzyw strączkowych. Wpływy z eksportu warzyw mrożonych utrzymały się na poziomie 
zbliżonym do tego z roku poprzedniego i wyniosły 171 mln EUR. 

Działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rynku owoców i warzyw 

Należy podkreślić, że w wyniku akcesji Polski do UE sektor owoców i warzyw objęty został 
tzw. wspólną organizacją rynków rolnych (w tym m.in. rynku owoców i warzyw 
obejmującego wiśnie), określoną stosownymi aktami prawnymi Unii Europejskiej. Aktualnie 
podstawą prawną uregulowań m.in. dla sektora owoców i warzyw jest rozporządzenie Rady 
(WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację 
rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych (Dz. Urz 
UE L 299 z 16 listopada, str.1). W przepisach tego rozporządzenia Rada ustanowiła szereg 
rozwiązań, które mogą być stosowane w odniesieniu do poszczególnych rynków rolnych we 
Wspólnocie. 
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Jednocześnie, zgodnie z art. 180 ww. rozporządzenia, do produkcji oraz handlu 
m.in. owocami i warzywami oraz ich przetworami, mają zastosowanie przepisy art. 87, 88 
oraz 89 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, dotyczące pomocy przyznawanej 
przez państwa członkowskie. 

W myśl przepisu art. 87 ust. 1 państwo członkowskie nie ma możliwości ingerowania 
w poziom cen na rynkach rolnych, w sposób inny niż zgodny z odpowiednimi przepisami 
wspólnotowymi. Zatem także Polska, jako kraj członkowski ma bardzo ograniczone 
możliwości w zakresie ustanowienia i stosowania, wykraczających poza wspólnotowe, 
indywidualnych rozwiązań, mających na celu wsparcie rynkowe dla producentów 
w większości sektorów rolnych (takich jak np. wielokrotnie postulowane ceny minimalne, 
skup interwencyjny czy ochrona rynku przed zewnętrznym importem). W związku z tym 
administracja nie dysponowała i nie dysponuje instrumentami, które ograniczałyby swobodę 
producentów w dokonywaniu nasadzeń skutkujących wzrostem potencjału produkcji 
i w rezultacie podaży, ani instrumentami ograniczającymi samą podaż, która znajduje się na 
rynku, co docelowo mogłoby skutkować wzrostem cen. 

Niemniej jednak państwa członkowskie mogą w jak najszerszym zakresie wdrażać 
i wykorzystywać uregulowania przewidziane ww. wspólną organizacją rynków rolnych 
określoną rozporządzeniem Rady (WE) nr 1234/2007. Podobnie Polska, która wdrożyła 
wszystkie (także fakultatywne) uregulowania przewidziane dla sektora owoców i warzyw 
w ramach wspólnej organizacji ryków rolnych. 

Wyżej wymienione uregulowania wspólnotowe polegają w szczególności na wspieraniu 
działań mających na celu koncentrację podaży po stronie producentów owoców i warzyw, 
a w konsekwencji wzmacnianiu pozycji rynkowej tych producentów. Biorąc pod uwagę fakt, 
że głównym problemem, jaki dotyczy całego sektora produkcji owoców i warzyw, jest 
rozdrobniona struktura produkcji rolnej, zdaniem resortu rolnictwa rozwiązania, jakie 
aktualnie funkcjonują w ramach uregulowań wspólnotowych, powinny zapobiegać 
występowaniu sytuacji kryzysowych, a w długiej perspektywie skutecznie przyczynią się do 
ich wyeliminowania. 

W związku z powyższym działania podejmowane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
mają na celu umożliwienie jak najszerszego wsparcia dla podmiotów reprezentujących 
interesy producentów, które uzyskały status grup lub organizacji producentów owoców 
i warzyw. Rolnicy, którzy planują w długiej perspektywie zajmować się towarową produkcją 
owoców i warzyw, zdając sobie sprawę ze słabej pozycji rynkowej pojedynczych 
gospodarstw, dostrzegają zalety zrzeszania się w tego rodzaju podmiotach. Dziś na rynku 
owoców i warzyw funkcjonuje 138 grup producentów owoców i warzyw oraz 12 organizacji 
producentów. Podmioty te dzięki prowadzonym badaniom rynkowym dysponują o wiele 
szerszym dostępem do informacji nt. rynku niż indywidualne gospodarstwa rolne. Jednostki 
takie mogą zatem efektywnie wpływać na planowaną przez swoich członków produkcję, tak, 
aby dostosować ją do popytu, zarówno pod względem ilości jak i jakości. Jednocześnie 
koncentrując dużą podaż stają się atrakcyjnymi partnerami dla zakładów przetwórczych 
koncentrujących duży popyt. W takich relacjach grupy i organizacje mają realny wpływ na 
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poziom cen, które uzyskują za dostarczane do przetwórstwa produkty. Podmioty te posiadając 
osobowość prawną mogą być stroną w kontraktach zawieranych bezpośrednio z zakładami 
przetwórczymi. 

W celu stymulowania procesu powstawania grup producentów w omawianym sektorze 
przepisy wspólnotowe przewidują wsparcie na założenie i funkcjonowanie grupy 
producentów, a także wsparcie na pokrycie części kwalifikowanych kosztów inwestycji (od 
55 do 75%) realizowanych w ramach planów dochodzenia do uznania. 

Równocześnie wsparciem są objęte uznane organizacje producentów owoców i warzyw, jest 
to tym bardziej istotne, iż organizacje producentów mają zgodnie z założeniami wspólnej 
organizacji rynku owoców i warzyw stać się docelowo podstawowym filarem 
funkcjonowania rynku owoców i warzyw. 

Od początku funkcjonowania systemu do połowy września 2009 r. funkcjonującym w Polsce 
grupom producentów owoców i warzyw wypłacono ponad 345 mln zł wsparcia w ramach 
powyższych uregulowań, a organizacjom producentów owoców i warzyw – około 5 mln zł. 

Ponadto w ramach reformy uregulowań rynku owoców i warzyw, która miała miejsce 
w latach 2006-2007, na wniosek Polski wprowadzono wsparcie dla wybranych gatunków 
owoców miękkich. Zgodnie z przepisami art. 98 rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 
19 stycznia 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego 
dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy 
wsparcia dla rolników, zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, 
(WE) nr 378/2007 oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 (Dz. Urz UE L 030 
z 31 stycznia, str.16)., do 31 grudnia 2011 r. przyznawana jest przejściowa pomoc obszarowa 
producentom truskawek oraz malin, które dostarczane są do przetworzenia. Jest ona 
przyznawana jedynie w odniesieniu do obszarów, których produkcja objęta jest umową z 
zatwierdzonymi skupującymi i przetwórcami owoców miękkich.  

Rolnicy mogą otrzymywać maksymalnie 400 EUR do 1 hektara uprawy malin i truskawek 
z czego 230 EUR pochodzi z budżetu UE, natomiast 170 EUR z budżetu krajowego. Płatność 
może być wypłacana jedynie w odniesieniu do maksymalnych krajowych powierzchni 
gwarantowanych, które dla Polski ustanowiono w wysokości 48 000 ha. 

W 2008 r. koperta finansowa wynosiła 65 216,64 tys. PLN. Wykorzystana powierzchnia 
referencyjna to 31 050,59 ha, co stanowi ok. 70% krajowej powierzchni gwarantowanej. 
Z tytułu dopłat do owoców miękkich producentom wypłacono 42 187 820 PLN. W roku 
bieżącym powierzchnia zadeklarowana wyniosła 39 583,57 ha. 

Pomimo faktu, iż znaczna część wyprodukowanych w Polsce owoców i warzyw świeżych 
oraz ich przetworów jest kierowana na eksport, skala popytu na produkowane w Polsce 
owoce i warzywa jest w dużym stopniu uzależniona od konsumpcji na rynku krajowym. 
W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowano szereg rozwiązań, które docelowo 
mają pomóc m.in. sektorowi owoców i warzyw w realizacji działań o charakterze 
promującym spożycie tych produktów, a w rezultacie zwiększenie na nie popytu. Jednym 
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z nich jest rozwiązanie mające na celu podniesienie świadomości konsumentów o polskich 
produktach rolno – spożywczych, które uregulowano ustawą z dnia 22 maja 2009 r. 
o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. nr 97, poz. 799), która weszła 
w życie w dniu 1 lipca 2009 r. Na podstawie tej ustawy został utworzony m.in. Fundusz 
Promocji Owoców i Warzyw. Ze środków zgromadzonych na Funduszu Promocji Owoców i 
Warzyw możliwe jest finansowanie określonych działań mających na celu m.in. promocję 
spożycia poszczególnych produktów. Ustawa zakreśla jedynie pole działań, natomiast 
ustalenie konkretnych zadań realizowanych ze środków funduszy promocji należeć będzie do 
tzw. komisji zarządzających. W skład komisji powołanej do zarządzania ww. funduszem 
wchodzili będą przedstawiciele poszczególnych branż (po 4 przedstawicieli producentów 
i przetwórców oraz 1 przedstawiciel izb rolniczych). Komisja, o której mowa określać będzie 
zadania mieszczące się w zakresie celów i działań określonych w ustawie. 

Kolejnym rozwiązaniem wdrożonym przez resort rolnictwa jest realizacja programu „Owoce 
w szkole” w roku szkolnym 2009/2010. Program ustanowiony na podstawie przepisów 
wspólnotowych ma na celu wykreowanie wśród dzieci zdrowych nawyków żywieniowych 
polegających na wzbogaceniu ich diety o owoce i warzywa. Aktualnie w Polsce średni 
poziom spożycia owoców i warzyw świeżych w przeliczeniu na jednego mieszkańca należy 
do najniższych w Unii Europejskiej, co oznacza, że jest duży potencjał do zwiększenia popytu 
na te produkty. Program jest adresowany do dzieci w klasach 1-3 szkół podstawowych. 
Dzieciom udostępniane będą bezpłatnie: jabłka, gruszki, truskawki, marchew, ogórki, papryka 
oraz soki owocowe i warzywne. Program został przygotowany na rok szkolny 2009/2010, ale 
zakłada się, ze będzie on kontynuowany także w kolejnych latach. Budżet Programu dla 
Polski określono w kwocie 12 297 064 EUR rocznie (w tym z budżetu UE: 9 222 798 EUR, 
a krajowego: 3 074 266 EUR). Wielkość grupy docelowej wynosi 1 076 881 dzieci 
(uczniowie szkół podstawowych w klasach 1-3). 

Rynek biokomponentów i biopaliw 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi realizuje cele określone Wieloletnim programem promocji 
biopaliw lub innych paliw odnawialnych na lata 2008-2014 związane z zabezpieczeniem 
surowców rolnych niezbędnych do produkcji biokomponentów.  

Mając na uwadze wpływ na rynki rolne, jaki może i powinna mieć krajowa produkcja 
biopaliw Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi na bieżąco, między innymi na podstawie 
Raportów Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz sprawozdań RRW-28 i informacji służb 
celnych, monitoruje rozwój sytuacji na rynku biokomponentów i biopaliw. Stosownie do 
wniosków wynikających z analizy materiałów źródłowych, a także innych sygnałów Minister 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi wielokrotnie informował Prezesa Rady Ministrów i właściwych 
ministrów jak też zgłaszał propozycje działań, które w jego ocenie winny przyczynić się do 
wzrostu krajowej produkcji biokomponentów i biopaliw stosownie do posiadanego potencjału 
surowcowego oraz wytwórczego jak też potrzeb rynku określonych przez Radę Ministrów 
w Narodowym Celu Wskaźnikowym (NCW) na lata 2008-2013. 
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Poszukując optymalnych dla tego rynku rozwiązań Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
w listopadzie 2008 r. i kwietniu 2009 r. zorganizował spotkania „Okrągłego stołu rolniczego: 
biokomponenty, biopaliwa – produkt niechciany czy poszukiwany”. Do dyskusji zostali 
zaproszeni przedstawiciele wytwórców biokomponentów i biopaliw ciekłych oraz resortów 
wiodących w zakresie rynku biopaliw, tj.: gospodarki jako odpowiedzialnego za realizację 
ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, finansów jako organu odpowiedzialnego 
za wsparcie finansowe rynku biopaliw, skarbu państwa jako współwłaściciela spółek 
wytwarzających paliwa, środowiska jako organu odpowiedzialnego za zwolnienia z opłat za 
korzystanie ze środowiska przez użytkowników pojazdów spalających biopaliwa oraz Urzędu 
Regulacji Energetyki jako organu monitorującego rynek biokomponentów, paliw ciekłych 
i biopaliw ciekłych. 

Przygotowana została i przekazana pod obrady Komitetu Rady Ministrów kompleksowa 
informacja dotycząca realizacji Wieloletniego programu promocji biopaliw lub innych paliw 
odnawialnych na lata 2008-2014. W informacji tej przedstawiona została analiza obecnej 
sytuacji na krajowym rynku biokomponentów i biopaliw oraz ocena wpływu wdrożonych 
instrumentów prawnych na ten rynek. Po rozpatrzeniu ww. informacji, Rada Ministrów 
podejmie decyzje co do dalszych działań związanych z rozwojem rynku biopaliw w Polsce. 

W 2009 r. odnotowano dynamiczny wzrost produkcji estrów w stosunku do lat poprzednich. 
W pierwszym półroczu 2009 r. wytworzono 171,92 tys. ton estrów w kraju, co stanowi 
60,93% udział w zużyciu ogółem. W tym samym okresie 2008 r. wytworzono 63,9 tys. ton 
estrów, co stanowiło 33% udziału produkcji krajowej do zużycia ogółem. Na rynku 
bioetanolu sytuacja nie uległa zasadniczej zmianie, ponieważ wytworzono o około 5 tys. ton 
bioetanolu więcej, ale udział produkcji krajowej w zużyciu ogółem uległ zmniejszeniu 
o około 4%. 

Na forum unijnym Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi konsekwentnie prezentuje stanowisko, 
że zasada solidarności wspólnotowej wymaga, aby realizacja przyjętych celów 
środowiskowych i energetycznych, nakładających określone obowiązki oraz generujących 
zwiększone wydatki konsumenckie i budżetowe, związana była w pierwszej kolejności 
z pełnym wykorzystaniem wspólnotowego potencjału surowcowego i wytwórczego. 

Działania Agencji Rynku Rolnego (ARR) w zakresie rynków rolnych 

W ramach powierzonych obowiązków Agencja Rynku Rolnego prowadzi przede wszystkim 
działania mające na celu stabilizację sytuacji podażowo-popytowej na rynku rolno-
żywnościowym w zakresie administrowania mechanizmami Wspólnej Polityki Rolnej, 
finansowanymi i współfinansowanymi z funduszy unijnych oraz z budżetu krajowego. 
Wsparcie finansowe kierowane do beneficjentów (producentów rolnych, eksporterów, 
przetwórców, hodowców i innych uczestników rynku rolnego) to wymierne efekty 
realizowanych przez ARR zadań, które wymagają szerokiego spektrum działań o charakterze 
administracyjnym związanych m.in. z: prowadzeniem kontroli technicznych, przyznawaniem 
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autoryzacji dla magazynów i zakładów przetwórczych, wydawaniem decyzji i pozwoleń, 
zawieraniem umów, monitorowaniem rynków rolnych. 

Od akcesji Polski do UE do połowy września 2009 r. na realizację powierzonych jej zadań 
w ramach administrowania mechanizmami Wspólnej Polityki Rolnej oraz finansowanymi ze 
środków krajowych, Agencja wydatkowała ogółem 7 461 mln zł. 

W ostatnich latach zwiększa się skala wypłat środków finansowych dla beneficjentów 
mechanizmów administrowanych przez ARR. Od stycznia do połowy września 2009 r. 
Agencja wydatkowała 2 270 mln zł, tj. o 96% więcej niż w całym poprzednim roku oraz 
blisko 2,5-krotnie więcej niż w całym 2007 r. 

Poza działaniami interwencyjnymi na poszczególnych rynkach omówionymi wcześniej 
Agencja realizowała programy: 

Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej 

Od przystąpienia do UE Polska corocznie uczestniczy w bardzo ważnym, przede wszystkim 
ze społecznego punktu widzenia, ale istotnym również dla rynków rolnych, programie 
Wspólnej Polityki Rolnej „Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności Unii 
Europejskiej”. Ze względu na duże zainteresowanie oraz potrzeby, środki finansowe 
przyznawane Polsce z roku na rok są coraz większe. W 2008 r. ARR po raz piąty realizowała 
ww. program i wypłaciła z tego tytułu 160,6 mln zł, tj. ponad 2-krotnie więcej środków niż w 
2007 r. (73,7 mln zł). Ze względu na duże zainteresowanie beneficjentów oraz ich potrzeby, 
środki finansowe przyznawane Polsce na ten cel są z roku na rok coraz większe. Kwota 
przyznana przez Komisję Europejską na realizację programu w 2009 r. wynosi 102,2 mln €. 
W ramach realizacji programu w 2009 r., w wyniku postępowań przetargowych, do 
organizacji charytatywnych skierowano ponad 136 tys. ton gotowych artykułów spożywczych 
(w 2008 r. było to 79,2 tys. ton). W okresie od 1 stycznia do połowy września 2009 r. Agencja 
w ramach tego mechanizmu wypłaciła 282,1 mln zł. W 2007 r. pomoc żywnościowa została 
skierowana za pośrednictwem 7,3 tys. lokalnych organizacji charytatywnych do 3,8 mln osób 
potrzebujących, natomiast w 2008 r. liczba odbiorców pomocy zwiększyła się do blisko 4 mln 
osób potrzebujących, a żywność dostarczało 7,5 tys. organizacji. 

Wsparcie działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów 
rolnych  

Warto podkreślić, iż systematycznie zwiększa się zaangażowanie ARR w działania dotyczące 
promocji produktów rolno-spożywczych i informacji o tych produktach. Działania te 
nabierają coraz większego znaczenia wobec coraz szerszego otwarcia rynku oraz narastającej 
międzynarodowej konkurencji. Spełniają jednocześnie w znacznej części funkcje związane z 
propagowaniem zdrowego trybu odżywiania. Obecnie ARR realizuje działania dotyczące 6 
kampanii promocyjno-informacyjnych, z tego 5 programów kontynuowanych z lat 
poprzednich oraz nowy program promujący zdrową i racjonalną dietę z uwzględnieniem 
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spożywania codzienne owoców i warzyw oraz soków „5 x dziennie owoce i warzywa”. 
Wsparcie finansowe udzielone organizacjom w okresie 9-ciu miesięcy br. z tytułu działań 
promocyjno-informacyjnych wyniosło 17,3 mln zł i było o 34% większe niż w całym 
poprzednim roku. 

