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Warszawa, dnia 30 kwietnia 2014 r. 

 

Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach  

członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian 

Wstęp  

Wprowadzenie instrumentów wspólnej polityki rolnej, polityki handlowej i przemysłowej, związane  

z akcesją Polski do UE, stworzyło dla sektora rolno-spożywczego i obszarów wiejskich nową jakość 

gospodarczą i społeczną. Stosowane do tej pory przez Polskę instrumenty wsparcia w rolnictwie 

zostały dostosowane do zasad funkcjonowania na jednolitym rynku oraz do reguł dotyczących 

pomocy państwa.  

Traktat akcesyjny określił dla Polski warunki wdrożenia wspólnej polityki rolnej, w tym długi, 

dziesięcioletni okres stopniowego wprowadzania płatności bezpośrednich (ang. phasing - in), co 

wiązało się z koniecznością uzupełnienia wsparcia bezpośredniego z budżetu krajowego. 

Charakterystyczne dla WPR w Polsce stało się też znaczące ukierunkowanie wsparcia na rozwój 

obszarów wiejskich – udział II filara w polskiej kopercie WPR dla lat 2007-2013 wynosi prawie 40% 

(podczas, gdy średnio w UE wynosi około 23%). 

Jeszcze przed akcesją do UE, polskie rolnictwo zdominowały procesy dostosowawcze do wymogów 

wspólnego rynku europejskiego. Najbardziej kosztowne i skomplikowane było spełnienie warunków 

w produkcji i przetwórstwie produktów pochodzenia zwierzęcego: w weterynarii, przetwórstwie 

mięsnym czy mleczarstwie. Dostosowanie do unijnych standardów nie tylko umożliwiło dostęp 

towarów do jednolitego rynku, ale także poprawiło ogólną pozycję konkurencyjną polskiego 

rolnictwa.  

Bardzo dobre wykorzystanie środków z funduszy przedakcesyjnych (PHARE, SAPARD), uruchomiło 

proces przygotowania w Polsce sieci instytucji, których zadaniem było zarządzanie środkami 

unijnymi. Umożliwiło to zwiększenie i usprawnienie transferu środków finansowych, wpierających 

rozwój wsi i rolnictwa. Dla późniejszych, pozytywnych zdarzeń ważne było nabycie przez rolników, 

instytucje otoczenia rolnictwa oraz samorządy gminne umiejętności związanych z wykorzystywaniem 

pomocy unijnej. 

Bilans członkostwa Polski w UE w sektorze rolno-spożywczym jest zdecydowanie dodatni, pomimo 

szeregu skutków niekorzystnych dla producentów rolnych takich jak: zwiększenie barier wejścia na 

rynek, ograniczenie produkcji i eksportu w wyniku kwotowania produkcji, czy wzrost kosztów 

administrowania systemami zarządzania i kontroli na rynkach rolnych. 

 

1. Polskie rolnictwo wniosło do UE istotny potencjał produkcyjny. Akcesja przyspieszyła zmiany 

strukturalne w rolnictwie 

Przed akcesją często pojawiały się opinie, że polskie rolnictwo nie będzie w stanie sprostać presji 

konkurencyjnej, a Polskę zaleje tańsza żywność z krajów UE-15. Rolnicy obawiali się, że będą 

zmuszeni ograniczyć produkcję, a ich dochody zmniejszą się znacząco. Jednak włączenie do 

jednolitego rynku europejskiego ujawniło silną pozycję konkurencyjną polskiego rolnictwa. W wyniku 
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akcesji rolnicy zaczęli uzyskiwać wyższe ceny za swoje produkty, które w połączeniu z otrzymywanymi 

płatnościami bezpośrednimi przełożyły się na prawie dwukrotny wzrost ich dochodów od 2003 r.                                                                                                                                                                                                                                                          

Chociaż udział rolnictwa w tworzeniu PKB w Polsce systematycznie się obniża1 (co jest zjawiskiem 

charakterystycznym dla gospodarek wysokorozwiniętych), to wartość dodana brutto w sektorze 

rolnym systematycznie wzrasta - w okresie 2001-2012 średnioroczna dynamika wzrostu wartości 

dodanej w rolnictwie wynosiła 1,4% (podczas gdy w gałęziach pozarolniczych było to średnio 4%).  

