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Walne Zgromadzenie Wielkopolskiej Izby Rolniczej wyraża głębokie zaniepokojenie związane z aktualną, 

trudną sytuacją rynkową. Bardzo wysokie ceny nawozów, paliw, energii, sprawiają, że wszyscy z 

ogromnym niepokojem patrzą na coraz to trudniejszą sytuację polskich rolników. Dodatkowo dochodzą 

do tego stale rosnące ceny pasz, zbóż, paliw oraz innych kosztów produkcji. Dostrzegamy również 

zerwanie łańcuchów dostaw surowców rolnych, co w konsekwencji pogłębiać będzie jeszcze bardziej już 

trudną sytuację w polskim, a także w europejskim rolnictwie. 

Analizy i notowania prowadzone systematycznie przez Wielkopolską Izbę Rolniczą wskazują na spadek 

rentowności produkcji w wielu gałęziach rolnictwa. W szczególnie trudnej sytuacji są gospodarstwa 

prowadzące chów i hodowlę zwierząt, producenci buraków cukrowych, ziemniaków skrobiowych czy 

warzyw, kwiatów i owoców spod osłon. 

Szczególnie zwracamy uwagę na bardzo trudną sytuację producentów trzody chlewnej. W Polsce od 

początku 2021 roku do 31 maja br. zlikwidowanych zostało blisko 40 tys. stad trzody chlewnej. Głównym 

powodem zamykania gospodarstw w roku ubiegłym był szalejący i rozprzestrzeniający się wirus 

afrykańskiego pomoru świń oraz brak jakiejkolwiek rentowności produkcji. Pomimo wzrostu cen skupu, 

rentowność tej gałęzi produkcji rolniczej pozostaje nierentowna. W zasadzie od końca lutego br. 

dostrzegamy długo wyczekiwane podwyżki cen tucznika w skupach. Obecnie cena skupu tucznika 

kształtuje się na poziomie około 6,20 zł/kg. Wprawdzie rosną ceny w skupach, jednak należy zwrócić 

uwagę na lawinowo rosnące koszty produkcji. Niestety wzrosty cen nie zapewniają rolnikom zysków, a 

do opłacalności tego kierunku produkcji jeszcze daleko. Sytuacja związana z prognozowaną mniejszą 

produkcją zbóż i kukurydzy, spowoduje kolejne wzrosty kosztów pasz na jesień tego roku. Podobnie 

rosnąć będą koszty energii oraz paliwa. To spowoduje, że jesień dla producentów trzody chlewnej 

będzie bardzo ciężka. Sytuację nieco uratował program dopłat do macior. Rolnicy bardzo pozytywnie 

oceniają ten program Ministerstwa. Pozwala on, na chociaż niewielką, ale jednak stabilizację warunków 

ekonomicznych produkcji trzody chlewnej. Dla wielkopolskiego rolnictwa, biorąc pod uwagę przewagę 

gleb lekkich, to produkcja trzody chlewnej odgrywa znaczącą rolę w ekonomice produkcji wielu 

gospodarstw rolnych. Nie do przecenienia, biorąc pod uwagę szalejące ceny nawozów sztucznych, jest 

także fakt, że to nawozy organiczne, powstające przy produkcji zwierzęcej, pozwalają na ograniczenie 

kosztów nawożenia, poprawę struktury gleby oraz polepszenie stosunków wodnych. Biorąc pod uwagę 

te argumenty, Wielkopolska Izba Rolnicza wystosowała pismo do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 

wnioskiem o wydłużenie programu. Walne Zgromadzenie Wielkopolskiej Izby Rolniczej uważa, że 

program ten powinien funkcjonować jako stały mechanizm wspierania rodzimej produkcji trzody 

chlewnej, realizowanej w sposób zrównoważony przez rodzinne gospodarstwa rolne. Bez takiego 

mechanizmu i przy obecnej bardzo trudnej sytuacji rynkowej, producenci trzody chlewnej, albo na stałe 

zrezygnują z tej produkcji, bądź przejdą na model tuczu kontraktowego. Dodatkowo wypadające, 

rodzinne gospodarstwa rolne, zastąpią wielkie fermy przemysłowe. Ponadto Walne Zgromadzenie 

Wielkopolskiej Izby Rolniczej uważa, iż mechanizm rekompensat cenowych powinien mieć charakter 

trwały, a przyjmowanie wniosków winno odbywać się w sposób ciągły. 