Fundusze promocji 

Wzrastająca konkurencja na rynku unijnym i światowym powoduje, że coraz większe 
znaczenie odgrywają działania promocyjne i informacyjne, wspierające wzrost spożycia 
polskich produktów rolno-spożywczych, wpływające na zmianę upodobań żywieniowych 
konsumentów oraz na ugruntowanie pozycji i zdobywanie nowych rynków zbytu na krajowe 
produkty rolne. W związku z tym, zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach 
promocji produktów rolno-spożywczych w 2009 r. utworzono 9 odrębnych funduszy 
promocji produktów na rynkach: mleka (dawniej Fundusz Promocji Mleczarstwa), mięsa 
wieprzowego, mięsa wołowego, mięsa końskiego, mięsa owczego, mięsa drobiowego, ziarna 
zbóż i przetworów zbożowych, owoców i warzyw oraz ryb. 

Do zadań ARR należy m.in. dysponowanie środkami funduszy promocji na podstawie uchwał 
Komisji Zarządzających, zapewnienie obsługi prawnej oraz techniczno-biurowej funduszy 
i komisji, a także sporządzanie sprawozdań z wykonania planu finansowego funduszy. 

Handel zagraniczny 

W latach 2007-2009 ARR wystawiła łącznie 14,5 tys. pozwoleń na wywóz lub przywóz, 
w tym 8,2 tys. na wywóz towarów z refundacją. 

W latach 2007-2008 refundacje do eksportu produktów rolno-spożywczych miały największy 
udział w wydatkach ARR na realizację mechanizmów WPR i krajowych. W grupie 
beneficjentów, którym w latach 2007-2009 wypłacono najwięcej środków finansowych 
znaleźli się eksporterzy: cukru i izoglukozy (504 mln zł wypłaconych refundacji), mięsa 
wieprzowego i jego przetworów (100,3 mln zł), produktów przetworzonych non-aneks 
I (58,3 mln zł), mleka i przetworów mlecznych (56 mln zł) oraz wołowiny i cielęciny 
(32,9 mln zł). 

W 2007 r. na wypłaty refundacji wywozowych przeznaczono 308,2 mln zł, a w 2008 r. - 
387,9 mln zł. Zniesienie przez KE refundacji do eksportu cukru oraz owoców i warzyw, 
zawieszenie refundacji do wywozu mięsa wieprzowego, a także „zerowe” stawki refundacji 
do wywozu skrobi i zbóż ograniczyły możliwości korzystania przez przedsiębiorców z tej 
formy wsparcia.  
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Pomoc restrukturyzacyjna (dla plantatorów buraków cukrowych, producentów cukru oraz 
usługodawców) 

Na skutek zrzeczenia się przez producentów cukru prowadzących działalność na terenie 
Polski 366,9 tys. ton z kwotowej produkcji cukru od roku gospodarczego 2008/2009 i utraty 
korzyści na skutek likwidacji upraw buraka cukrowego oraz zaniechania produkcji cukru, 
ARR wypłaciła producentom w czerwcu 2009 r. pomoc finansową wynoszącą 287,6 mln euro 
(1 287,4 mln zł) przeznaczoną dla plantatorów, producentów oraz usługodawców 
(świadczących usługi w zakresie zbioru lub doczyszczania buraków cukrowych). Wsparcie 
przyznane usługodawcom i plantatorom w ramach tej kwoty, zostało już wypłacone. 

Dywersyfikacja przemysłu cukrowniczego 

ARR będzie udzielała wsparcia finansowego do rozwiązań alternatywnych w stosunku do 
uprawy buraka cukrowego i produkcji cukru na terenach gmin objętych restrukturyzacją 
przemysłu cukrowniczego. Całkowita wartość przyznanej pomocy wynosi 34,4 mln euro 
z tego 10 mln euro przeznaczone zostanie na zakup nowych maszyn i urządzeń do produkcji 
rolnej oraz ich montażu przy zmianie profilu produkcji rolnej na inną niż uprawa buraka 
cukrowego lub na rozszerzenie dotychczasowego profilu produkcji rolnej. Drugą formą 
pomocy przewidzianą do realizacji w ramach KPR jest wsparcie w wysokości 24 mln euro 
przyznane na budowę lub modernizację przedsiębiorstw przetwarzających produkty rolne na 
cele energetyczne oraz zakup maszyn lub urządzeń do przetwarzania produktów rolnych na 
cele energetyczne. 

Najważniejsze działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi podejmowane 
na forum Unii Europejskiej (listopad 2007 r. – wrzesień 2009 r.) 

Wśród najważniejszych tematów będących przedmiotem obrad Rady Ministrów 
ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w okresie listopad 2007 r. - wrzesień 2009 r. należy wymienić: 

− przegląd funkcjonowania Wspólnej Polityki Rolnej tzw. Health Check; 

− uproszczenie Wspólnej Polityki Rolnej; 

− wizję Wspólnej Polityki Rolnej po roku 2013; 

− debatę nt. przyszłej reformy wspólnej polityki rybołówstwa; 

− debatę na temat jakości produktów rolnych: normy jakości produktów, wymogi 
w zakresie produkcji rolnej, systemy jakości; 

− zagadnienia dotyczące poszczególnych rynków rolnych w tym przede wszystkim 
trudnej sytuacji na rynku mleka oraz zbóż, cukru czy wina i alkoholi spirytusowych; 
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− reformę instrumentu wsparcia obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania 
(ONW); 

− adaptacje do zmian klimatu - nowe wyzwanie dla europejskiego rolnictwa i obszarów 
wiejskich; 

− prace Grupy Wysokiego Szczebla ds. Konkurencyjności Przemysłu Rolno-
Spożywczego. 

Oprócz ww. kwestii, które były poruszane na posiedzeniach Rady Ministrów ds. Rolnictwa  
i Rybołówstwa na podstawie agend proponowanych przez Prezydencję, Minister Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi wielokrotnie przedstawiał na posiedzeniach sprawy priorytetowe  
dla polskiego rolnictwa i inicjował działania usprawniające  funkcjonowanie poszczególnych 
obszarów. Do grupy wymienionych inicjatyw należy zaliczyć: 

1. Na posiedzeniu Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w dniu 17 marca 2008 r. 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi złożył wniosek dotyczący trudnej sytuacji na rynku 
wieprzowiny i zaapelował o zwiększenie stawek refundacji eksportowych, głównie w 
odniesieniu do świeżego i zamrożonego mięsa wieprzowego oraz podjęcie rozwiązań 
systemowych, poprzez rozwinięcie instrumentarium wsparcia dla integrujących sektor 
rolno-spożywczy form organizacyjnych, zarówno z punktu widzenia integracji 
poziomej (m.in. grupy producentów i spółdzielnie), jak i z punktu widzenia integracji 
pionowej, w celu wzmocnienia pozycji producentów żywca wieprzowego w łańcuchu 
żywnościowym i udziału rolnika w dochodach uzyskiwanych ze sprzedaży produktu 
finalnego. Ponadto, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi  zauważył, iż w ramach 
negocjacji WTO należy uznać wieprzowinę za produkt wrażliwy i zagwarantować 
niższą redukcję stawek celnych, niż podstawowy poziom redukcji proponowany w 
WTO, oraz ewentualnie objąć wieprzowinę dodatkowymi mechanizmami ochronnymi 
(jak specjalne klauzule ochronne SSG). 

2. Na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do porządku obrad Rady Ministrów 
ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w dniach 29-30 września 2008 r. został również 
wprowadzony punkt: Jak wykorzystać zaoszczędzone środki budżetu WPR. Minister 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprezentował w nim swoje stanowisko w kwestii 
wykorzystania zaoszczędzonych środków budżetowych w rolnictwie, które powstały 
w wyniku znacznego obniżenia wspólnotowych wydatków budżetowych na działania 
interwencyjne na rynku rolnym ze względu na zmiany cen rolnych, w wyniku czego 
nie zaistniała konieczność uruchomienia niektórych instrumentów Wspólnej Polityki 
Rolnej. 

3. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi we wniosku podkreślił, iż kluczową kwestią  
jest utrzymanie wszelkich środków finansowych uwolnionych w ramach WPR 
w obrębie środków budżetu UE przeznaczonych na rolnictwo, tj. Tytułu 05: Rolnictwo 
i rozwój obszarów wiejskich oraz lepsze ukierunkowanie bieżących wydatków 
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w obrębie polityki rolnej, przy użyciu ulepszonych i uproszczonych narzędzi 
regulacyjnych. 

W związku z powyższym Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawił następujące 
propozycje: 

− niewykorzystane wydatki budżetowe powinny zostać przeznaczone na pokrycie różnic 
między państwami UE-15 a państwami UE-12 jeżeli chodzi o możliwości stosowania 
art. 68 rozporządzenia Rady nr 1782/2003, tj. ukierunkowanego wsparcia 
bezpośredniego. Niewykorzystane środki powinny pokryć różnicę między kwotą 
dostępną dla nowych państw członkowskich w przypadku stosowania art. 68 obliczaną 
w oparciu o pułapy krajowe przewidziane na lata kalendarzowe 2010, 2011 i 2012, 
a kwotą która byłaby dostępna dla nowych państw członkowskich w przypadku 
stosowania art. 68 obliczaną w oparciu o pułapy krajowe przewidziane na 2013 r. 

− niewykorzystane środki budżetowe powinny również zostać przeznaczone na 
zwiększenie przydziału środków wspólnotowych na horyzontalne działania 
promocyjne, o których mowa w rozporządzeniu Rady (WE) nr 3/2008. Aktualny 
rozwój sytuacji cenowej na rynkach rolnych w połączeniu ze zdecydowanie 
mniejszym wykorzystaniem środków WPR przeznaczonych bezpośrednio na 
zwiększenie konkurencyjności wspólnotowej produkcji rolnej na rynku światowym, 
w tym także obniżeniem wykorzystania refundacji wywozowych w rosnącej liczbie 
sektorów, a nawet zapowiedziami całkowitego zniesienia tego środka w ramach 
liberalizacji handlu produktami rolnymi, sprawiają, że istotnego znaczenia nabiera 
kwestia promocji wspólnotowej produkcji rolnej w państwach trzecich, jej jakości 
i wysokorozwiniętych standardów. Bieżące środki budżetowe nie wydają się 
wystarczające do tak ambitnego zadania. 

Wniosek przedstawiony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi był w pełni zgodny  
z konkluzjami Rady Europejskiej z dnia 19 czerwca 2008 r. i z konkluzjami Rady ds. 
Ogólnych i Stosunków Zewnętrznych z dnia 27 maja 2008 r., gdyż proponowane rozwiązania 
pozwalają na odpowiednią reakcję podażową sektora rolnego w zakresie dostarczania 
żywności w nowych państwach członkowskich i nie skutkowałyby one żadnymi nowymi 
działaniami stosowanymi przez UE, które mogłyby zakłócić handel na rynku światowym.  

Wniosek Polski został poparty przez kilka państw członkowskich, natomiast Komisja 
Europejska stwierdziła, iż powinien on być dyskutowany w ramach debaty nad przyszłością 
WPR.  

4. Kolejny wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wprowadzony do porządku obrad 
Rady Ministrów ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w dniach 27-28 października 2008 r. 
dotyczył Kryzysu na rynku jabłek przeznaczonych do przetwórstwa w niektórych 
nowych środkowoeuropejskich państwach członkowskich. Wniosek został złożony 
wspólnie z delegacją węgierską, w związku z trudną sytuacją na rynku jabłek 
kierowanych do przetwórstwa, gdzie podaż jabłek z przeznaczeniem na sok znacznie 
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przekraczała popyt zgłaszany przez przetwórstwo, co w efekcie doprowadziło do 
drastycznej obniżki cen. W niniejszym wniosku został przedstawiony postulat, aby 
Komisja podjęła odpowiednie działania w celu przywrócenia równowagi na tym rynku 
poprzez nowelizację odpowiednich aktów prawa Unii Europejskiej tj. dyrektywy Rady 
2001/112/WE, w celu wyeliminowania możliwości wprowadzania do obrotu napoju 
pod nazwą soku jabłkowego sztucznie wzbogacanego kwasem cytrynowym. 
Podtrzymano ponadto stanowisko, zgłaszane już Komisji Europejskiej w ramach 
dyskusji nt. negocjacji Rundy Doha WTO, że zasadne jest podjęcie przez Komisję 
działań ws. modyfikacji zakresu towarowego SSG w unijnej liście koncesyjnej, tak 
aby możliwe było objęcie tym mechanizmem koncentratu soku jabłkowego. 

5. Na posiedzeniu Rady Ministrów ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w dniach  
18–19 grudnia 2008 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi ponownie podniósł kwestię 
niewykorzystanych środków w ramach budżetu rolnego odnosząc się w złożonym 
wniosku do przedstawionego przez Komisję Europejską Europejskiego planu naprawy 
gospodarczej, którego jednym z elementów jest propozycja wykorzystania 
oszczędności i marginesu budżetowego z części obejmującej wydatki rolne budżetu 
UE (dział 2). Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyraził pogląd, iż proponowane 
przez Komisję w ramach programu naprawczego działania, a szczególnie ich źródło 
finansowania, potwierdzają ocenę nowych państw członkowskich wyrażaną 
w dyskusji na temat przeglądu WPR (health check), że istnieje duży margines 
środków budżetowych, które powinny być wykorzystane na aktywną politykę 
w sektorze rolnym i wnioskował o przeznaczenie istniejącego marginesu budżetowego 
na aktywną politykę w sektorze rolnym oraz na obszarach wiejskich, co pozwoliłoby 
uniknąć konieczności przesunięć środków poza część rolną budżetu UE. 

6. Na kolejnym posiedzeniu Rady Ministrów ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w dniu 
23 marca 2009 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wystąpił z wnioskiem 
dotyczącym kwalifikowalności VAT w ramach Programów Rozwoju Obszarów 
Wiejskich, w którym stwierdził, iż te same podmioty są traktowane w sposób różny 
przez prawo europejskie dotyczące Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich i prawo dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, gdyż  podmioty publiczne realizujące operacje współfinansowane 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, które nie mogą w żaden sposób 
odzyskać VAT-u mogą zaliczyć ten podatek do kosztów kwalifikowanych. Minister 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi podkreślił konieczność zmiany obecnych przepisów 
dotyczących  Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich i ich ujednolicenia z  przepisami określającymi kwalifikowalność podatku 
VAT w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Na tym samym posiedzeniu Rady Ministrów ds. Rolnictwa i Rybołówstwa Przedstawiciel 
Polski poparł wniosek Niemiec o zwolnienie producentów w sektorze cukru  
z konieczności wpłaty do funduszu restrukturyzacyjnego drugiej raty składki 
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restrukturyzacyjnej za rok gospodarczy 2008/2009, ponieważ dotychczas zebrane środki 
wystarczają na pokrycie wydatków związanych z pomocą restrukturyzacyjną. Zwolnienie 
producentów w sektorze cukru z dodatkowych opłat jest szczególnie istotne ze względu na 
trudną obecnie sytuację całej branży cukrowniczej. 

Jednocześnie Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawił stanowisko, że w przypadku 
zniesienia II raty składki restrukturyzacyjnej dla producentów cukru należałoby rozważyć 
wprowadzenie rekompensaty również dla plantatorów buraków cukrowych.  Producenci 
cukru przy negocjowaniu cen za buraki cukrowe uwzględniali swoje obciążenia związane 
z koniecznością wpłaty składki restrukturyzacyjnej do funduszu restrukturyzacji. Bez 
dodatkowych obciążeń związanych z koniecznością uczestnictwa w funduszu restrukturyzacji 
ceny płacone plantatorom za buraki cukrowe mogłyby być wyższe. Liczne kraje tj. Austria, 
Węgry, Francja, Rumunia, Litwa, Belgia– poparły wspólne stanowisko Niemiec i Polski. 

7. Na posiedzeniu Rady Ministrów ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w dniu 25 maja 2009 r. 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi złożył wniosek w którym stwierdził, iż kwestia 
coraz większych różnic pomiędzy cenami producenta a cenami konsumenta osiągnęła 
taki etap, kiedy niezbędne jest podjęcie zdecydowanych działań ze strony instytucji 
europejskich. W Polsce, w okresie ostatnich 8 lat, ceny producentów żywności 
wzrosły o 16%, ceny rolne także o 16%, a ceny detaliczne o 25%, co stworzyło 
możliwości wzrostu marż handlowych. W przypadku mleka pitnego marża wzrosła 
prawie 2-krotnie. Problem ten dotyka nie tylko producentów rolnych i producentów 
żywności, którzy są zmuszani do ciągłego obniżania kosztów i marż, ale także 
konsumentów. W szczególności dotyczy on gospodarstw domowych o niskich 
dochodach. W Polsce udział wydatków na żywność w wydatkach ogółem jest nadal 
prawie 2-razy wyższy niż przeciętnie w UE i wynosi 26%. Minister Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi podkreślił, iż w czasach ogólnoświatowego kryzysu, kiedy 
gospodarstwa domowe muszą ograniczać wydatki, w tym także na żywność, rosnące 
w sposób nieuzasadniony marże w handlu detalicznym są szkodliwe społecznie, gdyż 
dodatkowo ograniczają konsumpcję żywności, a także zaapelował o podjecie działań 
postulowanych przez Parlament Europejski w rezolucji Parlamentu Europejskiego 
z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie cen żywności w Europie., takich jak 
m.in. wspieranie koncentracji podaży produktów rolnych, wprowadzenie unijnego 
systemu monitorowania rynku, w tym cen i kosztów czy ustanowienie wspólnotowych 
ram prawnych i wspierających zrównoważone stosunki w łańcuchu żywnościowym, 
uniemożliwiających nieuczciwe praktyki i wspierających sprawiedliwy podział marż 
handlowych, powinny być podjęte. 

Wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi został poparty przez większość państw 
członkowskich. Sprawa wzbudziła również zainteresowanie Komisji Europejskiej i kwestia 
podniesiona przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także sprawy związane z szeroko 
pojętym wpływem handlu detalicznego w Polsce na kondycję rolnictwa zostały omówione 
podczas wizyty przedstawicieli Komisji Europejskiej w Polsce w dniu 18 czerwca 2009 r. 
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Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, będąc odpowiedzialnym za realizację wspólnej polityki 
rolnej, której celem jest m.in. dostarczenie konsumentom wysokiej jakości żywności po 
rozsądnych cenach, wystąpił z inicjatywą powołania Międzyresortowego zespołu do spraw 
zwiększenia przejrzystości rynku i poprawy funkcjonowania łańcucha żywnościowego oraz 
wyeliminowania nieuczciwych praktyk handlowych. 