Od 2003 r. realna wartość produkcji rolnej wzrosła o prawie 50%, co wynika z większego wolumenu 

produkcji, jak i wzrostu cen otrzymywanych przez rolników. Ceny produkcji rolnej wzrosły od 2003 r. 

o 49,3%, ale jeszcze szybciej rosły ceny środków produkcji (nasion, nawozów, energii elektrycznej, 

paliw itd.), które są w dużej mierze związane z cenami surowców energetycznych (a te rosły  

w ostatnich latach). Także poprawa sytuacji dochodowej rolników zachęcała dostawców środków 

produkcji do podwyższania cen. Dzięki wyższym cenom rolnicy w Polsce osiągali więc większe 

przychody ze sprzedaży, ale równocześnie rosły ich koszty produkcji. Pozostałe nowe kraje  

z naszego regionu (UE-9) odnotowały spadek wartości produkcji średnio o 10%, co może wynikać  

z gorszych wyników w handlu zagranicznym, niewystarczającej modernizacji lub z pogorszenia pozycji 

rolników w łańcuchu wartości dodanej. W krajach UE-15 realna wartość produkcji utrzymuje się na 

stabilnym poziomie i jest obecnie nieznacznie wyższa niż w 2003 r.   

Wykres 1. Wskaźniki zmian cen płaconych przez rolników za środki produkcji i cen otrzymywanych 

za sprzedane towary 

 

Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS 

Nastąpiło przyspieszenie pozytywnych zmian strukturalnych 

O udziale Polski w europejskim i światowym rynku rolnym w głównej mierze decydują średnie i duże 

gospodarstwa rolne. Ich znaczenie w Polsce stopniowo wzrasta. Według Powszechnego Spisu 

Rolnego przeprowadzonego w 2010 r. – w porównaniu do wyników z 2002 r. – liczba gospodarstw 

największych o powierzchni 50 ha i więcej wzrosła o 34%, zaś liczba gospodarstw w grupie 

obszarowej 20-50 ha utrzymała się na zbliżonym poziomie. Jednocześnie zaobserwowano blisko 25% 

spadek liczby gospodarstw najmniejszych (o powierzchni 0-5 ha użytków rolnych) i 17% spadek liczby 

                                                           
1
 W okresie 2010-2012 wynosił on średnio 3,9%, wobec 4,6% w latach 2001-2003 
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gospodarstw o powierzchni 5-20 ha. Choć struktura rolna stopniowo poprawia się i obserwujemy 

zmniejszanie się liczby gospodarstw rolnych wraz ze wzrostem ich powierzchni i wielkości 

ekonomicznej (rośnie średnia powierzchnia i wielkość ekonomiczna gospodarstw2), to nadal spora 

grupa gospodarstw to gospodarstwa małe, które nie są w stanie zapewnić wystarczających 

dochodów rodzinie rolniczej. Stąd konieczność poszukiwania dodatkowych źródeł utrzymania, które 

jednak nie będą zmuszały pracowników do zmiany miejsca zamieszkania. W konsekwencji zwiększa 

się liczba osób z rodzin prowadzących gospodarstwa rolne (powyżej 1 ha użytków rolnych), które 

pracują wyłącznie poza rolnictwem. Ich liczebność IERiGŻ oszacował w 2013 r. na około 460 tys. osób, 

podczas gdy w 2003 r. było ich około 305 tys. Jednocześnie w latach 2003-2013 zmniejszyła się liczba 

osób pracujących w rolnictwie o 13,4% (do około 1,77 mln AWU3, tj. w przeliczeniu na 

pełnozatrudnionych). 