Zwracamy uwagę, że producenci żywca drobiowego, wołowego oraz mleka, pomimo wzrostu cen skupu 

odczuwają w coraz większym stopniu wzrost kosztów produkcji. Rentowność tych gałęzi produkcji 



rolniczej jest zależna od dostępu do własnej bazy paszowej. Jeśli rolnicy są zmuszeni kupować zboża, 

pasze i komponenty białkowe to koszty produkcji zaczynają przewyższać wpływy ze sprzedaży.  Walne 

Zgromadzenie Wielkopolskiej Izby Rolniczej zwraca uwagę na zachowania spekulacyjne, które ujawniły 

się na rynku zbóż i są związane z niekontrolowanym napływem zbóż z Ukrainy. 

W trudnej sytuacji znaleźli się również producenci warzyw spod osłon. Do tej pory producenci warzyw 

radzili sobie ze wzrostem cen środków produkcji, energii czy też paliwa. Aktualnie jednak mamy do 

czynienia ze skokowym wzrostem kosztów produkcji w gospodarstwie, który w zależności od kierunku 

produkcji sięga od 30 do 50%. W przypadku warzyw ciepłolubnych koszty te wzrosły nawet o 80%! W 

szczególności chodzi o uprawy szklarniowe – gdyż rośliny trzeba dogrzać i doświetlić, a koszty energii są 

ogromne. Według informacji uzyskanych od producentów warzyw spod osłon, ceny miału, który 

zazwyczaj służy do ogrzewania tuneli i szklarni wzrosły z poziomu ok. 400 zł/t w ubiegłym roku,  do 

1.200-1.500 zł/t obecnie. Ponadto pojawił się problem dostępnością tego opału. W chwili obecnej składy 

z opałem są puste. Producenci radzą sobie tylko dlatego, że korzystają z opału zakupionego wcześniej i 

po niższych cenach. Jednak i tego wkrótce zabraknie. Dochodzą do tego problemy związane z 

dostępnością siły roboczej, a należy pamiętać, że produkcja owoców i warzyw jest bardzo pracochłonna. 

Z rynku spożywczego wypada wiele małych, niezależnych sklepów spożywczych czy warzywniczych, 

które tradycyjnie stanowiły miejsca zbytu dla mniejszych gospodarstw rolnych. W to miejsce, coraz 

bardziej wdzierają się sieci detaliczne, które wywierają ogromną presję cenową na rolników. Ta sytuacja 

doprowadzi nie tylko do ograniczenia produkcji, ale także do podważenia jej sensowności oraz 

zastąpienia krajowej produkcji importem warzyw. Polska jest czołowym unijnym producentem warzyw, 

zaraz po Hiszpanii i Włoszech. Należy pamiętać, że produkty polskiego warzywnictwa, czy też 

przetwórstwa warzywnego, cieszą się ogromnym uznaniem konsumentów – zarówno krajowych, jak i 

zagranicznych. Są one odpowiednikiem zdrowej, smacznej i co najważniejsze – bezpiecznej żywności. 

Wielkopolska Izba Rolnicza jako samorząd dbający o dobro rolników, apeluje o uruchomienie 

mechanizmów wsparcia dla producentów warzyw ciepłolubnych. Wielkopolska Izba Rolnicza, analizując 

rynek rolny zauważa, iż gigantyczny wzrost kosztów produkcji nie przełoży się na ceny 

wyprodukowanych warzyw i owoców, co w konsekwencji doprowadzi do problemów finansowych wielu 

małych, jak i dużych gospodarstw. 

Walne Zgromadzenie Wielkopolskiej Izby Rolniczej apeluje o podjęcie skutecznych działań osłonowych, 

których celem jest już nie tylko zabezpieczenie dochodów rodzin rolniczych, ale i bezpieczeństwa 

żywnościowego kraju. W tym celu należy skierować środki z Krajowego Planu Strategicznego, Krajowego 

Planu Odbudowy, nadzwyczajnego tymczasowego wsparcia w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego 

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w odpowiedzi na wpływ rosyjskiej inwazji na Ukrainę 

oraz środki z budżetu państwa. 