Inicjatywa powołania ww. zespołu uzyskała aprobatę Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
i wpisuje się w cały zestaw działań podjętych przez instytucje Unii Europejskiej. 

Podstawę powołania i funkcjonowania ww. Zespołu stanowić będzie zarządzenie Prezesa 
Rady Ministrów, którego projekt został opracowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi i obecnie znajduje się w fazie uzgodnień międzyresortowych. 

Projekt zarządzenia określa następujący zakres zadań, które będą realizowane przez Zespół: 

− Przegląd i ocena stosowanych praktyk handlowych w łańcuchu żywnościowym; 

− Przegląd i ocena regulacji prawnych oraz przygotowanie rekomendacji odnośnie do 
ewentualnych zmian przepisów prawa w celu zwiększenia przejrzystości rynku 
i poprawy efektywności funkcjonowania łańcucha żywnościowego oraz 
wyeliminowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu łańcucha żywnościowego; 

− Opracowanie koncepcji ciągłego monitorowania wysokości cen i marż oraz 
przekazywania konsumentom informacji na ten temat (zalecenie Parlamentu 
Europejskiego oraz Grupy Wysokiego Szczebla ds. konkurencyjności przemysłu 
rolno-spożywczego); 

− Opracowanie koncepcji utworzenia platformy porozumienia i przygotowania kodeksu 
dobrych praktyk handlowych. 

Zaproponowano następujący skład Zespołu: przewodniczący – sekretarz stanu 
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi; wiceprzewodniczący – sekretarz stanu albo 
podsekretarz stanu wskazany przez Ministra Gospodarki; pozostali członkowie: po jednym 
przedstawicielu - w randze sekretarza stanu albo podsekretarza stanu - wyznaczonym przez: 
Ministra Finansów, Ministra Skarbu Państwa, Ministra Spraw Zagranicznych, Sekretarza 
Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej oraz Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów. Taki skład Zespołu ma gwarantować wszechstronne podejście do 
analizowanej problematyki i właściwe wykonanie zadań nałożonych na Zespół. 

Warto podkreślić, iż zapewnienie odpowiednich dochodów rolnikom jest jednym z celów 
Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), którą polskie rolnictwo objęte jest od 2004 r. Stąd polscy 
rolnicy mogą obecnie korzystać z mechanizmów wsparcia przewidzianych w ramach WPR, 
a także wsparcia kierowanego w ramach polityk krajowych. Do podstawowych mechanizmów 
wdrażanych między innymi w celu podniesienia dochodów rodzin rolniczych można zaliczyć 
płatności bezpośrednie, wsparcie udzielane w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013), a także interwencja w ramach 
Wspólnotowej Organizacji Rynków Rolnych. 
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Płatności bezpośrednie - wsparcie dochodów rolniczych 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa dokładały wszelkich starań, aby maksymalnie przyśpieszyć wypłaty płatności 
bezpośrednich w ramach kampanii 2008 r. 

Warto przypomnieć, iż w pierwszym miesiącu realizacji płatności (grudzień 2008 r.) ARiMR 
przekazała rolnikom kwotę 4, 262 mln zł. z tytułu płatności obszarowych tj. o ponad 2 mld zł. 
więcej niż w grudniu 2007 r. 

Podobnie jak w roku ubiegłym resort rolnictwa oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa dołoży wszelkich starań, aby w miesiącu grudniu bieżącego roku płatności 
bezpośrednie zostały przekazane na rachunki bankowe jak największej liczbie rolników. 
Podobnie jak w ubiegłej kampanii płatności będą kierowane do gospodarstw dotkniętych 
klęskami. 

Środki przeznaczane na płatności bezpośrednie 

Kwota wsparcia płatności bezpośrednich dla polskich rolników w latach 2004-2008, zarówno 
płatności finansowanych z budżetu UE jak i płatności uzupełniających z budżetu krajowego 
wyniosła około 41 mld zł. 

Tabela 7. Wysokość stawek płatności bezpośrednich finansowanych z budżetu UE w latach 
2004-2009 . 

 Wysokość stawek płatności bezpośrednich w latach 2004-2009 

Kampanie    2004 2005 2006 2007 2008 2009 

kurs wymiany  
€/zł 4,7352 3,9185 3,9713 3,773 3,3967 4,2295

Jednolita płatność obszarowa (JPO) zł/ha 210,53 225 276,28 301,54 339,31 506,98

Zmiana stawek JPO w porównaniu do 
roku poprzedniego % 7% 23% 9% 13% 49%

Płatność cukrowa zł/t   33,26 37,15 39,45 53,47

Płatność energetyczna zł/ha  217,32 276,28 169,785 152,85 190,33

Płatność do owoców miękkich UE zł/ha      781,24 972,79

 
Poniższy wykres przedstawia jak zmieniała się wysokość stawki jednolitej płatności 
obszarowej (JPO) w poszczególnych latach (wykres 8). Należy zauważyć, iż w wyniku 
zwiększenia kwoty płatności w EUR (z 50% do 60% pełnego poziomu) oraz w wyniku 
zmiany kursu wymiany PLN/EUR wysokość stawki Jednolitej Płatności Obszarowej 
w 2009 r. wzrośnie o 49% w stosunku do wysokości z 2008 r. 
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Wykres 4. Stawki Jednolitej Płatności Obszarowej w zł/ha w latach 2004-2009 

210,53 zł/ha 
225,00 zł/ha 

276,28 zł/ha 
301,54 zł/ha 

339,31 zł/ha 

506,98 zł/ha 

Rok 2004 Rok 2005 Rok 2006 Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009

Stawki Jednolitej Płatności Obszarowej w zł/ha w latach 2004-2009* 
 

Na dzień przygotowywania niniejszej informacji nie zostały jeszcze określone wysokości 
płatności uzupełniających. 

Wsparcie specjalne 

Przepisy wspólnotowe umożliwiają państwom członkowskim przyznawanie wsparcia 
specjalnego w ramach systemu wsparcia bezpośredniego (art. 68 rozporządzenia Rady (WE) 
nr 73/2009). Polska zamierza skorzystać z takiej możliwości, dlatego też zostały 
przygotowane cztery mechanizmy pomocowe realizowane w ramach tzw. wsparcia 
specjalnego, których wprowadzenie planowane jest od 2010 r. Obecnie program takiego 
wsparcia specjalnego został przedłożony do akceptacji Komisji Europejskiej.  

Wspomniane mechanizmy pomocowe przewidują wsparcie specjalne: 

− dla rolników utrzymujących do 10 krów w gospodarstwie. Program obejmie swoim 
zasięgiem obszar 5 województw (podkarpackie, małopolskie, lubelskie, świętokrzyskie 
oraz śląskie). Celem wsparcia jest utrzymanie produkcji bydła w małych gospodarstwach 
położonych na obszarach wrażliwych gospodarczo (duże rozdrobnienie gospodarstw) 
i trudnych do prowadzenia produkcji rolnej ze względu na warunki naturalne (obszary 
górskie i podgórskie). Program ten będzie realizowany w latach 2010-2012. Na realizację 
wsparcia przewiduje się kwotę 28,5 mln euro rocznie. Zakłada się, że wsparciem objętych 
zostanie 200 000 krów, przy stawce płatności 142,5 euro/sztukę. 

W przypadku zakwalifikowania do wsparcia większej liczby krów zastosowana zostanie 
odpowiednia redukcja stawki płatności. 

− dla rolników utrzymujących co najmniej 10 sztuk owiec. Program obejmie rolników 
utrzymujących owce w 5 województwach (podkarpackie, małopolskie, śląskie, opolskie 
i dolnośląskie), a którego celem jest utrzymanie produkcji owczarskiej, pielęgnacja 
krajobrazu i zapobieganie degradacji środowiska naturalnego na obszarach górskich 
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i podgórskich oraz podtrzymanie tradycyjnej produkcji serów górskich zarejestrowanych 
jako Chronione Nazwy Pochodzenia. Program ten będzie realizowany w latach  
2010-2012. Na realizację wsparcia przewiduje się przeznaczanie kwoty 1,5 mln euro 
rocznie. Zakłada się, że program obejmie 50 000 zwierząt, przy stawce płatności 
30 euro/sztukę. 

W przypadku zakwalifikowania do wsparcia większej liczby zwierząt zastosowana 

zostanie odpowiednia redukcja stawki płatności. 

− dla rolników uprawiających rośliny strączkowe i motylkowate drobnonasienne, na 
terytorium całej Polski. Celem programu jest zwiększenie udziału roślin strączkowych 
i motylkowatych drobnonasiennych w strukturze upraw (m.in. ograniczenia stosowania 
mineralnych nawozów azotowych, poprawy naturalnej produktywności gleb 
i ograniczenia zużycia energii niezbędnej do produkcji i stosowania nawozów azotowych, 
co przyczyni się do redukcji emisji gazów cieplarnianych). Program ten będzie 
realizowany w latach 2010-2012. Na realizację wsparcia przewiduje się przeznaczanie 
kwoty 10,8 mln euro rocznie. Szacuje się, że programem objętych zostanie 180 000 ha, 
przy stawce płatności na poziomie 60 euro/ha. 

W przypadku, gdy obszar uprawy roślin strączkowych i motylkowatych 
drobnonasiennych zadeklarowany do wsparcia przekroczy szacowaną wielkość 
zastosowana zostanie odpowiednia redukcja stawki płatności. 

− dla producentów tytoniu przechodzących na uprawy pracochłonne. Program ma na celu 
stworzenie dotychczasowym producentom tytoniu dogodnych warunków zmiany kierunku 
produkcji rolnej, a którego celem jest złagodzenie efektu całkowitego odłączenia od 
produkcji płatności do tytoniu począwszy od 2010 r., wraz z jednoczesnym obniżeniem 
wsparcia z tego tytułu. Program ten będzie realizowany w latach 2010-2013. Na realizację 
wsparcia przewiduje się przeznaczanie kwoty 49 mln euro rocznie. Pieniądze te zostaną 
rozdysponowane pomiędzy kwalifikujące się hektary upraw zaklasyfikowanych jako 
uprawy pracochłonne po stawce wynikającej z podzielenia kwoty 49 mln euro przez 
całkowitą liczbę kwalifikujących się hektarów w danym roku, jednak nie więcej niż  
3 500 euro/ha oraz do limitu wynikającego z powierzchni określonej na podstawie danych 
z okresu referencyjnego. 

Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich ze środków Unii Europejskiej 

Analizując stan realizacji PROW 2007-2013 należy zauważyć, iż zatwierdzenie Programu 
oraz przygotowanie legislacji nie daje możliwości realizacji programów rozwoju obszarów 
wiejskich przez kraje członkowskie. Warunkiem niezbędnym do rozpoczęcia ich wdrażania 
jest akredytowanie agencji płatniczej. Biorąc pod uwagę to, że zgodnie ze stanowiskiem 
Ministerstwa Finansów, akredytacja jest przeprowadzana osobno dla każdego działania 
PROW 2007-2013, a nie dla całego Programu, harmonogram akredytowania, a tym samym 
wdrażania działań odbywa się sukcesywnie. Dlatego wdrażanie rozpoczęto od działań, które 
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były kontynuacją działań PROW 2004-2006, dla których agencja płatnicza uzyskała 
akredytację w okresie programowania 2004-2006. W październiku 2008 r., zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 października 2008 r. zmieniającym 
rozporządzenie w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
akredytacji jako agencji płatniczej w zakresie uruchamiania środków pochodzących 
z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego 
Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 183, poz. 1134), została udzielona akredytacja dla 
następujących działań: „Ułatwianie startu młodym rolnikom”, „Renty strukturalne”, 
„Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji 
rolnej i leśnej”, „Grupy producentów rolnych”, „Wspieranie gospodarowania na obszarach 
górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania ONW)”, 
„Program rolnośrodowiskowy”, „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych 
niż rolne”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz w ramach „Pomocy 
technicznej”. 

Mając powyższe na uwadze dotychczas przeprowadzono nabory wniosków w następujących 
działaniach: 

„Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych 
warunkach gospodarowania (ONW)”, „Renty strukturalne”, „Grupy producentów rolnych”, 
„Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne”, „Modernizacja 
gospodarstw rolnych”, „Ułatwianie startu młodym rolnikom”, „Program 
rolnośrodowiskowy”, „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej”, 
„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Odnowa i rozwój wsi”, „Korzystanie 
z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów”, „Uczestnictwo rolników w systemach 
jakości żywności”, „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, „Tworzenie 
i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej 
z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa”, „Funkcjonowanie lokalnej grupy 
działania” oraz w ramach „Pomocy technicznej”. 

Pozostałe działania PROW 2007-2013 zostaną uruchomione do końca 2009 r. 

Do dnia 16 września 2009 r. ARiMR wypłaciła rolnikom i przetwórcom ponad 9,2 mld zł 
w tym w 2007 r. zaledwie 131 mln zł, w 2008 r. była to kwota ok. 4,7 mld zł do połowy 
września 2009 kolejne 4,5 mld zł. Do końca tego roku ARiMR zamierza wypłacić dalsze 
3 mld zł. Od początku realizacji Programu największa kwota została przeznaczona na dopłaty 
ONW (2,7 mld zł.). Na wypłatę rent strukturalnych ARiMR wydała ok. 2,1 mld zł. Renty 
otrzymuje co miesiąc ok. 65 tys. rolników,  którzy po ukończeniu 55 lat zdecydowali się na 
przekazanie gospodarstw następcom. Resort rolnictwa stara się o zgodę Komisji Europejskiej 
na zwiększenie środków na to działanie (w ramach przesunięć) aby można było kontynuować 
program rent strukturalnych. Dla ponad 100 tys. rolników, którzy realizują programy 
rolnośrodowiskowe ARiMR wypłaciła ponad 1,5 mld zł. 

Ponadto przeszło 1 mld zł. otrzymało ok. 10 tys. rolników, którzy zrealizowali inwestycje 
w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Większość środków rolnicy 
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przeznaczyli na zakup nowoczesnych ciągników, maszyn i urządzeń. Na premie dla młodych 
rolników (50 tys. zł.) ARiMR wydała ponad 235 mln zł. Premię otrzymało ponad 4,7 tys. 
rolników. Warto zaznaczyć, że resort rolnictwa wystąpił do Komisji Europejskiej 
o podwyższenie wysokości premii do 75 tys. zł. Równocześnie ramach PROW 2007-2013 
wspierani są rolnicy tworzący nowe miejsca pracy na wsi. Blisko 600 beneficjentów 
otrzymało kwotę 47,2 mln zł. Dla grup producentów rolnych ARiMR wypłaciła ponad 
55 mln zł. Ok. 15 tys. rolników otrzymało prawie 200 mln zł z tytułu zalesienia gruntów. 
Rozpoczęto także realizację płatności przedsiębiorstwom z sektora rolno–spożywczego, które 
realizowały inwestycje w ramach działania „Zwiększenie wartości dodanej podstawowej 
produkcji rolnej i leśnej”. 

W układzie regionalnym największe kwoty płatności zrealizowano dla województw: 

− mazowieckiego – 1 405 mln zł; 

− wielkopolskiego – 980 mln zł; 

− lubelskiego – prawie 920 mln zł; 

− podlaskiego – prawie 830 mln zł. 

Najmniejsze kwoty zrealizowano dla województw śląskiego (194 mln zł) i opolskiego 
(187 mln zł). 

Wybrane elementy pomocy krajowej 

Preferencyjne kredyty inwestycyjne i obrotowe 

Z wagi na ogromne znaczenie tego typu instrumentów dla wsparcia gospodarstw rolnych czy 
działów specjalnych produkcji rolnej w planie finansowym ARiMR na 2009 r. przewidziano 
na dopłaty do oprocentowania inwestycyjnych kredytów bankowych środki w wysokości 
610.544 tys. zł, natomiast na dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych 
przeznaczonych na likwidację skutków klęsk środki w wysokości 172.507 tys. zł. W ramach 
ww. środków Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa określiła bankom 
współpracującym w zakresie kredytów inwestycyjnych limit akcji kredytowej w wysokości 
ok. 3,8 mld zł oraz w zakresie kredytów klęskowych ok. 1 mld zł. Banki w okresie styczeń-
lipiec br. udzieliły 4.460 kredytów inwestycyjnych na kwotę ok. 660 mln zł (co stanowi 
17,6% planowanej akcji) i 38.680 kredytów na wznowienie produkcji w gospodarstwach 
rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej z tytułu wystąpienia niekorzystnych zjawisk 
atmosferycznych na kwotę ponad 721 mln zł (co stanowi 84% zaplanowanej akcji). 

Kredyty preferencyjne inwestycyjne i klęskowe udzielane są na podstawie rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. Nr 22, poz.121, z późn.zm.). 

Podmioty zamierzające inwestować w produkcję rolną lub przetwórstwo produktów rolnych 
mogą ubiegać się w 2009 r. o kredyty w ramach kilkunastu linii kredytowych, takich jak: 
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1) inwestycyjnej podstawowej dla rolnictwa i przetwórstwa produktów rolnych, 

2) na zakup użytków rolnych, 

3) dla młodych rolników, 

4) na utworzenie lub urządzenie gospodarstwa rolnego w ramach realizacji programu 
osadnictwa rolniczego na gruntach Skarbu Państwa,  

5) dla grup producentów rolnych, 

6) na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rodzinnego, 

7) na realizację inwestycji w zakresie nowych technologii produkcji w rolnictwie, 

8) kredytów branżowych: wspólnego użytkowania maszyn i urządzeń rolniczych, 
przetwórstwa ziemniaka, mięsnego i mleczarskiego. 

Biorąc pod uwagę nieprzewidziane, losowe i niezawinione przez kredytobiorcę okoliczności 
uniemożliwiające terminową spłatę kredytów (np. długotrwała niezdolność do pracy, 
udokumentowany brak zapłaty za dostarczone produkty rolne, poniesienie szkód w wyniku 
choroby zwierząt lub złych warunków atmosferycznych) stworzono możliwość wydłużenia 
do 3 lat okresu spłaty kredytów inwestycyjnych. 

Warto przypomnieć, iż w celu przeciwdziałania pogłębiającemu się kryzysowi w rolnictwie, 
wprowadzone zostały zmiany w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. 
w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
polegające na podwyższeniu oprocentowania płaconego bankom do 1,5 stopy redyskontowej 
weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez Narodowy Bank Polski w stosunku 
rocznym oraz obniżeniu z 3,5% lub 3% do 2% minimalnego oprocentowania płaconego przez 
kredytobiorcę w odniesieniu do kredytów udzielonych na podstawie wcześniejszych 
przepisów. 