Polska stała się ważnym producentem rolnym w UE 

Obecnie gospodarstwa rolne wytwarzają w Polsce produkcję, której wartość globalna (w cenach 

bieżących) plasuje polskie rolnictwo na 7 miejscu w Unii Europejskiej za Francją, Niemcami, 

Włochami, Hiszpanią, Wielką Brytania i Holandią.  

Rysunek 1. Miejsce polskiego rolnictwa w UE-27 w 2012 r. 

 

Źródło: MRiRW 

W 2013 roku użytki rolne naszego kraju stanowiły około 8,8% obszaru gruntów rolniczych UE-27. 

Większym odsetkiem ziemi rolniczej dysponują: Francja (16,1%), Hiszpania (13,6%), Wielka Brytania 

                                                           
2
 W 2012 r. w GUS nastąpiła zmiana definicji gospodarstwa indywidualnego, co spowodowało znaczny spadek 

liczby gospodarstw z 2 253,1 tys. w 2011 r. do 1 543,5 tys. w 2012 r. W związku z tym, nie należy bezpośrednio 
porównywać danych związanych z liczbą gospodarstw w 2012 r. z latami poprzednimi, gdyż prowadziłoby to do 
mylnych wniosków. Więcej na ten temat znajduje się w publikacji GUS pt. Użytkowanie gruntów, powierzchnia 
zasiewów i pogłowie zwierząt gospodarskich odpowiednio w 2011 r. i 2012 r. 
3 Roczna jednostka pracy (AWU) jest ekwiwalentem czasu przepracowanego w ciągu roku w gospodarstwie 
rolnym przez 1 osobę pełnozatrudnioną w rolnictwie. W Polsce przyjęto 2120 godzin przepracowanych w ciągu 
roku jako równoważnik pełnego etatu (roczną jednostkę pracy). 

 

 

 

I miejsce: 
jabłka, pszenżyto,  
czarna porzeczka 

  
II miejsce: żyto, pieczarki, 

ziemniaki, borówka 
 

III miejsce: rzepak, buraki cukrowe, masło,  

mleko w proszku, mięso drobiowe 

 
 

IV miejsce: pszenica, mleko krowie 

 



4 
 

(9,6%) i Niemcy (9,3%). W strukturze towarowej produkcji rolniczej od kilku lat największy udział ma 

produkcja żywca rzeźnego (31,5%), mleka krowiego (17,4%) i zbóż (15,0%).  

Obecnie, Polska jest liderem w Europie w produkcji jabłek, pszenżyta i czarnej porzeczki, zaś drugim 

producentem żyta, pieczarek, ziemniaków i borówek (rysunek 1). Wzrostowi wielkości produkcji 

rolniczej w okresie poakcesyjnym towarzyszył wyraźny wzrost nakładów inwestycyjnych (wykres 2) 

oraz powiększanie wartości posiadanego przez rolników majątku trwałego. Ważne są przy tym 

korzystne zmiany technologii stosowanych w produkcji rolniczej i transfer wiedzy. 

Wykres 2. Nakłady inwestycyjne w rolnictwie i łowiectwie w podziale na rodzaje nakładów (ceny 

bieżące, mln zł) 

 

Źródło: opracowanie MRiRW na podstawie GUS 

W perspektywie kilkuletniej, biorąc pod uwagę rosnący popyt na żywność na globalnym rynku, 

związany ze zwiększającą się liczbą ludności oraz zmianą nawyków żywieniowych na rzecz produktów 

wysoko przetworzonych, można zakładać, iż impulsy do wzrostu produkcji rolno-spożywczej będą 

podtrzymane. W rozwoju potencjału produkcyjnego tego sektora istotne znaczenie ma również 

dynamicznie rozwijający się rynek wewnętrzny. Wzrost dochodów konsumentów przekłada się na 

popyt na przetworzone produkty żywnościowe i produkty wysokiej jakości, w tym na produkty 

ekologiczne. 