Poza preferencyjnymi kredytami na realizację inwestycji producenci rolni mogą ubiegać się 
o kredyty inwestycyjne i obrotowe na wznowienie produkcji lub odtworzenie mienia 
w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły 
szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, 
przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę. 
Uruchomienie stosowania dopłat do oprocentowania kredytów na wznowienie produkcji 
w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na 
obszarach dotkniętych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi następuje za zgodą 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wniosek wojewody, zawierający wysokość szkód 
oszacowanych przez komisję powołaną przez wojewodę. 

Należy podkreślić, że w przypadku kredytów klęskowych od kredytobiorcy nie wymaga się 
wniesienia udziału własnego. Kredytobiorca jest zobowiązany do udokumentowania co 
najmniej 50% poniesionych wydatków.  
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Kredyt klęskowy inwestycyjny może zostać udzielony na okres 8 lat natomiast obrotowy do 4 
lat. 

Ponadto poprawie sytuacji dochodowej w rolnictwie służą m.in. poniższe formy pomocy 
udzielanej ze środków publicznych, które są zgodne z Wytycznymi Wspólnoty w sprawie 
pomocy państwa w sektorze rolnym i leśnym na lata 2007-2013. 

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 
produkcji rolnej 

Podstawę zwrotu na rzecz producentów rolnych części podatku akcyzowego zawartego 
w cenie oleju napędowego stanowią przepisy ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie 
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji 
rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2008 r. 
w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 
wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, 
poz. 5), ustalające stawkę zwrotu podatku w 2009 r. w wysokości 0,85 zł na 1 litr oleju, 
tj. 73,10 zł/ha. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjął działania, aby zagwarantować 
odpowiednie środki w ramach zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 
napędowego. Warto zaznaczyć, że środki na ten cel wzrastają (tabela 8). 

Tabela 8. Wykorzystane środki w ramach zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie 
oleju napędowego 

Rok 

Stawka zwrotu 
podatku 

na 1 litr oleju 
napędowego 

Stawka zwrotu 
na 1 ha 

 

Wykorzystane 
środki 

 

2006 0,45 38,70 114,5 mln zł 
2007 0,55 47,30 262,5 mln zł 
2008 0,85 73,10 499,0 mln zł 

2009 0,85 73,10 
plan: 500,0 mln zł 

wykorz.w I terminie: 
340,0 mln zł 

2010   plan:  600,0 mln zł 
Źródło: Opracowanie własne 

 

Dopłaty do składek ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich 

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych  
i zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 150, poz. 1249, z późn. zm.) ze środków budżetu 
państwa stosowane są dopłaty do składek producentów rolnych z tytułu zawarcia umów 
ubezpieczenia: 
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− upraw zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, 
drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin 
strączkowych od zasiewu lub wysadzenia do ich zbioru od ryzyka wystąpienia szkód 
spowodowanych przez huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się 
ziemi, lawinę, suszę, ujemne skutki przezimowania oraz przymrozki wiosenne; 

− bydła, koni, owiec, kóz, drobiu lub świń od ryzyka wystąpienia szkód 
spowodowanych przez huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się 
ziemi, lawinę oraz w wyniku uboju z konieczności. 

− Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie 
wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt 
gospodarskich w 2009 r. (Dz. U. Nr 22, poz. 1488) dopłaty do składek wynoszą: 
− 50% składki z tytułu ubezpieczenia 1 ha upraw; 
− 50% składki z tytułu ubezpieczenia 1 szt. zwierząt. 

Stosowanie dopłat do ww. składek odbywa się na podstawie umów zawartych przez Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z zakładami ubezpieczeń, które złożyły oferty z warunkami 
ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Zgodnie z ww. ustawą, Minister 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi zawarł z trzema zakładami ubezpieczeń umowy w sprawie dopłat 
ze środków budżetu państwa do składek z tytułu zawarcia w 2009 r. umów ubezpieczenia 
z producentami rolnymi od ryzyka wystąpienia skutków zdarzeń losowych w rolnictwie, 
tj. z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, Towarzystwem 
Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” z siedzibą w Warszawie oraz Concordia Polska 
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Poznaniu.  

Ponadto od 2008 r. z budżetu państwa dofinansowywane są odszkodowania wypłacane 
producentom rolnym z tytułu szkód spowodowanych w uprawach rolnych przez suszę. 
Dofinansowanie to wynosi 60% różnicy pomiędzy łączną kwotą odszkodowań wypłaconych 
producentom rolnym w danym roku kalendarzowym z tytułu suszy a kwotą stanowiącą 90% 
sumy składek uiszczonych w danym roku z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia upraw 
(w tym obowiązkowych) od ryzyka suszy. 

Warto przypomnieć, iż w 2006 r. środki na ubezpieczenia oscylowały w granicach 10 mln zł., 
w 2007 r. – 31,5 mln zł., w 2008 r. ok. 150 mln zł., na 2009 r. planowane wydatki 150 mln zł., 
plan na 2010 r. to 300 mln zł. 

Również stosowane są dotacje przedmiotowe dla różnych podmiotów wykonujących zadania 
na rzecz rolnictwa. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia13 kwietnia 2007r. 
w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na 
rzecz rolnictwa (Dz. U. Nr 67, poz. 446, z późn. zm.) dotacje przedmiotowe udzielane są 
w zakresie:  

1) postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej; 
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2) ochrony roślin; 

3) rolnictwa ekologicznego; 

4) postępu biologicznego w produkcji roślinnej. 

Finansowanie działań w zakresie weterynarii 

Ponadto nie bez znaczenia dla wsparcia gospodarstw rolnych jest finansowanie działań 
obrębie weterynarii. Warto przypomnieć, iż w latach 2006-2007 realizowano pilotażowy 
program zwalczania choroby Aujeszkyego u świń na obszarze województwa lubuskiego na 
podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie 
wprowadzenia programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń na obszarze województwa 
lubuskiego (Dz.U. Nr 109, poz. 751). 

Od 2008 r. wprowadzono na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej program zwalczania 
choroby Aujeszkyego u świń. Okres realizacji ww. programu zaplanowano na 6 kolejnych lat 
kalendarzowych (lata 2008–2013). Realizacja programu rozpoczęła się w kwietniu ubiegłego 
roku. Program wprowadzony do realizacji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ma na celu 
uwolnienie całego terytorium Rzeczypospolitej od choroby Aujeszkyego u świń, co pozwoli 
polskim producentom świń na swobodną wymianę handlową z państwami uznanymi za 
urzędowo wolne od choroby Aujeszkyego i państwami realizującymi program zwalczania 
choroby Aujeszkyego zatwierdzony przez Komisję Europejską. 

 Niezależnie od powyższego programu, Inspekcja Weterynaryjna realizuje następujące 
programy zwalczania chorób zakaźnych zwierząt: 

− Krajowy program zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach niosek 
gatunku kura (Gallus gallus) na rok 2009; 

− Krajowy program zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach brojlerów 
gatunku kura (Gallus gallus) na rok 2009; 

− Krajowy program zwalczania niektórych serotypów Salmonelli  w stadach hodowlanych 
gatunku kura (Gallus gallus) na lata  2007-2009; 

− Programy zwalczania i kontroli gruźlicy bydła, enzootycznej białaczki bydła i zwalczania 
gąbczastej encefalopatii bydła, wścieklizny oraz program mający na celu wykrycie 
występowania zakażeń wirusami wywołującymi grypę ptaków oraz poszerzenie wiedzy 
na temat ryzyka wystąpienia tej choroby. 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi dołożył starań, aby zwiększyć kwoty przeznaczone na 
zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt. W 2008 r. na ten cel zostały przewidziane środki 
budżetowe w wysokości 289 693 000 zł.  

Na finansowanie zadań Inspekcji Weterynaryjnej, m.in. w zakresie zwalczania chorób 
zakaźnych zwierząt określona została w ustawie budżetowej na 2009 r. w rezerwie celowej 
kwota 276.800.000 zł, co łącznie ze środkami finansowymi określonymi na ten cel 
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w budżetach wojewodów w kwocie 41 100 000 zł (z uwzględnieniem zmiany ustawy 
budżetowej na 2009 r.) stanowi ogółem kwotę 317 900 000, tj. w stosunku do 2008 r. więcej 
o 28 207 000 zł (wzrost o ok. 9,7 %). 

Należy jednak podkreślić, że kwota rezerwy celowej na 2009 r., w tym na zwalczanie chorób 
zakaźnych zwierząt jest wyższa od rezerwy celowej przewidzianej na ten cel w 2008 r. 
o kwotę 47 300 000 zł. (tj. wzrost o ok. 20,6 %). 

Realizacja programów zwalczania i kontroli chorób zakaźnych zwierząt przyczyni się do 
wzrostu zaufania konsumentów do polskiej żywności pochodzenia zwierzęcego, jak również 
pozwoli na zniesienie barier handlowych z państwami UE i państwami trzecimi.  

Warto zaznaczyć, iż w 2008 r. z rezerwy celowej przeznaczonej na „Zwalczanie chorób 
zakaźnych zwierząt …” zostały przekazane środki budżetowe na zwiększenie zatrudnienia 
w Inspekcji Weterynaryjnej, łącznie o 966 etatów, w tym w: 

− powiatowych inspektoratach weterynarii o 796 etatów; 

− wojewódzkich inspektoratach weterynarii o 121 etatów; 

− granicznych inspektoratach weterynarii o 15 etatów; 

− Głównym Inspektoracie Weterynarii o 34 etaty. 

W budżecie państwa na 2009 r. uwzględniono skutki zwiększenia zatrudnienia w Inspekcji 
Weterynaryjnej w 2008 r. Ponadto z rezerw celowych przeznaczonych na zwalczanie chorób 
zakaźnych zwierząt określonych w ustawie budżetowej na 2009 r. w oparciu o wnioski 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Minister Finansów uruchomił kwotę w wysokości 
11 500 000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie zatrudnienia w Inspekcji Weterynaryjnej 
o 322 etaty, z tego w Głównym Inspektoracie Weterynarii 2 etaty, wojewódzkich 
inspektoratach weterynarii o 16 etatów oraz w powiatowych inspektoratach weterynarii 
o 304 etaty.  

Tak znacznego wzmocnienia kadrowego Inspekcji Weterynaryjnej nie było w ciągu ostatnich 
kilku lat. Było ono postulowane od dawna przez środowiska weterynaryjne i konieczne 
z uwagi na nowe zadania w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. 
Wzmocnienie kadrowe Inspekcji wpłynie pozytywnie na jej działanie i usprawni realizację jej 
zadań ustawowych z zakresu ochrony zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwa produktów 
pochodzenia zwierzęcego w celu zapewnienia ochrony zdrowia publicznego. Utrzymywanie 
pogłowia zwierząt gospodarskich w dobrym stanie zdrowia, uwalnianie kolejnych regionów 
kraju od chorób zakaźnych zwierząt i zapewnienie wysokiego stopnia bezpieczeństwa 
żywności pochodzenia zwierzęcego polepszy konkurencyjność polskich produktów i wpłynie 
na poprawę sytuacji ekonomicznej polskiej wsi. 

Dopłaty do kwalifikowanego materiału siewnego 

Agencja Rynku Rolnego kontynuuje realizację dopłat do materiału siewnego. Działania te 
mają na celu zwiększenie ilości stosowanego przez rolników wysokojakościowego materiału 
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siewnego poprzez zrekompensowanie części kosztów jego zakupu, a tym samym podniesienie 
jakości i wysokości uzyskiwanych plonów. 

Zainteresowanie rolników składaniem wniosków o dopłaty do materiału siewnego jest coraz 
większe. W latach 2007-2009 producenci rolni złożyli łącznie 116,2 tys. wniosków 
o przyznanie dopłat. Zwiększyła się powierzchnia gruntów ornych objętych tymi dopłatami. 
W 2008 r. wyniosła ona 594 tys. ha wobec 300 tys. ha w 2007 r., tj. prawie 2-krotnie więcej. 

Łącznie w okresie od dnia 1 grudnia 2008 r. do dnia 21 września 2009 r. wypłacono 62,5 mln 
zł, z czego w bieżącym roku 57,5 mln zł. W 2008 r. kwota wypłaconych dopłat wyniosła 
66,8 mln zł. 

Polski handel zagraniczny artykułami rolno-spożywczymi (styczeń-lipiec 
2009 r.) 

Eksport 
W okresie siedmiu miesięcy 2009 r. wartość zagranicznej sprzedaży polskich artykułów 
rolno-spożywczych wyniosła ogółem 6 338 mln EUR i spadła o 3,0% w porównaniu 
z analogicznym okresem 2008 r. (wykres 5). Dla porównania, w tym samym okresie w skali 
całej gospodarki obroty zmniejszyły się po stronie eksportu o 22,5%. Udział eksportu 
artykułów rolno-spożywczych w eksporcie ogółem stanowił prawie 12%. 

 

Wartość sprzedaży do krajów Unii Europejskiej (UE-27) spadła o 5,1%, w tym do krajów 
dawnej „piętnastki” tylko o 3,0%, natomiast do 11 „nowych” krajów członkowskich o 10,6%. 
Ogółem na rynek unijny (UE-27) sprzedano polskich towarów na kwotę 5 036 mln EUR. 
W strukturze eksportu rolno-spożywczego wywóz do UE-27 spadł z 81,2% w okresie 7-miu 
miesięcy 2008 do 79,5% w analogicznym okresie bieżącego roku. 

Wartość eksportu do krajów Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP) wyniosła ponad 
616,2 mln EUR i w stosunku do analogicznego okresu 2008 r. wzrosła o 5,0%. Sprzedaż do 
krajów WNP stanowiła 9,7% wartości całego eksportu i w stosunku do I-VII 2008 r. wzrosła 
o 0,7 punktu procentowego. 

W okresie styczeń-lipiec 2009 r. najwięcej polskich artykułów rolno-spożywczych sprzedano 
do Niemiec (o wartości około 1 184 mln EUR), ale w porównaniu z ubiegłym rokiem był to 
spadek o 9,7%. Na drugim miejscu znalazła się Wielka Brytania, gdzie sprzedano towary 
o wartości 422,9 mln EUR, mimo również spadku o 9%. Kolejne miejsca wśród 
dominujących odbiorców zajęły Włochy:– 421,3 mln EUR, Republika Czeska – 408,6 mln 
EUR i Niderlandy - 386 mln EUR. Na szóstym miejscu, znalazły się Federacja Rosyjska i 
Francja – po 339,4 mln EUR. 

W porównaniu z siedmioma miesiącami 2008 r., wartość eksportu do Federacji Rosyjskiej 
wzrosła aż o 33,3%. Tak znaczący wzrost wynikał przede wszystkim ze zwiększonego, 
w porównaniu z poprzednim rokiem, eksportu świeżych jabłek i żywych świń. Ponadto 
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istotne znaczenie w eksporcie do Federacji Rosyjskiej miały również świeże i przetworzone 
warzywa, czekolada i wyroby cukiernicze. 

Ogółem do wszystkich wymienionych wyżej krajów, pod względem wartości trafiło ponad 
50% wszystkich towarów rolno-spożywczych wyeksportowanych zagranicę w analizowanym 
okresie tego roku. 

W okresie styczeń-lipiec 2009 r. pod względem wartości dominował eksport następujących 
towarów: papierosów, mięsa wołowego, mięsa drobiowego, czekolady, wyrobów 
piekarniczych i cukierniczych (herbatniki, wafle, itp.), syropów cukrowych,  serów, jabłek 
świeżych, pszenicy, owoców mrożonych, soku jabłkowego, mięsa wieprzowego oraz ryb 
przetworzonych i wędzonych. Wymienione towary stanowiły około 50% całego eksportu 
rolno-spożywczego. Wśród grupy towarów najczęściej sprzedawanych za granicę, największy 
wzrost wartości sprzedaży odnotowano w przypadku pszenicy - prawie 6-krotny, jabłek 
świeżych - ponad 2-krotny oraz papierosów o 60%. Natomiast znacznie spadła wartość 
eksportu mleka w proszku, cukru, mięsa wieprzowego, serów oraz soku jabłkowego. 

Wykres 5. Eksport towarów rolno-spożywczych w latach 2006 - VII 2009 
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Import 

W okresie siedmiu miesięcy 2009 r. sprowadzone zostały do Polski artykuły rolno-spożywcze 
na ogólną kwotę 5 048 mln EUR, co oznaczało w porównaniu do analogicznego okresu 
ubiegłego roku spadek wartości importu o 13,0% (wykres 6), podczas gdy import w skali 
całęj gospodarki zmniejszył się o 30,0%. 

W ramach UE sprowadziliśmy towary na kwotę 3 592 mln EUR co oznaczało 11,9% spadek 
wartości importu w stosunku do poprzedniego roku. Udział przywozu z krajów UE stanowił 
71,1% ogólnej wartości importu (przed rokiem było to 70,3%). Wartość zakupów 
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w 11 krajach, które przystąpiły do UE po dniu 1 maja 2004 r. spadła o 24,1% i wyniosła 
ponad 476,6 mln EUR. 

W porównaniu z analogicznym okresem 2008 r., wartość importu z krajów WNP wynosiła 
111,5 mln EUR i spadła o 15,3%, stanowiąc 2,2% w strukturze importu ogółem. 

Artykuły rolno-spożywcze, które importowano do Polski pochodziły z Niemiec, 
Niderlandów, Hiszpanii, Argentyny oraz z Danii. Ponadto znaczący udział w imporcie miały 
również: Francja, Włochy, Republika Czeska oraz Chiny. Zakupy z wszystkich wyżej 
wymienionych krajów stanowiły ponad 60% wartości całego polskiego importu towarów 
rolno-spożywczych. 

Pod względem wartości, najważniejszymi towarami sprowadzanymi do Polski w pierwszym 
półroczu 2009 r. były: mięso wieprzowe, makuchy sojowe, syropy cukrowe, filety rybne 
i ryby świeże, owoce cytrusowe, tytoń nieprzetworzony, czekolada, karma dla zwierząt 
a także jelita zwierząt i kawa. Import mięsa wieprzowego w większości pochodził z Danii 
i z Niemiec, a makuchów sojowych z Argentyny. Wartość importu wymienionych wyżej 
towarów stanowiła 40% ogólnego przywozu do Polski towarów rolno-spożywczych. 

Wśród towarów o znaczącym udziale w imporcie, nastąpił m.in. wzrost wartości zakupów 
mięsa wieprzowego, tytoniu nieprzetworzonego, cukru, świń. Natomiast wyraźnemu 
zmniejszeniu uległ import cytrusów, makuchów sojowych, a także karmy dla zwierząt. 
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Wykres 6. Import towarów rolno-spożywczych w latach 2006 - VII 2009 r. 
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Saldo 

W okresie 7-miu miesięcy tego roku w skali całej gospodarki handel zagraniczny zakończył 
się wynikiem ujemnym a saldo wyniosło minus 5044,6 mln EUR, podczas gdy w przypadku 
artykułów rolno-spożywczych było ono dodatnie i wyniosło plus 1 290 mln EUR i było o ok. 
77% wyższe niż w analogicznym okresie 2008 r. ( plus 729,4 mln EUR). 

Saldo w obrotach z krajami UE również było dodatnie i wynosiło plus 1 445 mln EUR. Dla 
porównania w okresie I-VII 2008 r. była to wartość plus 1 229,8 mln EUR. 

Najwyższe dodatnie saldo uzyskała Polska w obrotach z Rosją (+317 mln EUR), Wielką 
Brytanią (+280 mln EUR), Niemcami (+246 mln EUR), Włochami (+219 mln EUR) 
i Republiką Czeską (+213 mln EUR). 

Natomiast zdecydowanie większy import od eksportu a tym samym i ujemne saldo miało 
miejsce w handlu z Argentyną (-273 mln EUR), Hiszpanią (-174 mln EUR) i Danią (-
115 mln EUR). 

Reforma Systemu Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

Opracowanie koncepcji reformy systemu ubezpieczenia społecznego rolników Prezes Rady 
Ministrów powierzył Międzyresortowemu Zespołowi do spraw Reformy Systemu 
Ubezpieczenia Społecznego Rolników, który powołał we wrześniu 2008 r. (zarządzeniem 
nr 105 z dnia 23 września 2008 r.). 
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Zespół ma opracować i przedstawić projekt założeń do zmian legislacyjnych w zakresie 
ubezpieczenia społecznego rolników. 

Zgodnie z ww. dokumentem istotą projektu będzie: 

− racjonalizacja wydatków budżetowych na system ubezpieczenia społecznego rolników; 

− ukierunkowanie dotacji na sfinansowanie ubezpieczenia emerytalno-rentowego 
rolnikom, których dochody uniemożliwiają sfinansowanie tego ubezpieczenia; 

− zniesienie generowanych przez obecny system antybodźców do podejmowania 
działalności pozarolniczej na terenach wiejskich; 

− zwiększenie swobody przepływu ubezpieczonych między systemem ubezpieczenia  
społecznego rolników (KRUS) a powszechnym systemem ubezpieczeń (ZUS). 

Opracowane przez Zespół założenia, poddane zostaną publicznej debacie. Na podstawie 
zebranych opinii do założeń będzie możliwe wypracowanie ostatecznego dokumentu, który 
posłuży do przygotowania projektu ustawy w tym zakresie. 

W dniu 1 października 2009 r. weszła w życie ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie 
ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. Nr 79, poz. 667).  Na podstawie tej 
ustawy wdrażany jest już obecnie pierwszy etap zmian w systemie ubezpieczenia społecznego 
rolników mający na celu  zwiększenie udziału niektórych ubezpieczonych  w finansowaniu 
ubezpieczenia emerytalno-rentowego rolników. Polega to na tym, że rolnicy prowadzący 
działalność rolniczą  na duża skalę od tej daty będą opłacać wyższe niż obecnie składki na to 
ubezpieczenie. Ww. ustawa wprowadziła bowiem instytucję składki emerytalno-rentowej 
dodatkowej zróżnicowanej w zależności od wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego dla 
grupy rolników, których gospodarstwa rolne przekraczają 50 ha przeliczeniowych użytków 
rolnych. 

Wzmocnienie gospodarstw rodzinnych 

Zdaniem resortu rolnictwa wśród najważniejszych problemów dotyczących tej grupy 
gospodarstw należy wymienić trudności, jakie napotykają rolnicy w nabywaniu 
nieruchomości rolnych celem utworzenia lub powiększenia gospodarstwa rodzinnego. 
Trudności te wynikają m.in. z faktu, iż wiele nieruchomości wchodzących w skład Zasobu 
Własności Rolnej Skarbu Państwa objętych jest długoterminowymi umowami dzierżawy. 

W związku z powyższym w celu poprawy sytuacji ekonomicznej w rolnictwie MRiRW 
podjęło prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami 
rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Należy zauważyć, iż 
kluczowym powodem przygotowania projektu była potrzeba wsparcia gospodarstw 
rodzinnych, które zgodnie z art. 23 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej są podstawą ustroju 
rolnego w Polsce. 
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Aby umożliwić rolnikom indywidualnym powiększenie ich gospodarstw rodzinnych planuje 
się wyłączyć z umów dzierżawy nieruchomości 30% powierzchni dzierżawionych gruntów. 
Następnie wyłączone grunty zostaną przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym 
na rzecz rolników oraz osób zamierzających utworzyć gospodarstwo rodzinne, zamieszkałych 
na terenie gminy, w której położona jest nieruchomość.  

Ponadto, każdy nabywca gruntów Zasobu będzie mógł wystąpić do Agencji Nieruchomości 
Rolnych (ANR) o rozłożenie spłaty ceny sprzedaży na 20 lat, pod warunkiem wpłaty nie 
mniejszej niż 10 % ceny. Dotychczas ANR mogła rozłożyć spłatę ceny sprzedaży na 15 lat, 
pod warunkiem wpłaty nie mniejszej niż 20% ceny.  

Projekt ustawy zakład również uszczegółowienie kryteriów uznania osoby fizycznej za 
rolnika indywidualnego. W obecnym stanie prawnym każda osoba posiadająca co najmniej 
wykształcenie średnie spełnia wymagania co do posiadania wykształcenia rolniczego. 
Zameldowanie się bowiem w miejscowości położenia nieruchomości chociażby na dzień 
przed przetargiem powoduje spełnienie wymogu zamieszkiwania w gminie, na obszarze 
której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa 
rodzinnego, a wydzierżawienie w tym samym czasie nieruchomości rolnych od miejscowych 
rolników – wymóg posiadania gruntów rolnych. W świetle obowiązujących przepisów ustawy 
nie ma więc przeszkód, aby grunty rolne były nabywane przez przedsiębiorcze osoby 
niebędące rolnikami, chociażby dla otrzymywania dopłat lub w celach spekulacyjnych. 

Z powyższych względów projekt ustawy zakłada wprowadzenie wymogu trzyletniego 
zamieszkania na terenie gminy, gdzie leży to gospodarstwo. Trzyletni okres jest właśnie 
minimalnym okresem, który jest niezbędny do uznania, że dana osoba na stałe prowadzi 
gospodarstwo rolne i jest to jej główne zajęcie. 

Dodatkowo proponuje się, aby w celu uznania osoby fizycznej za rolnika indywidualnego, 
zdefiniować na nowo kwalifikacje rolnicze, jakie powinna posiadać osoba fizyczna 
prowadząca gospodarstwo rodzinne oraz doprecyzować pojęcie „osobistego prowadzenia 
gospodarstwa rolnego”. Uznano, że należy odejść od rozwiązania, które traktowało osoby 
posiadające wykształcenie wyższe lub średnie, inne niż rolnicze, niepracujące nigdy 
w rolnictwie, za posiadające wykształcenie rolnicze. O osobistym prowadzeniu gospodarstwa 
przez rolnika powinno natomiast świadczyć zarówno podejmowanie wszelkich decyzji 
dotyczących funkcjonowania gospodarstwa, w tym zawieranie umów z dostawcami, 
odbiorcami, bankami, ubezpieczycielami, jak również praca w tym gospodarstwie rolnym. 
Należy bowiem uznać, że gospodarstwo rodzinne to takie gospodarstwo, które opiera się 
przede wszystkim na pracy prowadzącego je rolnika. Wprowadzenie kryterium pracy jest 
doprecyzowaniem obowiązującego dotychczas wymagania osobistego prowadzenia 
gospodarstwa rolnego. 

Planowane jest również ograniczenie uprawnień ANR do pierwokupu nieruchomości, tylko w 
odniesieniu do nieruchomości rolnych o powierzchni nie mniejszej niż średnia krajowa 
powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwach  rolnych o obszarze co najmniej 1 ha 
użytków rolnych. 
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Pomoc udzielana przez ANR 

Warto przypomnieć, iż podstawowymi kierunkami rozdysponowania nieruchomości Skarbu 
Państwa przejętych do Zasobu WRSP są sprzedaż i dzierżawa, realizowane głównie w trybie 
przetargów nieograniczonych lub przetargów ograniczonych do określonej kategorii 
uprawnionych osób, np. rolników indywidualnych zamierzających powiększyć własne 
gospodarstwa rodzinne. Część sprzedaży dokonuje się na rzecz dotychczasowych 
dzierżawców w trybie pierwszeństwa nabycia (w ostatnim okresie jest to średnio 
powierzchnia 50 tys. ha rocznie). 

W 2008 r. i pierwszym półroczu 2009 r. ANR przeprowadziła prawie 90 tys. przetargów na 
sprzedaż i ok. 3,6 tys. przetargów na dzierżawę ziemi (w tym ok. 3 tys. przetargów 
ograniczonych na sprzedaż i dzierżawę gruntów). Od początku działalności do końca lipca 
2009 r. ANR przeprowadziła ponad 700 tys. przetargów, w tym ponad 19,7 tys. przetargów 
ograniczonych, przeznaczonych prawie w całości dla rolników powiększających 
gospodarstwa rodzinne. Skuteczność tego typu przetargów wynosiła 70% w odróżnieniu do 
skuteczności przetargów nieograniczonych, która wynosiła jedynie 20%. 

Popyt rolników na ziemię, zaspokajany jest również poprzez wyłączanie do odrębnego 
zagospodarowania do 20% powierzchni gruntów Zasobu z umów dzierżawy obejmujących 
nieruchomości powyżej 300 ha użytków rolnych, np. przy sprzedaży nieruchomości w drodze 
pierwszeństwa nabycia -dzierżawcy. 

Poza działaniami związanymi z rozdysponowaniem gruntów z Zasobu Własności Rolnej 
Skarbu Państwa - ANR niesie także pomoc gospodarstwom rolnym w obliczu klęsk suszy czy 
huraganów. Ponadto ANR udziela bezzwrotnej pomocy finansowej gminom i spółdzielniom 
mieszkaniowym, które przejęły nieodpłatnie z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa 
obiekty infrastruktury technicznej oraz lokale i budynki, bez uprzedniego doprowadzenia ich 
do należytego stanu technicznego. 

Program pomocy „suszowej” 

Na podstawie uchwały Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 2008 r. ANR realizuje program 
pomocy za 2008 r. Celem programu jest udzielenie pomocy dla rodzin rolniczych 
i producentów, w gospodarstwach, w których powstały szkody spowodowane przez suszę lub 
huragan w 2008 r. 

Program umożliwia stosowanie przez Prezesa ANR odroczeń w płatnościach z tytułu umów 
sprzedaży i dzierżawy bez stosowania opłat i odsetek za okres odroczenia oraz ulg w opłatach 
czynszu dzierżawnego wnoszonego przez producentów rolnych, którzy ponieśli szkody 
spowodowane przez suszą lub huragan. 

Na podstawie art. 700 Kodeksu cywilnego obniżenie czynszu dzierżawnego, dla 
kontrahentów ANR może nastąpić przy łącznym spełnieniu dwóch warunków: 
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− zaistnieniu okoliczności, za które dzierżawca nie ponosi odpowiedzialności i które nie 
dotyczą jego osoby, 

− wystąpieniu znacznego zmniejszenia zwykłego przychodu z przedmiotu dzierżawy. 

− Obniżenie czynszu może nastąpić po złożeniu przez dzierżawcę wniosku, w którym 
zostaną zawarte informacje dotyczące: 

− struktury upraw, 

− okoliczności, które miały wpływ na znaczne zmniejszenie plonów, 

− rodzaju uprawy i jej powierzchni, na który miały wpływ zdarzenia losowe, 
potwierdzone protokołem komisji, powołanej przez wojewodę, 

− uzyskanego plonu i średniego plonu z 3 ostatnich lat, 

− kwot uzyskanych z tytułu odszkodowań i ubezpieczeń. 

Według danych na koniec I kw. 2009 r. o obniżenie czynszu na podstawie art. 700 K.c. 
wystąpiło ok. 10 tys. dzierżawców, większość z tych wniosków 9,3 tys. została rozpatrzona, 
pozostałe są w trakcie rozpatrywania. Oddziały Terenowe ANR pozytywnie rozpatrzyły 
ponad 6,8 tys. (ok. 73%) wniosków, natomiast negatywnie rozpatrzono 2,2 tys. wniosków. 
Spośród wniosków rozpatrzonych pozytywnie ok. 58 % zrealizowano w ramach Programu 
pomocy. 

„Bezzwrotna pomoc finansowa udzielana przez ANR” 

Beneficjentami bezzwrotnej pomocy finansowej są gminy i spółdzielnie mieszkaniowe, które 
przejęły nieodpłatnie z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa obiekty infrastruktury 
technicznej oraz lokale i budynki, bez uprzedniego doprowadzenia ich do należytego stanu 
technicznego. Wsparcie finansowe dotyczy zadań inwestycyjnych polegających na remoncie 
lub przebudowie przekazanych budynków, lokali, obiektów infrastruktury technicznej oraz 
budowie nowych w przypadku, gdy ich remont jest nieuzasadniony ekonomicznie. 

Realizując bezzwrotną pomoc finansową w latach 2007-2008 ANR zawarła z gminami 
i spółdzielniami mieszkaniowymi 437 umów o finansowanie inwestycji na łączną kwotę 
ponad 69 min zł. Faktycznie wypłacona w tych latach pomoc wynosiła 81 min zł 
(równocześnie z nowymi umowami realizowane są umowy zawarte w latach poprzednich). 
W I półroczu 2009 r. ANR zawarła z gminami i spółdzielniami mieszkaniowymi 61 nowych 
umów o udzieleniu pomocy o łącznej wartości 16,8 min zł. 

Udzielana przez ANR gminom i spółdzielniom bezzwrotna pomoc finansowa związana jest z 
realizowanym Programem pomocy środowiskom popegeerowskim. 

Warto także podkreślić, iż w 2008 r. ANR realizowała także działania mające na celu 
aktywizację zawodową i pomocy socjalną bezrobotnym byłym pracownikom ppgr 
i członkom ich rodzin, w tym  
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− wspierała realizację Programu Stypendiów Pomostowych dla studentów pierwszego 
roku studiów wyższych. Program realizowany jest od 2002 raku przez Fundację 
Edukacyjną Przedsiębiorczości z Łodzi, głównie ze środków Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności i Narodowego Banku Polskiego oraz do końca 2004 r. ANR. 
O stypendium mogą ubiegać się maturzyści, zamieszkujący w miejscowościach do 
20 tys. mieszkańców, którzy są dziećmi byłych pracowników ppgr. W roku 
akademickim 2007/08 i 2008/09 ANR uczestniczyła w Programie jedynie jako 
organizator naboru kandydatów, prowadzono akcję informacyjną w szkołach 
i wstępną selekcję nadsyłanych wniosków. Przyznane zostały odpowiednio 674 i 352 
stypendia dla studentów I roku studiów wyższych; 

− fundusze poręczeniowe utworzone z udziałem ANR dla gmin z rejonów: Białogardu, 
Działdowa, Nidzicy, Olsztyna i Starogardu Gdańskiego -kontynuowały poręczenia 
i rozliczenia z beneficjantami tych poręczeń, które były udzielane ze środków ANR do 
2004 r. Środki te wspierały pracodawców tworzących miejsca pracy dla bezrobotnych 
byłych pracowników ppgr lub zapewniały utrzymanie dotychczasowych miejsc pracy; 

− kontynuowana była współpraca z Caritas Archidiecezji Warszawskiej dotycząca 
prowadzenia Bursy Promocji Zawodowej „Przystań na Skarpie”. Program 
prowadzony jest od 2002 r, i skierowany jest do dziewcząt w wieku 18-25 lat, 
posiadających świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, które wywodzą się 
z rodzin byłych pracowników ppgr. Do końca 2008 r., z projektu skorzystało blisko 
600 dziewcząt, które dzięki pobytowi w bursie i pomocy w znalezieniu pracy, a także 
dzięki zajęciom prowadzonym z doradcą zawodowym uzyskały zatrudnienie 
w Warszawie. 

 

Dochody gospodarstw domowych rolników w porównaniu z pozostałymi 
społeczno-ekonomicznymi grupami gospodarstw domowych1 
 

Analiza sytuacji ekonomicznej rodzin rolniczych, zwłaszcza na tle innych grup społeczno-
ekonomicznych jest kwestią ciągle aktualną i potrzebną, gdyż w wyniku przemian 
politycznych, gospodarczych i społecznych w Polsce na przełomie lat 80. i 90. XX wieku, 
w gospodarstwach tych nastąpił najwyższy, na tle innych grup społeczno-zawodowych, 
realny spadek dochodów, głównie wskutek spadku opłacalności produkcji rolniczej. 

W latach 2004-2008 przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny w gospodarstwie 
domowym rolników2 wzrósł (w cenach bieżących) z 539,93 zł/osobę do 887,35 zł na osobę, 
tj. o 64% (realnie ok. 49%). Mimo tak znaczącego wzrostu dochodów rolników, nadal są one 
                                                           
1 Materiał przygotowany na podstawie informacji Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej -
Państwowy Instytut Badawczy. 
2 Przypomnimy, że gospodarstwa domowe rolników uwzględniane w badaniach budżetów gospodarstw 
domowych reprezentują około 600 tys. gospodarstw domowych (rodzin) rolników indywidualnych, które 
utrzymują się głównie z gospodarstwa rolnego. 
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niższe w porównaniu z pozostałymi społeczno-ekonomicznymi grupami gospodarstw 
domowych − z wyjątkiem gospodarstw pracowników zatrudnionych na stanowiskach 
robotniczych (lata 2005-2008) oraz rencistów (lata 2006-2008) (tabele 9 i 10). 