W związku ze stopniowym wyczerpywaniem się przewag cenowo-kosztowych polskich 

gospodarstw rolnych, opartych o niższe koszty pracy i ceny ziemi rolniczej, wśród ważnych 

elementów budowania pozycji konkurencyjnej polskiego sektora rolnego (produkcji pierwotnej)  

w najbliższej przyszłości niewątpliwie istotne będzie także utrzymanie wysokiej jakości produktów 

rolnych uzyskiwanych metodami przyjaznymi dla środowiska naturalnego. Istotne znaczenie będą 

miały także: postęp technologiczny, innowacyjność, dalsza poprawa struktury obszarowej 

gospodarstw oraz wzmocnienie pozycji producentów rolnych w łańcuchu żywnościowym przez 

zwiększenie stopnia ich zorganizowania. Jednocześnie coraz większe znaczenie będzie miał niski 

poziom degradacji środowiska przyrodniczego i jego wysokie walory krajobrazowe oraz relatywnie 

wysoki stopień bioróżnorodności. 
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2. Nastąpiły pozytywne zmiany na obszarach wiejskich  

Od akcesji Polski do UE sytuacja na wsi zmienia się na lepsze. Dysparytet dochodowy między miastem 

i wsią oraz między dochodami rolników a dochodami pozostałych grup zawodowych maleje. Wzrost 

cen produkcji rolnej w Polsce spowodowany m.in. dobrą koniunkturą na rynkach światowych, objęcie 

dopłatami bezpośrednimi i polityka rozwoju obszarów wiejskich przełożyły się na wzrost dochodów  

z działalności rolniczej. O ile w 2004 roku dochód rozporządzalny w przeciętnym gospodarstwie 

domowym w kraju był wyższy niż w gospodarstwie rolników o 36,2%, to po dziewięciu latach od 

akcesji przewaga ta zmniejszyła się do 15,7%4. 

Rysunek 2. Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny w gospodarstwach domowych rolników, 

pracowników oraz pracujących na własny rachunek (w zł, w przeliczeniu na 1 osobę) 

 

Źródło: IERiGŻ według danych GUS 

Z kolei Eurostat stosuje wskaźnik zmian w realnych dochodach z działalności rolnej na  

1 zatrudnionego (w tym właścicieli gospodarstw, pracujących bez wynagrodzenia).  

Wykres 3. Zmiany w dochodach rolniczych na 1 zatrudnionego, 2003=100 

 

Źródło: opracowanie na podstawie danych EUROSTAT 
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Jeśli przyjmie się, że wartość tego wskaźnika wynosiła 100 w roku 2003, to w 2013 r. wynosił on  

w przypadku Polski 290, czyli dochody na 1 zatrudnionego wzrosły o 190%. Dochody rolników z UE-15 

wzrosły w stosunku do 2003 r. tylko o 11% i w opisywanym okresie 2003-13 były w stagnacji. W 

większym stopniu niż w Polsce dochody z działalności rolniczej wzrosły tylko na Litwie i w Estonii. 

Generalnie prócz Rumunii istotnie poprawiła się sytuacja dochodowa wszystkich krajów UE-9. 

Sytuacja krajów UE-15 jest zróżnicowana, z kilkoma przypadkami, w których dochody są niższe niż 

poziom z 2003 r.5 

Wykres 4. Zmiany w realnych dochodach na 1 zatrudnionego w rolnictwie w pełnym wymiarze, 

wartości szacunkowe dla 2013 r., 2003=100 

 

Źródło: opracowanie MSZ na podstawie danych EUROSTAT 

Wzrasta również odsetek dochodów uzyskiwanych przez mieszkańców wsi z pracy najemnej poza 

gospodarstwem rolnym, co wskazuje na utrwalanie się (chociaż powolne) tendencje 

wielozawodowości rodzin utrzymujących się głównie z rolnictwa. 