Tabela 9. Poziom dochodów w gospodarstwach domowych według grup społeczno-
ekonomicznych w latach 2004-2008 

2004 2005 2006 2007 2008 2008/2004 Gospodarstwa domowe 
w zł na osobę (ceny bieżące) % 

Rolników 539,93 606,17 689,75 846,76 887,35 164,3 
Ogółem 735,40 761,46 834,68 928,87 1045,52 142,2 
Pracowników razem 742,45 770,00 829,18 915,17 1049,84 141,4 
 - na stanowiskach robotniczych 543,80 565,78 622,73 700,95 815,18 149,9 
 - na stanowiskach nierobotniczych 1030,94 1062,82 1125,06 1232,24 1392,33 135,1 
Pracujących na własny rachunek 935,12 977,10 1102,63 1251,07 1338,51 143,1 
Emerytów i rencistów 779,22 800,25 872,86 937,63 1031,94 132,4 
 - emerytów 869,01 883,81 943,89 999,05 1096,87 126,2 
 - rencistów 612,34 621,75 684,95 754,52 802,38 131,0 
Źródło: Obliczono na podstawie danych GUS.  

W latach 2004-2008 przewaga dochodów gospodarstw domowych pracowników 
zatrudnionych na stanowiskach nierobotniczych (grupa gospodarstw najzamożniejszych) nad 
gospodarstwami rolników zmniejszyła się z 90,9 do 56,9%. Analogicznie: pracujących 
na własny rachunek z 73,2 do 50,8% oraz emerytów z 60,9 do 23,6%. W 2004 r. dochody 
rencistów były wyższe niż rolników o 13,4%, natomiast w 2008 r. niższe o 9,6%. Podobne 
tendencje wystąpiły w odniesieniu do pracowników zatrudnionych na stanowiskach 
robotniczych – niewielka przewaga dochodów, zaledwie o 0,7% w 2004 r. i 8,1% „niedobór” 
w 2008 r.  

W 2008 r. dochody rodzin rolniczych kształtowały się najbliżej poziomu dochodów rodzin 
najuboższych w kraju, tj. robotników i rencistów, a w rankingu dochodów grup społeczno-
ekonomicznych gospodarstw zdołały w latach 2004-2008 „wyprzedzić” jedynie gospodarstwa 
robotników i rencistów, pozostając nadal znacząco „w tyle” za urzędnikami, przedsiębiorcami 
i emerytami (wykres 7).  
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Tabela 10. Relacje dochodów gospodarstw domowych rolników w stosunku do pozostałych 
społeczno-ekonomicznych grup gospodarstw domowych w latach 2004-2008 

2004 2005 2006 2007 2008 Gospodarstwa domowe 
w % 

Rolników 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Ogółem 136,2 125,6 121,0 109,7 117,8 
Pracowników razem 137,5 127,0 120,2 108,1 118,3 
 - na stanowiskach robotniczych 100,7   93,3   90,3   82,8   91,9 
 - na stanowiskach nierobotniczych 190,9 175,3 163,1 145,5 156,9 
Pracujących na własny rachunek 173,2 161,2 159,9 147,7 150,8 
Emerytów i rencistów 144,3 132,0 126,5 110,7 116,3 
 - emerytów 160,9 145,8 136,8 118,0 123,6 
 - rencistów 113,4 102,6 99,3   89,1   90,4 
Źródło: Obliczono na podstawie danych GUS.   

Wykres 7. Relacje dochodów gospodarstw domowych grup społeczno-ekonomicznych 
w latach 2004 i 2008 (gospodarstwa rolników = 100) 

Dochody gospodarstw domowych rolników = 100
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Źródło: Opracowano na podstawie danych GUS. 

Ma miejsc znaczne zróżnicowanie dochodów między gospodarstwami domowymi miejskimi 
i wiejskimi oraz powiązanymi z rolnictwem i bezrolnymi. Dochody mieszkańców wsi są 
znacznie niższe niż mieszkańców miast. W latach 2004-2008 nastąpiło niewielkie 
zmniejszenie tych dysproporcji. W 2004 r. przeciętny miesięczny dochód mieszkańca wsi 
(w przeliczeniu na 1 osobę) stanowił zaledwie 65,6% dochodu mieszkańca miasta; natomiast 
w 2008 r. 71,1%. Wraz ze wzrostem liczby mieszkańców w miastach rosły także 
dysproporcje dochodowe między mieszkańcami wsi i miast na niekorzyść tych pierwszych 
(tabela 11). 
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W przypadku porównania dochodów dodatkowych występuje podobnie przewaga dochodów 
w mieście w porównaniu ze wsią, ale tu dysproporcje wzrosły na niekorzyść wsi. Większość 
gospodarstw domowych na wsi, dla których dochód z rolnictwa jest dochodem dodatkowym 
posiada gospodarstwa rolnicze o małym obszarze, toteż dopłaty, jakie zasiliły znacząco 
dochód rolniczy gospodarstw o dużym areale użytków rolnych, nie stanowiły istotnego 
czynnika w kształtowaniu sytuacji dochodowej gospodarstw o małym obszarze UR. 

Tabela 11. Przeciętny miesięczny dochód na 1 osobę w gospodarstwach domowych według 
klasy miejscowości i zamieszkania 

Miasta 
o liczbie mieszkańców w tysiącach  

Wieś razem 20 i mniej 20-100 100-200 200-500 500 i więcej 

Dochód 
rozporzą-

dzalny 
w złotych na 1 osobę 

2004 555,70 847,58 692,72 783,61 772,95 870,88 1143,31 
2007 744,44 1043,71 840,23 931,80 974,49 1124,36 1419,68 
2008 835,85 1176,11 981,65 1044,18 1132,93 1218,89 1592,75 

 relacje wieś/miasto (%) 
2004 100,0 65,6 80,2 70,9 71,9 63,8 48,6 
2007 100,0 71,3 88,6 79,9 76,4 66,2 52,4 
2008 100,0 71,1 85,1 80,0 73,7 68,6 52,5 

Źródło: Opracowano na podstawie: Warunki życia ludności w 2004 r., GUS, Warszawa 2006, s. 121 oraz 
Budżety gospodarstw domowych w 2007 r. GUS, Warszawa 2008 r., s. 71. 



 64 

Aneks 

Warunki życia3 
 
Warunki życia ludności są określane przez całokształt czynników determinujących 
zaspokojenie biologicznych, ekonomicznych, społecznych i duchowych potrzeb człowieka. 
Analiza warunków życia ludności na wsi w latach 2004-2008 obejmuje zatem: sytuację 
ekonomiczną gospodarstw domowych, wyżywienie, warunki mieszkaniowe, wyposażenie 
gospodarstw domowych w trwałe dobra konsumpcyjne, ochronę zdrowia oraz edukację.4 

Syntetycznym miernikiem określającym materialne warunki życia ludności jest wielkość 
przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego w przeliczeniu na osobę. W 2008 r. 
przeciętny miesięczny nominalny dochód rozporządzalny w wiejskich gospodarstwach 
domowych wynosił 835,85 zł na osobę i był o blisko 30% niższy niż w miejskich 
gospodarstwach domowych. Sytuacja dochodowa gospodarstw domowych w bezpośredni 
sposób określa poziom konsumpcji. W 2008 r. przeciętna rodzina wiejska wydawała na 
zaspokojenie swoich potrzeb 735,23 zł na osobę, tj. o 27,2% mniej niż rodzina miejska. 
Najniższy poziom wydatków charakteryzował gospodarstwa domowe rolników – 693,57 zł na 
osobę, a najwyższy osób pracujących na własny rachunek – 1 193,00 zł na osobę (tabela 12). 

Tabela 12. Przeciętne miesięczne wydatki ogółem gospodarstw domowych według grup 
społeczno-ekonomicznych w latach 2004-2008 – w złotych na osobę  

Gospodarstwa domowe 2004 2005 2006 2007 2008 

Ogółem 694,70 690,30 744,81 809,95 904,27
Pracowników 684,21 684,41 732,02 791,30 887,03
Rolników 508,90 533,91 573,76 614,96 693,57
Pracujących na własny rachunek 854,74 869,80 955,26 1 093,81 1 193,00
Emerytów i rencistów 761,44 746,05 800,36 848,26 935,31
Źródło: Opracowano na podstawie danych GUS. 

W latach 2004-2008 we wszystkich grupach ludności odnotowano wzrost wydatków ogółem. 
Największy wzrost wydatków w ujęciu realnym odnotowano w gospodarstwach rolników – 
o 29,8% oraz w gospodarstwach osób pracujących na własny rachunek – o 29,1%, a w dalszej 
kolejności w gospodarstwach pracowników – o 17,7% oraz emerytów i rencistów – o 11,6%. 
Nadmienimy, że w gospodarstwach domowych rolników w całym omawianym okresie 
poziom wydatków ogółem był jednak znacząco niższy w porównaniu z pozostałymi 
badanymi grupami ludności.  

Analiza struktury wydatków gospodarstw domowych ogółem wykazała, że wzrósł udział 
wydatków na mieszkanie (o 2,3 pkt proc.), w tym na nośniki energii (o 1,1 pkt proc.), rekreację 
i kulturę (o 0,8 pkt proc.), restauracje i hotele (o 0,6 pkt proc.), transport i łączność (o 0,4 pkt 
proc.), higienę osobistą (o 0,3 pkt proc.), odzież i obuwie (o 0,2 pkt proc.) i edukację (o 0,1 pkt 
                                                           
3 Materiał przygotowany przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej -Państwowy Instytut 
Badawczy 
4 Analizę warunków życia ludności na wsi przeprowadzono na podstawie danych statystycznych 
opracowywanych przez GUS, w tym wyników badań budżetów gospodarstw domowych.  
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proc.), zaś obniżył się udział wydatków przede wszystkim na żywność i napoje bezalkoholowe 
(o 4,8 pkt proc.), a także na napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe (o 0,4 pkt proc.) i zdrowie 
(o 0,1 pkt proc.). Strukturę wydatków przedstawiono w tabeli 13.  

Gospodarstwa domowe rolników, w porównaniu z innymi grupami ludności utrzymującymi 
się z pracy, charakteryzuje najniższy udział wydatków na mieszkanie, higienę osobistą, 
edukację, rekreację i kulturę, restauracje i hotele oraz transport i łączność, a najwyższy – 
na żywność i napoje bezalkoholowe. 

Tabela 13. Struktura wydatków w gospodarstwach domowych ogółem według grup 
społeczno-ekonomicznych w latach 2004 i 2008 – w procentach (wydatki ogółem = 100) 

Gospodarstwa domowe 

ogółem pracow-
ników rolników 

pracujących 
na własny 
rachunek 

emerytów i 
rencistów Wyszczególnienie 

2004 2008 2004 2008 2004 2008 2004 2008 2004 2008 
Wydatki na towary i usługi 95,8 95,7 96,5 96,3 95,8 95,6 96,2 95,8 94,4 94,2 
 konsumpcyjne           
  żywność a 28,1 25,6 26,5 24,4 37,5 32,7 23,4 20,3 29,9 28,9 
  napoje alkoholowe           
   i wyroby tytoniowe 2,7 2,6 2,9 2,8 2,9 2,5 2,6 2,3 2,4 2,4 
  odzież i obuwie 4,9 5,5 5,7 6,1 5,4 5,6 6,0 6,9 3,4 3,4 
  mieszkanie 25,2 24,3 23,9 23,3 19,0 21,3 22,1 22,5 28,6 27,9 
    nośniki energii 10,1 10,7 8,8 9,5 8,8 9,9 8,4 9,0 12,9 14,3 
  zdrowie 5,0 4,8 3,6 3,7 3,8 3,7 3,5 3,7 8,2 8,2 
  higiena osobista 2,6 2,9 2,9 3,1 1,8 2,1 3,0 3,2 2,0 2,3 
  edukacja 1,5 1,2 2,1 1,6 1,0 1,1 2,1 1,6 0,5 0,2 
  rekreacja i kultura 6.8 8,0 7,7 8,7 4,5 5,3 8,9 9,8 5,2 6,0 
  restauracje i hotele 1,8 2,0 2,1 2,2 0,6 1,2 2,6 3,1 1,0 1,1 
  transport i łączność 13,7 14,8 15,3 16,1 15,4 15,8 18,6 19,0 10,1 10,3 
  pozostałe towary i usługi 3,5 4,0 3,8 4,3 3,9 4,3 3,4 3,4 3,1 3,5 
Pozostałe wydatki 4,2 4,3 3,5 3,7 4,2 4,4 3,8 4,2 5,6 5,8 

a łącznie z napojami bezalkoholowymi 
Źródło: Opracowano na podstawie danych GUS. 

Miejsce zamieszkania jest istotnym czynnikiem różnicującym poziom i strukturę spożycia 
żywności. Przeciętna rodzina wiejska w 2008 r. wydawała na żywność i napoje 
bezalkoholowe 29,8% domowego budżetu, a przeciętna rodzina miejska – o 6,2 pkt proc. 
mniej. Wiejskie gospodarstwa domowe w porównaniu z miejskimi gospodarstwami 
charakteryzuje wyższy poziom spożycia wielu produktów żywnościowych. Na wsi 
konsumuje się m.in. więcej pieczywa i produktów zbożowych (o 27,1%), mięsa i przetworów 
mięsnych (o 12,1%), w tym drobiu (o 11,3%), mleka świeżego (o 38,5), śmietany i śmietanki 
(o 18,9%), jaj (o 14,3%), tłuszczów zwierzęcych i roślinnych (o 4,5%), warzyw (o 8,5%), 
ziemniaków (o 32,9%) oraz cukru (o 54,7%). W większości są to produkty, które pochodzą 
z użytkowanego własnego gospodarstwa rolnego lub działki. Mieszkańcy miast zaś 
konsumują więcej produktów wysoko przetworzonych, a więc relatywnie droższych (ryb 
i przetworów – o 8,9%, wędlin wysokogatunkowych i kiełbas trwałych – o 19,3%, masła – 
o 24,0%, serów – o 26,3%, jogurtów – o 50,0%, soków owocowych i warzywnych – o 67,5%, 
wód mineralnych i źródlanych – o 80,4%, a także owoców – o 15,2%). 
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Spożycie żywności w Polsce wykazuje zróżnicowanie w zależności od przynależności 
gospodarstwa domowego do grupy społeczno-ekonomicznej (tabela 14).  

Tabela 14. Przeciętne miesięczne spożycie produktów żywnościowych w gospodarstwach 
domowych według grup społeczno-ekonomicznych w latach 2005-2008 – w kilogramach 
na osobę 

Gospodarstwa domowe 

ogółem pracow-
ników rolników 

pracujących 
na własny 
rachunek 

emerytów i 
rencistów Wyszczególnienie 

2004 2008 2004 2008 2004 2008 2004 2008 2004 2008 
Pieczywo i produkty zbożowe 8,68 7,42 7,86 6,79 10,39 8,97 7,16 6,19 10,19 9,00 
Mięso, podroby i przetwory 5,43 5,60 4,87 5,07 6,73 7,06 4,96 5,08 6,41 6,82 
 wędliny wysokogatunkowe a 0,49 0,64 0,47 0,61 0,45 0,65 0,60 0,70 0,54 0,73 
Ryby i przetwory b 0,41 0,47 0,36 0,42 0,35 0,42 0,40 0,47 0,52 0,63 
Mleko świeże 4,74 3,75 3,91 3,20 7,39 5,67 3,78 3,25 5,96 4,77 
Jogurty i napoje mleczne 0,63 0,70 0,63 0,67 0,25 0,39 0,78 0,81 0,76 0,81 
Sery  0,87 0,88 0,87 0,85 0,77 0,73 0,92 0,95 1,00 1,01 
Jaja 0,74 0,65 0,66 0,58 0,88 0,81 0,65 0,56 0,90 0,83 
Oleje i pozostałe tłuszcze 1,57 1,39 1,38 1,25 1,74 1,53 1,28 1,16 1,97 1,18 
 masło 0,33 0,29 0,29 0,25 0,31 0,27 0,38 0,31 0,43 0,39 
Owoce i przetwory  3,91 3,59 3,56 3,24 3,96 3,66 3,79 3,67 4,78 4,51 
Warzywa, grzyby i przetwory  5,42 5,24 4,70 4,64 6,49 6,07 4,57 4,77 6,86 6,77 
Ziemniaki 6,91 5,27 5,96 4,59 9,07 7,45 5,10 3,66 8,56 6,94 
Cukier 1,62 1,41 1,36 1,20 2,27 2,12 1,16 1,06 2,11 1,91 
Wody mineralne c (l) 1,89 2,90 1,88 2,90 0,78 1,62 2,52 3,67 2,09 3,03 
Soki owocowe i warzywne (l) 0,95 1,10 1,08 1,18 0,37 0,58 1,50 1,66 0,75 0,84 

a bez marynat, przetworów ze zwierząt morskich i słodkowodnych, wyrobów garmażeryjnych i panierowanych, 
b wędzone i gotowane (np. szynka, polędwica, baleron) oraz kiełbasy trwałe (np. myśliwska, salami, kabanosy), 
c łącznie z wodami źródlanymi 
Źródło: Opracowano na podstawie danych GUS. 

Pozytywną zmianą we wzorcu konsumpcji żywności rolników jest wzrost spożycia ryb 
i przetworów (o 20,0%), jogurtów i napojów mlecznych (o 56,0%), soków owocowych 
i warzywnych (o 56,8%) oraz spadek spożycia cukru (o 6,6%), zaś negatywną spadek 
spożycia mleka świeżego (o 23,3%), warzyw i przetworów (o 6,5%) oraz serów (o 5,2%). 