Poprawia się poziom wykształcenia 

Jednocześnie poprawia się poziom wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich, choć według 

Narodowego Spisu Powszechnego 2011 (NSP 2011) nadal obserwuje się wyraźne różnice  

w strukturze wykształcenia osób zamieszkałych w miastach i na wsi. W okresie 2002-2011 wśród 

mieszkańców wsi odnotowano 2,5 - krotny wzrost osób z wykształceniem wyższym – w 2011 roku 

odsetek osób, które ukończyły uczelnie wyższe wyniósł 10% (w miastach 21%).  Nadal zdecydowanie 

więcej mieszkańców wsi niż miast posiada wykształcenie zasadnicze zawodowe (w 2011 roku 26,5% 

na wsi, zaś 18,6% w miastach), jednak odsetek ten stopniowo zmniejsza się (w 2002 roku wynosił 

odpowiednio na wsi: 28,8%, w miastach: 20,4%). Jednocześnie spada odsetek osób najgorzej 

wykształconych, jednak nadal dominującym poziomem wykształcenia ludności wiejskiej jest 

wykształcenie podstawowe (łącznie z gimnazjalnym) – 31,6% według NSP 2011. Podobnie jak  

w miastach, również na obszarach wiejskich lepiej wykształcone pozostają kobiety. 

                                                           
5
 Por. Polskie 10 lat w Unii, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Warszawa 2014 
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Wzrasta poziom zadowolenia mieszkańców wsi 

Obszary wiejskie są coraz bardziej doceniane przez ich mieszkańców (obecnie zamieszkuje je w Polsce 

niemal 40% społeczeństwa, tj. 15,197 mln osób w 2012 roku wg GUS). Spada odsetek pesymistów, 

uważających, że w rolnictwie dokonują się zmiany na gorsze. Nieprzerwanie od 2005 roku 

zdecydowana większość (90%) mieszkańców wsi jest zadowolona z tego że mieszka na wsi, 

przeciwnego zdania jest zaledwie 7% respondentów.  

Wykres 5. Ogólna ocena życia na wsi 

 

Źródło: Badanie „Polska wieś i rolnictwo 2013”, BIOSTAT na zlecenie MRiRW 

Wykres 6. Ocena warunków materialnych gospodarstwa domowego mieszkańców wsi 

 

Źródło: „Wieś polska – dwadzieścia lat przemian”, CBOS, listopad 2013 

Mieszkańcy wsi w Polsce najbardziej zadowoleni są z bezpieczeństwa w miejscowości, dostępu do 

sieci wodociągowej i dostępu do Internetu. Natomiast najczęściej narzekają na trudności z dostępem 

do infrastruktury technicznej – do sieci gazowej i kanalizacyjnej, niewielkie możliwości podnoszenia 
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kwalifikacji zawodowych i poziomu wykształcenia, a także na brak swobodnego dostępu do kultury, 

sztuki i innych rozrywek. 

3. Sektor spożywczy stał się liderem polskiej gospodarki  

Od momentu akcesji do UE sektor spożywczy stał się kluczowym sektorem dla polskiej gospodarki. 

Zarówno ze względu na wielkość zatrudnienia, jak i wielkość sprzedaży oraz udział w handlu 

zagranicznym. W 2005 roku w sektorze tym było zatrudnionych 417,1 tys. osób, zaś w 2012 - 411,07 

tys. osób, co odpowiada 17% zatrudnionych w przetwórstwie przemysłowym6. Systematycznie rośnie 

wartość produkcji sprzedanej tego sektora – w 2012 roku wyniosła ona 204,6 mld zł (bez podatku od 

towarów i usług i podatku akcyzowego),  co odpowiadało 21,4% produkcji sprzedanej przetwórstwa 

przemysłowego (jeden z wyższych wyników w UE) oraz 18% sprzedaży przemysłu ogółem.  

W strukturze sprzedaży polskiego sektora spożywczego (dane za 2012 rok) największy udział ma 

sektor mięsny  (27,9%) oraz sektor pozostałych artykułów spożywczych (16,5%), a zaraz po nich 

sektor wyrobów mleczarskich (14,8%) oraz produkcji napojów (11,2%).  

Po dziesięciu latach funkcjonowania Polski w UE wśród polskich firm przemysłu rolno-spożywczego 

zdecydowanie poprawiła się opłacalność produkcji - głównie za sprawą zwiększonego eksportu,  

a także zrealizowanych w tym czasie inwestycji. 