W latach 2004-2008 we wszystkich omawianych grupach społeczno-ekonomicznych ludności 
zmniejszył się poziom spożycia większości podstawowych produktów żywnościowych, 
w tym pieczywa i produktów zbożowych, mleka świeżego, jaj, olejów i pozostałych 
tłuszczów, owoców i przetworów, warzyw, grzybów i przetworów (z wyjątkiem gospodarstw 
domowych osób pracujących na własny rachunek), ziemniaków oraz cukru, zaś wzrosło 
spożycie produktów wysoko przetworzonych – wędlin wysokogatunkowych, ryb 
i przetworów, jogurtów i napojów mlecznych, serów (z wyjątkiem gospodarstw pracowników 
i rolników) oraz napojów bezalkoholowych (tabela 15). 
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Tabela 15. Dynamika spożycia podstawowych produktów żywnościowych w gospodarstwach 
domowych według grup społeczno-ekonomicznych w latach 2004-2008  

Gospodarstwa domowe 

Wyszczególnienie ogółem pracow-
ników rolników 

pracujących 
na własny 
rachunek 

emerytów i 
rencistów 

Pieczywo i produkty zbożowe 85,5 86,4 86,3 86,5 99,1 
Mięso, podroby i przetwory 103,1 104,1 104,9 102,4 106,4 
 wędliny wysokogatunkowe a 130,6 129,8 144,4 116,7 135,2 
Ryby i przetwory b 114,6 116,7 120,0 117,5 121,2 
Mleko świeże 79,1 81,8 76,7 86,0 80,0 
Jogurty i napoje mleczne 111,1 106,3 156,0 103,8 106,6 
Sery 101,1 97,7 94,8 103,3 101,0 
Jaja 87,8 87,9 92,0 86,2 92,2 
Oleje i pozostałe tłuszcze 88,5 90,6 87,9 90,6 91,9 
Owoce i przetwory  91,8 91,0 92,4 96,8 94,4 
Warzywa, grzyby i przetwory  96,7 98,7 93,5 104,4 98,7 
Ziemniaki 76,3 77,0 82,1 71,8 81,1 
Cukier 87,0 88,2 93,4 91,4 90,5 
Wody mineralne c (l) 153,4 154,3 207,7 145,6 145,0 
Soki owocowe i warzywne (l) 114,7 109,3 156,8 110,0 112,0 

a bez marynat, przetworów ze zwierząt morskich i słodkowodnych, wyrobów garmażeryjnych i panierowanych, 
b wędzone i gotowane (np. szynka, polędwica, baleron) oraz kiełbasy trwałe (np. myśliwska, salami, kabanosy), 
c łącznie z wodami źródlanymi 
Źródło: Obliczono na podstawie danych GUS. 

Mieszkania na wsi stanowiły 33,8% ogółu mieszkań w kraju, tj. 4 196 tys. Przeciętne 
mieszkanie na wsi składa się z 4,1 izby (w miastach – z 3,5 izby). Na jedno mieszkanie 
wiejskie przypada średnio 3,5 osób, a na miejskie – 2,7 osób. Wyposażenie mieszkań 
w instalacje techniczno-sanitarne świadczy o standardzie mieszkań oraz o warunkach bytu 
zamieszkujących w nich osób. Między wiejskimi a miejskimi gospodarstwami odnotowano 
znaczne zróżnicowanie w tym zakresie. W 2007 r. stopień wyposażenia mieszkań w instalacje 
techniczno-sanitarne na wsi był znacznie niższy niż w miastach. Gaz z sieci doprowadzony 
był do 18,3% mieszkań na wsi (w 2004 r. – 17,5%), a w miastach – do 73,9%. Centralne 
ogrzewanie miało zainstalowane 64,0% domów wiejskich (w 2004 r. – 63,3%), podczas gdy 
w miastach – 84,5% mieszkań. Na wsi dostępu do łazienki nie miało 24,5% mieszkań 
(w 2004 r. – 25,3%), a w miastach – 7,9%. Ustępu nie miało 25,8% mieszkań na wsi 
(w 2004 r. – 26,7%), a w miastach – 5,6%. Wodociągu nie posiadało 11,3% ogółu mieszkań 
na wsi (w 2004 r. – 11,9%), podczas gdy w miastach 1,5%. W latach 2004-2007 stopień 
wyposażenia mieszkań w instalacje techniczno-sanitarne na wsi poprawił się nieznacznie.  

Istotnym elementem oceny warunków życia ludności jest stopień wyposażenia gospodarstw 
domowych w przedmioty trwałego użytkowania. W latach 2004-2008 we wszystkich 
omawianych grupach ludności poprawił się stopień wyposażenia gospodarstw domowych 
w przedmioty trwałego użytkowania (tabela 16). Jest to następstwem stale wzrastającej 
podaży dóbr nowoczesnych i atrakcyjniejszych zarówno pod względem jakości, jak i ceny, 
a także poprawy sytuacji dochodowej gospodarstw domowych oraz efektu demonstracyjnego 
i efektu rozpowszechnienia. Wiejskie gospodarstwa domowe są znacznie gorzej wyposażone 
w przedmioty trwałego użytkowania niż miejskie gospodarstwa, np. w 2008 r. komputer 
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osobisty posiadało 49,4% wiejskich gospodarstw domowych, w tym z dostępem do Internetu 
33,6% (w miastach odpowiednio 59,9% i 51,5%).  

Tabela 16. Wyposażenie gospodarstw domowych w niektóre przedmioty trwałego 
użytkowania w gospodarstwach domowych według grup społeczno-ekonomicznych w latach 
2004-2008 – w % danej grupy gospodarstw domowych 

Gospodarstwa domowe 

ogółem pracow-
ników rolników 

pracujących 
na własny 
rachunek 

emerytów i 
rencistów Wyszczególnienie 

2004 2008 2004 2008 2004 2008 2004 2008 2004 2008 
Chłodziarka  97,7 98,8 98,2 99,0 97,9 99,7 97,7 99,4 97,6 98,8 
Automat pralniczy 77,3 86,7 86,1 92,2 62,9 80,8 91,0 96,9 69,1 79,8 
Zmywarka do naczyń 4,0 9,6 5,2 11,4 2,6 8,9 15,6 29,6 1,6 4,0 
Kuchenka mikrofalowa 28,6 46,1 38,3 55,8 25,2 48,9 52,6 68,4 16,2 29,4 
Odkurzacz  92,7 95,1 95,8 96,5 91,2 95,2 95,1 97,7 90,7 94,0 
Samochód osobowy 46,0 54,7 59,3 67,4 74,6 87,3 80,9 88,3 27,5 30,7 
Rower (bez dziecięcego) 61,8 63,6 70,9 71,6 92,8 91,2 72,8 73,0 48,2 49,4 
Odbiornik telewizyjny 97,6 98,5 98,4 98,7 98,6 99,4 97,7 98,5 97,5 98,8 
Odbiornik radiofoniczny 55,2 67,2 47,2 61,2 59,6 74,8 48,3 60,8 66,1 76,8 
Odtwarzacz DVD 11,7 47,7 17,9 61,6 6,1 51,7 28,0 68,0 4,0 25,8 
Telefon komórkowy 54,0 83,5 73,7 97,7 51,7 92,1 85,0 98,1 28,7 60,0 
Komputer osobisty 32,9 56,4 49,6 76,0 26,6 62,6 64,9 85,9 12,0 23,7 
 z dostępem do Internetu 16,9 45,6 25,8 62,5 7,4 38,9 41,5 76,5 5,8 18,1 
Źródło: Dane GUS. 

W gospodarstwach domowych rolników największe zmiany dotyczyły wyposażenia 
w odtwarzacz DVD, telefon komórkowy, komputer osobisty, w tym z dostępem do Internetu 
oraz kuchenkę mikrofalową. Wyższy stopień wyposażenia gospodarstw domowych rolników 
w przedmioty trwałego użytkowania wskazuje na unowocześnienie struktury spożycia 
i poprawę warunków ich życia. 

Na warunki życia ludności, oprócz czynników materialnych, istotny wpływ wywierają także 
czynniki o charakterze niematerialnym, tzn. ochrona zdrowia i edukacja. Ludność wiejska 
ma znacznie gorszy dostęp do służby zdrowia w porównaniu z mieszkańcami miast. Dotyczy 
to większości aspektów funkcjonowania służby zdrowia. Na wsi sprawowana jest jedynie 
podstawowa opieka zdrowotna (ambulatoryjna). Jednostkami wspomagającymi lecznictwo 
na wsi są apteki i punkty apteczne, zaopatrujące ludność w leki i środki medyczne. W latach 
2004-2007 ich liczba wzrosła o 401. W 2004 r. na aptekę i punkt apteczny przypadało 
5,9 tys. osób (2-krotnie więcej niż w miastach), a w 2007 r. – 5,1 tys. osób. A zatem poprawia 
się dostępność mieszkańców wsi do aptek i punktów aptecznych. 

Poziom wykształcenia ludności zamieszkałej na wsi jest dużo niższy od poziomu 
wykształcenia ludności zamieszkałej w miastach. W 2006 r. osoby z wykształceniem 
wyższym stanowiły zaledwie 6,4% ogółu mieszkańców wsi (w miastach – 20,7%). 
Na obszarach wiejskich przeważa ludność legitymująca się wykształceniem podstawowym 
(29,1%) i zasadniczo zawodowym (28,5%), podczas gdy w miastach – z wykształceniem 
średnim i policealnym (38,2%). W środowisku wiejskim znajdują się osoby, które w ogóle 
nie posiadają żadnego wykształcenia lub posiadają niepełne podstawowe. Osoby te stanowiły 
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5,1% populacji wiejskiej (w miastach – 0,3%). W latach 2004-2006 odnotowano korzystne 
zmiany w poziomie wykształcenia ludności wiejskiej (tabela 17). 

Tabela 17. Ludność w wieku 13 lat i więcej według poziomu wykształcenia w latach 2004-
2006 – w procentach (wykształcenie ogółem = 100) 

Ogółem Miasta Wieś Wyszczególnienie 2004 2006 2004 2006 2004 2006 
Wyższe 13,0 15,3 17,5 20,7 5,4 6,4 
Policealne  i średnie 33,0 33,1 38,0 38,2 24,5 24,6 
Zasadnicze zawodowe 23,3 22,6 21,3 20,7 29,4 28,5 
Gimnazjalne 5,1 5,5 4,4 4,8 5,8 6,3 
Podstawowe ukończone 23,0 20,9 16,8 15,3 31,9 29,1 
Bez wykształcenia 2,6 2,6 2,0 0,3 3,0 5,1 
Źródło: Dane GUS. 

Spośród analizowanych grup społeczno-ekonomicznych ludności, gospodarstwa domowe 
rolników charakteryzował najniższy poziom wykształcenia. W 2008 r. wykształceniem 
wyższym legitymowało się zaledwie 3,3% osób w wieku 15 lat i więcej. Wykształcenie 
policealne i średnie posiadało 25,3% osób, zasadnicze zawodowe – 34,0%, podstawowe 
ukończone – 26,5%, gimnazjalne – 9,8% i bez wykształcenia – 1,1% (tabela 18). W latach 
2005-2008 odnotowano pozytywną zmianę w poziomie wykształcenia rolników: wzrósł 
udział osób z wykształceniem średnim (o 2,2 pkt proc.) oraz z wykształceniem wyższym 
(o 0,9 pkt proc.) i jednocześnie zmniejszył się udział osób, które nie posiadały żadnego 
wykształcenia (o 0,1 pkt proc.). Mimo poprawy poziomu wykształcenia rolników był on nadal 
najniższy w stosunku do innych grup ludności. 

Tabela 18. Struktura ludności w wieku 15 lat i więcej w gospodarstwach domowych według 
poziomu wykształcenia w latach 2005-2008 – w procentach 

Gospodarstwa domowe 

ogółem pracow-
ników rolników 

pracujących 
na własny 
rachunek 

emerytów i 
rencistów Wyszczególnienie 

2005 2008 2005 2008 2005 2008 2005 2008 2005 2008 
Wyższe  10,7 12,7 13,7 15,0 2,4 3,3 17,0 20,5 7,8 9,5 
Policealne  i średnie 32,3 32,7 34,8 34,3 23,1 25,3 42,6 40,8 29,0 29,5 
Zasadnicze zawodowe 27,9 27,5 29,4 28,8 33,9 34,0 22,9 22,3 24,2 24,6 
Gimnazjalne 6,5 6,8 7,8 8,2 8,9 9,8 8,2 7,6 3,2 2,9 
Podstawowe ukończone 21,6 19,5 14,0 13,4 30,6 26,5 9,3 8,5 33,4 31,8 
Bez wykształcenia 1,1 0,8 0,4 0,3 1,2 1,1 0,1 0,3 2,4 1,8 
Źródło: Dane GUS. 
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Podsumowanie i wnioski 
 
W latach 2004-2008 sytuacja dochodowa rolników poprawiła się, lecz poziom dochodów 
rozporządzalnych w przeliczeniu na 1 osobę był nadal najniższy w porównaniu z innymi 
grupami ludności. Niestety, 2008 r. nie był korzystny pod względem dochodów dla polskich 
rolników. Dane rachunków makroekonomicznych oraz dane FADN wskazują 
na kilkunastoprocentowe obniżenie się dochodów rolników i pogłębienie się dysparytetu 
dochodowego pomiędzy rolnikami a innymi aktywnymi zawodowo grupami społecznymi. 
Dotyczy to także dysparytetu wynagrodzenia za pracę, który jest jeszcze głębszy. 

Dane budżetów gospodarstw domowych rolników, tj. rodzin rolniczych utrzymujących się 
w przeważającym stopniu z dochodu rolniczego, wskazują także na powiększenie się 
dystansu tej grupy w stosunku do innych grup społeczno-ekonomicznych, w tym zwłaszcza 
grupy przedsiębiorców poza rolnictwem (do których można a nawet powinno porównywać się 
grupę rolników). 

Dochody rolników w latach następnych będą kształtowane tak jak dotychczas przez dwa 
główne, egzogeniczne przy tym czynniki, a mianowicie: ceny oraz popyt. W tej sytuacji 
szczególnego znaczenia nabierają relacje cen rolnych, efektywność produkcji (relacja 
wolumenu produkcji do wolumenu zużycia pośredniego), zmiany strukturalne w rolnictwie, 
prowadzące do zwiększenia wydajności pracy oraz coraz bardziej transfery wynikające 
z mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej i kursu walutowego ( /PLN). 

Niezwykle ważna dla sytuacji ekonomicznej rolnictwa jest zmniejszenie wahań cen rolnych, 
co w znacznej mierze w warunkach gospodarki otwartej stanowi czynnik egzogeniczny. 

Gospodarstwa domowe rolników, w porównaniu z innymi grupami ludności utrzymującymi się 
z pracy, charakteryzuje najniższy udział wydatków na mieszkanie, higienę osobistą, edukację, 
rekreację i kulturę, restauracje i hotele oraz transport i łączność, a najwyższy – na żywność 
i napoje bezalkoholowe. 

We wzorcu konsumpcji żywności rolników nastąpiły zarówno pozytywne, jak i negatywne 
zmiany. Pozytywną zmianą jest wzrost spożycia ryb i przetworów, jogurtów i napojów 
mlecznych, soków owocowych i warzywnych oraz spadek spożycia cukru, zaś negatywną 
spadek spożycia mleka świeżego, warzyw i przetworów oraz serów. 

Do najistotniejszych zmian w warunkach życia rolników należy: 

– poprawa wykształcenia rolników: wzrosła liczba osób z wykształceniem średnim 
i wyższym, a zmniejsza się liczba osób bez wykształcenia, 

– lepsze wyposażenie mieszkań w przedmioty trwałego użytkowania, takie jak: 
odtwarzacz DVD, telefon komórkowy, komputer osobisty, w tym z dostępem 
do Internetu oraz kuchenkę mikrofalową.  

– Na tle pozostałych analizowanych grup ludności zarówno poziom wykształcenia 
rolników, jak i stan posiadania przedmiotów trwałego użytkowania jest nadal 
najniższy. 
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Zmiany cen i marż cenowych na poszczególnych poziomach łańcucha dostaw  

Szoki podażowe oraz mała elastyczność popytu na żywność sprawiają, że wrażliwość cen 
produktów rolnych na zmiany podaży jest bardzo duża, mimo rosnących obrotów 
handlowych, rozwijającego się przetwórstwa i unowocześniania przechowalnictwa oraz 
szeroko stosowanej substytucji. Szczególnie dotyczy to zbóż (tabela 19, wykres 8), na które 
systematycznie wzrasta popyt i od których coraz bardziej uzależniona jest produkcja 
zwierzęca .  

Tabela 19. Ceny skupu zbóż 
1990-1993 1994-2003 2004-2009 1990-2009 Wyszczególnienie Pszenica 

Średnia cena zł/t 141 474 547 422 
Standardowe odchylenie zł/t 7,3 10,7 17,4 18,9 
Zmienność % 51,7 22,5 31,8 44,8 
 Żyto 
Średnia cena zł/t 100 339 455 316 
Standardowe odchylenie zł/t 6,1 8,3 15,8 15,7 
Zmienność % 61,0 24,4 34,7 49,6 
Źródło: Obliczono na podstawie danych GUS. 

Wykres 8. Ceny skupu zbóż 
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Źródło: Opracowano na podstawie danych GUS. 

Zmiana systemu gospodarczego na przełomie lat 80. i 90. XX wieku oraz destabilizacja  
światowego rynku w 2007 r. spowodowała, że pomimo podejmowanej interwencji przed 
integracją oraz objęcia rynku zbóż Wspólną Polityką Rolną po akcesji,  zmienność cen zbóż 
pozostała bardzo duża. W pierwszej połowie lat 90. wynosiła ona 52-61%. W latach 
następnych zmalała do 23-25%, a po akcesji ponownie wzrosła do 32-35%. Od 1995 r. 
przeciętne ceny skupu pszenicy − przede wszystkim w zależności od wielkości zbiorów i 
napięcia w relacjach podażowo-popytowych −  wahały się od 363 zł/t do ponad 700 zł t, przy 
zmienności cen  wynoszącej 23% w latach 1994-2003 i 32% w latach 2004-2009.  Wahania 
cen pozostałych zbóż przebiegały podobnie, ponieważ wahania podaży poszczególnych 
gatunków zbóż przebiegają równolegle. 
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Ceny detaliczne przetworów zbożowych w tym czasie systematycznie rosły, przy wyraźnie 
mniejszej zmienności (tabela 20 i 21). Na poziomie detalu najbardziej wzrosły ceny 
pieczywa, bo aż 12,5-krotnie w latach 1991-2008. Ceny detaliczne pozostałych przetworów 
zbożowych rosły wolniej, tak że ceny tych przetworów wzrosły 11-krotnie. Ceny zbytu tej 
grupy towarowej wzrosły w tym okresie prawie 9,5-krotnie, podczas gdy ceny skupu zbóż od 
8 do 9 razy. Zatem udział cen  skupu w cenach detalicznych przetworów zbożowych 
w zależności od produktu i głębokości przerobu zmalał od początku lat 90. do I połowy 
2009 r. od 16 do ponad 55%5. 

Tabela 20. Wskaźniki zmian cen na poszczególnych poziomach rynku zbóż 
Wyszczególnienie 1991-

1994 
1995-
1999 

2000-
2003 

2004-
2006 

2007-
2008 

1991-
2008 

Ceny skupu pszenicy 323 166,0 113,2 91,3 145,0 803 
Ceny skupu żyta 298 163,3 129,3 101,6 143,4 918 
Ceny skupu jęczmienia 298 181,2 125,4 79,3 152,7 819 
Ceny skupu kukurydzy 607 93,7 109,7 92,4 143,1 825 
Ceny zbytu przetworów zbożowych 306 218,2 113,1 104,1 119,2 936 
Ceny detaliczne przetworów 
zbożowych 320 213,5 124,1 107,7 120,3 1099 

    w tym pieczywa 320 224,8 130,2 107,5 124,0 1246 
Źródło: Obliczono na podstawie danych GUS. 

Tabela 21. Udział ceny skupu i marż* w cenie detalicznej wybranych przetworów zbożowych 
Udział w cenie detalicznej % Cena detaliczna 

zł/kg ceny skupu** marży przetwórczej marży handlowej Lata 
chleb mieszany zwykły 

1990-1994 0,54 37,7 . . 
1995-1999 1,46 28,3 55,4 16,3 
2000-2003 1,59 22,7 58,1 19,2 
2004-2006 1,55 21,6 62,5 15,9 
2007-2008 1,89 26,8 59,0 14,2 
I półr.2009 1,97 16,8 67,5 15,7 

 mąka poznańska 
1990-1994 0,54 42,6 . . 
1995-1999 1,46 44,9 28,7 26,4 
2000-2003 1,59 44,0 15,8 40,2 
2004-2006 1,55 41,7 11,6 46,7 
2007-2008 1,89 50,9 7,6 41,4 
I półr.2009 1,97 35,9 6,7 57,4 

 kasza manna 
1990-1994 0,63 36,3 . . 
1995-1999 1,85 35,5 33,0 31,5 
2000-2003 2,17 32,2 32,3 35,4 
2004-2006 2,41 26,8 27,8 45,4 
2007-2008 3,14 30,6 18,0 51,3 
I półr.2009 3,54 19,9 20,7 59,3 

* Marże przetwórcza i handlowa =  różnica między ceną detaliczną produktu finalnego, a ceną surowca zużytego 
do jego produkcji - obejmują koszty związane z przetworzeniem surowca na produkt finalny oraz z jego 
sprzedażą, a także nadwyżkę przychodów nad kosztami.  
                                                           
5 Ustalenie udziału cen skupu w cenach detalicznych całego agregatu przetworów zbożowych jest  bardzo trudne 
i skomplikowane. Wymaga też przyjęcia szeregu uproszczeń ze względu na  różnice w stopniu przetworzenia, 
czy też udziału poszczególnych przetworów w wykorzystaniu zbóż na cele spożywcze. Z tego względu 
najczęściej problem udziału  poszczególnych ogniw łańcucha marketingowego w cenach detalicznych analizuje 
się w odniesieniu do wybranych produktów. 
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**Po uwzględnieniu współczynnika przeliczeniowego 0,72 uwzględniającego przeciętną wydajność 
przemiałową ziarna zbóż.  
Źródło: Obliczono na podstawie niepublikowanych danych GUS. 

Udział cen skupu w cenach detalicznych pieczywa zmniejszył się najbardziej, bo z 38 do 
17%, przede wszystkim na rzecz marży przetwórczej. Rosnące koszty przetwórstwa wtórnego 
(w tym głównie energii i kosztów pracy), wzrost wartości dodanej oraz zmiany struktury 
sprzedaży i związane z tym ukryte podwyżki cen6 sprawiły, że udział marży przetwórczej w 
cenie detalicznej chleba mieszanego wzrósł w latach 1990-2009 z 55 do 76%. Natomiast 
udział marży handlowej, a więc różnicy między ceną detaliczną i ceną zbytu w cenie 
detalicznej chleba  mieszanego pozostał znacząco niższy, niż w przypadku niżej 
przetworzonej mąki czy kaszy.  

W przypadku mąk i kasz głównym składnikiem ceny detalicznej stała się marża  handlowa, 
której udział wzrósł w latach 1990-2009 do prawie 60%, kosztem surowca rolniczego i marży 
przetwórczej. Szczególnie niski udział  marży przetwórczej w cenie detalicznej mąki (do 
poniżej 10% w latach 2007-2009), która jest głównym produktem młynarstwa, świadczy o 
wyraźnie pogarszającej się opłacalności pierwotnego przetwórstwa zbóż.  

Bardzo duże różnice w wielkości marży handlowej między poszczególnymi artykułami 
zbożowymi wskazują, że detaliści stosują nader zróżnicowaną  politykę cenową. W stosunku 
do bardzo często kupowanego chleba, są skłonni zadowolić się bardzo niską marżą, 
kompensując to dużą sprzedażą. Natomiast w stosunku do znacznie rzadziej kupowanej mąki 
czy kaszy marża jest znacznie wyższa.  

Na rynku mleka różnice tempa zmian cen na poszczególnych poziomach łańcucha 
żywnościowego były znacznie większe i przebiegały odmiennie. Dynamika wzrostu cen 
skupu mleka od 1995 r. znacząco wyprzedzała podwyżki cen przetworów mlecznych zarówno 
na poziomie detalu, jak i zbytu. Szczególnie duże dysproporcje w tempie wzrostu cen skupu 
mleka w porównaniu z cenami zbytu i cenami detalicznymi miały miejsce w latach 2004-
2007 pod wpływem dynamicznego rozwoju eksportu stymulowanego znaczącymi różnicami 
cen oraz bardzo dobrą koniunkturą na światowym rynku. Dopiero w 2008 r. ceny skupu 
ograniczono znacznie bardziej niż ceny zbytu oraz ceny detaliczne  pod wpływem 
dekoniunktury na światowym rynku. W sumie w latach 1991-2008 ceny skupu mleka wzrosły 
ponad 16-krotnie, podczas gdy ceny zbytu przetworów mlecznych i ceny detaliczne masło 
około 10-krotnie, a ceny detaliczne nabiału ponad 14-krotnie (tabela 22). Przyczyniło się do 
tego zarówno zaniżenie cen  skupu mleka w pierwszych latach transformacji ustrojowej, jak i 
polityka cenowa mleczarni silnie premiująca wysoką jakość higieniczną i standardy 
weterynaryjne stosowane w produkcji mleka. Prowadzenie takiej polityki cenowej 
umożliwiało rosnące wsparcie rynku mleka w okresie przygotowań do integracji z Unią 
Europejską, a po integracji duże różnice cen między rynkiem krajowym, a innymi krajami 
członkowskimi. Świadczy to jednak o ułomności funkcjonowania mechanizmu cenowego na 
rynku mleka, co w dłuższej perspektywie musi prowadzić do nierównowagi rynkowej i 

                                                           
6 Ukryte podwyżki cen związane ze zmniejszaniem gramatury wypiekanych wyrobów, zmianą nazwy i użytymi 
dodatkami związanymi z wyższymi cenami. 
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bankructwa przede wszystkim mleczarni, które nie są w stanie skutecznie przerzucać na 
konsumentów wzrostu kosztów produkcji, za pośrednictwem detalistów. 

Tabela 22.  Wskaźniki zmian cen na poszczególnych poziomach rynku mleka 
Wyszczególnienie 1991-

1994 
1995-
1999 

2000-
2003 

2004-
2006 

2007-
2008 

1991-
2008 

Ceny skupu mleka 438 221,5 117,5 129,7 110,9 1640 
Ceny zbytu przetworów  mlecznych 452 175,4 108,4 109,4 108,2 1018 
Ceny detaliczne nabiału 487 205,8 114,0 107,4 115,1 1412 
Ceny detaliczne masła 307 219,2 109,3 118,8 112,8 987 
Źródło: Obliczono na podstawie danych GUS. 

Dynamiczny wzrost cen skupu mleka sprawił, że rynek mleka do końca 2007 r. nie podlegał 
powszechnie obserwowanym na rynku żywnościowym prawidłowościom, a udział cen skupu 
w cenach detalicznych przetworów mlecznych systematycznie wrastał. Dopiero w 2008 r. 
ceny skupu zmalały silniej niż ceny zbytu i ceny detaliczne nabiału oraz masła, pod wpływem 
załamania koniunktury na światowym rynku i znaczącego pogorszenia sytuacji finansowej 
mleczarni.  

Analiza udziału cen skupu oraz marży handlowej i marży przetwórczej w cenach detalicznych 
przetworów mlecznych wskazuje, że udział kosztów surowca w cenach detalicznych 
większości świeżych przetworów oraz serów dojrzewających wahał się w latach 1990-2008 w 
granicach 27-44%. Na pozostałe 56-73% ceny detalicznej mniej więcej po połowie składała 
się marża przetwórcza i marża handlowa. Jedynie w przypadku masła sytuacja była 
odmienna. Niskie ceny zbytu masła powodowały, że udział surowca w cenie detalicznej 
wynosił od 52 do 68%. Udział marży handlowej w cenach detalicznych masła nie odbiegał od 
innych przetworów mlecznych (26-43%), a na marżę przetwórczą pozostawało mleczarniom 
jedynie 0,1-11% ceny detalicznej, a więc 0,17-1,35 zł/kg masła, co nie wystarczało na 
pokrycie kosztów przerobu tłuszczu zawartego w mleku na masło (tabela 23). 
Prawdopodobnie jest to jedna z podstawowych przyczyn stosowania dodatku olejów 
roślinnych do masła, w celu obniżenia kosztów produkcji.  
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Tabela 23. Udział ceny skupu i marż w cenach detalicznych wybranych przetworów 
mlecznych 

Udział w cenie detalicznej %  
Cena detaliczna 

zł/kg Ceny skupu* marży przetwórczej marży handlowej 

 
Lata 

 
mleko spożywcze 2,0-2,5% tł 

1990-1994 0,35 39,0 -1,5 62,5 
1995-1999 0,98 45,2 46,3 8,5 
2000-2003 1,43 41,8 41,9 16,3 
2004-2006 1,57 46,2 35,9 18,0 
2007-2008 1,88 44,9 31,0 24,1 
I półr.2009 2,05 34,1 39,4 26,5 

 twaróg tłusty 
1990-1994 2,12 32,1 1,0 66,9 
1995-1999 7,59 29,1 50,7 20,1 
2000-2003 9,42 31,8 46,5 21,6 
2004-2006 10,02 36,2 40,5 23,2 
2007-2008 11,78 35,8 38,7 25,6 
I półr.2009 12,73 27,4 44,5 28,1 

 śmietana 18% 
1990-1994 . . . . 
1995-1999 3,68 26,3 43,7 30,0 
2000-2003 4,40 29,9 40,3 29,9 
2004-2006 4,53 34,8 34,8 30,4 
2007-2008 5,25 35,6 35,3 29,2 
I półr.2009 5,50 27,2 41,4 31,4 

 Masło 
1990-1994 2,87 68,0 5,4 26,6 
1995-1999 12,17 52,3 11,1 36,6 
2000-2003 16,29 52,9 4,3 42,8 
2004-2006 16,89 61,8 5,4 32,9 
2007-2008 17,68 68,5 0,1 31,3 
I półr.2009 17,23 58,1 4,1 37,8 

 ser GOUDA 
1990-1994 3,79 31,8 34,1 34,0 
1995-1999 11,55 34,0 39,7 26,3 
2000-2003 15,01 35,5 38,1 26,4 
2004-2006 16,08 40,0 34,5 25,5 
2007-2008 18,19 41,1 30,0 28,8 
I półr.2009 16,19 38,2 28,8 33,0 

* przy obliczaniu udziału cen skupu w cenie detalicznej przyjęto następujące współczynniki wskazujące zużycie 
surowca na jednostkę produktu finalnego: mleko spożywcze 0,98, śmietana 3, masło 11,5, twaróg 4,5, ser 
dojrzewający 7,5 
Źródło: Obliczono na podstawie niepublikowanych danych GUS. 

Na rynku mięsa najwolniej rosły ceny zbytu mięsa i jego przetworów, które w latach 1991-
2008 wzrosły tylko 4,9-krotnie, a więc nawet mniej niż ceny skupu drobiu. Dynamika 
wzrostu cen żywca była bardzo zróżnicowana (tabela 24). Ceny skupu drobiu i świń wzrosły 
nieco ponad 5-krotnie, podczas gdy ceny żywca wołowego w wyniku skokowej podwyżki po 
integracji, podniesione zostały 9,5-krotnie, a więc także silniej niż ceny cieląt, które wzrosły 
6,6-krotnie. 

Zmiany cen mięsa i jego przetworów, jakie dokonały się w analizowanym czasie na poziomie 
detalu, nie do końca korespondowały ze zmianami cen surowca i cen zbytu pod wpływem 
zróżnicowanej polityki cenowej stosowanej przez handel. Najmniej, bo tylko 3,2-krotnie 
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wzrosły ceny detaliczne drobiu i jak można przypuszczać były jednym z podstawowych 
czynników hamujących wzrost cen mięsa i jego przetworów z jednej strony, a z drugiej 
dynamizującym spożycie drobiu, które stało się najtańszym gatunkiem mięsa. Wieprzowina 
zdrożała w latach 1991-2008 4,6-krotnie, a wołowina prawie 9-krotnie, podczas gdy 
przetwory mięsne 6,4-krotnie. 

Tabela 24. Wskaźniki zmian cen na poszczególnych poziomach rynku mięsa 
Wyszczególnienie 

 
1991-
1994 

1995-
1999 

2000-
2003 

2004-
2006 

2007-
2008 

1991-
2008 

Ceny skupu żywca wieprzowego 323 119,7 104,8 111,7 112,8 511 
Ceny skupu żywca wołowego 416 145,9 99,5 159,1 99,6 958 
Ceny skupu cieląt 294 169,0 99,0 179,3 75,1 663 
Ceny skupu drobiu 349 125,0 101,1 91,7 124,7 503 
Ceny zbytu przetworów  mięsnych 281 140,0 108,0 108,1 106,7 491 
Ceny detaliczne mięsa i przetworów 277 153,5 108,2 108,0 109,6 544 
         w tym wieprzowe 228 158,1 108,8 109,3 107,6 461 
                    wołowe 286 163,8 118,6 151,3 106,9 898 
                    drób 246 126,0 94,3 94,1 117,4 323 
                    przetwory mięsne 317 154,7 111,4 108,9 108,2 643 
Źródło: Obliczono na podstawie danych GUS. 

Tabela 25. Udział ceny skupu i marż w cenach detalicznych wybranych artykułów mięsnych 
Udział w cenie detalicznej % Cena detaliczna 

zł/kg ceny skupu* marży przetwórczej marży handlowej 
 

Lata 
 schab 

1990-1994 4,88 38,4 . . 
1995-1999 11,31 36,2 59,9 3,9 
2000-2003 13,45 35,7 53,9 10,4 
2004-2006 13,60 36,6 52,6 10,9 
2007-2008 13,96 34,9 54,2 11,0 
I półr.2009 15,23 39,9 48,9 11,2 

 rostbef 
1990-1994 3,04 62,3 . . 
1995-1999 8,12 59,0 37,4 3,6 
2000-2003 10,50 50,8 39,6 9,6 
2004-2006 15,73 47,3 41,6 11,1 
2007-2008 17,81 43,6 49,4 7,0 
I półr.2009 19,26 46,3 50,7 3,0 

 kurczę patroszone 
1990-1994 2,67 68,9 . . 
1995-1999 5,68 75,4 13,9 10,8 
2000-2003 5,42 77,1 11,6 11,3 
2004-2006 5,41 75,5 11,4 13,1 
2007-2008 6,26 73,9 12,2 13,9 
I półr.2009 6,94 70,7 15,8 13,5 

 szynka wieprzowa gotowana 
1990-1994 8,20 22,9 . . 
1995-1999 16,24 25,2 66,8 7,9 
2000-2003 19,40 24,8 58,8 16,4 
2004-2006 19,80 25,1 54,2 20,7 
2007-2008 20,24 24,1 55,8 20,1 
I półr.2009 21,64 28,1 52,4 19,6 

*Przy obliczaniu udziału cen skupu w cenie detalicznej uwzględniono wydajność  ubojową stosując 
współczynniki przeliczeniowe: bydło - 0,52, świnie – 0,78, drób – 0,755 
Źródło: Obliczono na podstawie niepublikowanych danych GUS. 
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W wyniku zmian cen jakie dokonały się na rynku mięsa w ciągu 18 analizowanych lat nie 
znalazła potwierdzenia teza o malejącym udziale surowca rolniczego w cenach detalicznych 
artykułów mięsnych. W przypadku mięsa wieprzowego udział ceny skupu w cenie detalicznej 
praktycznie nie zmienił się, wahając się nieznacznie w granicach 35-37% w zależności od 
fazy cyklu świńskiego. Prawie nie zmienił się także udział cen skupu w cenach detalicznych 
tuszek kurcząt, a udział ten jest około 2-krotnie większy niż w przypadku schabu i szynki 
gotowanej. Jedynie w przypadku wołowiny udział cen skupu w cenie detalicznej zmniejszył 
się z około 60 do 44-46% wyłącznie kosztem marży handlowej. Wzrost cen skupu bydła i cen 
zbytu wołowiny był bowiem tak duży, że handlowcy dla utrzymania sprzedaży, przy niskim 
zainteresowaniu krajowych konsumentów tym gatunkiem mięsa, ograniczyli marżę handlową 
do 3-7% w latach 2007-2009. Udział marży handlowej w cenach detalicznych mięsa 
surowego waha się w granicach 10 – 14%, z wyjątkiem wołowiny. W przypadku przetworów 
mięsnych udział marży handlowej jest wyższy o 5-10%. Warto także podkreślić znacznie 
mniejszy udział marży przetwórczej w przypadku drobiu niż innych gatunków mięsa 
i przetworów mięsnych (tabela 25). 

Reasumując, zmiany cen w minionym 20-leciu na podstawowych rynkach rolno-
żywnościowych wskazują, że podstawowym czynnikiem destabilizującym ekonomiczne 
warunki produkcji rolniczej i naruszającym długookresową równowagę na tych rynkach były 
silne wahania cen zbóż. Analiza cen nie potwierdziła powszechnego przekonania 
o malejącym udziale cen surowca rolniczego w cenach detalicznych produkowanej żywności. 
Ta zasada obserwowana w innych krajach o rozwiniętej gospodarce rynkowej została 
jednoznacznie potwierdzona tylko na rynku zbóż w odniesieniu do pieczywa. Co nie znaczy, 
że nie dochodziło do krótkookresowego zmniejszenia udziału cen skupu w cenach 
detalicznych żywności. Jednakże były także okresy kiedy szybko rosnące ceny surowca nie 
były w pełni przenoszone na ceny detaliczne żywności. 