Otwarcie polskiej gospodarki dla rynku unijnego w roku 2004 oznaczało również wejście na rynek 

krajowy międzynarodowych koncernów spożywczych. Głównymi regionami działalności  inwestorów 

zagranicznych w sektorze spożywczym w Polsce stały się województwa: mazowieckie, wielkopolskie, 

łódzkie, opolskie i dolnośląskie. Na ich terenie zlokalizowane zostały zakłady produkcyjne ponad 30 

wiodących międzynarodowych producentów żywności7. Firmy z udziałem kapitału zagranicznego 

odegrały istotną rolę w procesie przebudowy i modernizacji polskiej gospodarki. Inwestycje 

zagraniczne, szczególnie dokonywane w formie inwestycji od podstaw, pozytywnie wpływają na 

rynek pracy. Takie właśnie inwestycje stanowią w ostatnich latach coraz większy udział w ogólnej 

kwocie bezpośrednich inwestycji zagranicznych8. 

Dostęp do dużego, dobrze rozwiniętego rynku europejskiego i dynamiczny wzrost eksportu polskiej 

żywności wpłynął na umocnienie pozycji polskich producentów żywności na rynku wspólnotowym,  

a także na zwiększenie znaczenia sektora żywnościowego dla polskiej gospodarki. Przemawia za tym 

nie tylko rosnący udział eksportu rolno-spożywczego w polskim eksporcie ogółem. O silnych trendach 

rozwojowych przemysłu spożywczego świadczy także duża aktywność inwestycyjna przedsiębiorstw 

tego sektora oraz poprawa ich stanu ekonomicznego. Przyspieszenie inwestycyjne rozpoczęło się w 

roku poprzedzającym wejście do UE. Wartość inwestycji przekracza już 7 mld zł rocznie i realnie są 

one o ok. 50% wyższe niż w latach 2000 – 2002. „Boom” inwestycyjny pozwolił na wielokrotne 

zwiększenie liczby zakładów spełniających unijne standardy weterynaryjne i uprawnionych do 

handlu na wspólnym rynku europejskim. Duże inwestycje pozwoliły także na osiągnięcie takiego 

stanu, że polski przemysł spożywczy jest uznawany za jeden z najnowocześniejszych i najszybciej 

rozwijających się w całej poszerzonej UE. 

 

                                                           
6
 Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych 

7
 Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych 

8
 Bezpośrednie inwestycje zagraniczne  w Polsce w 2012 roku, Ministerstwo Gospodarki 
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Wykres 7. Struktura sprzedaży polskiego sektora spożywczego w roku 2012 r. na podstawie 
przychodów ze sprzedaży  dla przedsiębiorstw zatrudniających pow. 49 osób 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Departament Informacji Gospodarczej, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. 2013 

Dalszy rozwój sektora wymagać będzie pogłębienia procesów konsolidacyjnych. Równie ważne jest 

jednoczesne wzmacnianie pozycji gospodarstw rolnych w łańcuchu żywnościowym i promowanie 

działań integrujących producentów rolnych (np. grupy producentów rolnych). W perspektywie 

długookresowej sukces polskiego sektora rolno-spożywczego zależeć będzie także od zdolności do 

podejmowania działań innowacyjnych, które z kolei determinowane są przez rozwój kapitału 

intelektualnego. 

4. Przedsiębiorstwa  umiejętnie dostosowały się do norm i wymogów UE 

Przed przystąpieniem do UE wiele zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego nie spełniało szeregu 

norm i wymogów higienicznych i weterynaryjnych określonych w przepisach unijnych. Było też jasne, 

że część z nich nie zdoła wprowadzić odpowiednich zmian do momentu przystąpienia. Dlatego  

w ramach negocjacji akcesyjnych ustalono, że zakłady takie otrzymają tzw. okresy przejściowe na 

przeprowadzenie dostosowań9.  

Na liście znalazło się 260 zakładów mięsnych (mięso czerwone), 53 zakłady mięsne (mięso białe),  

7  zakładów mięsnych o niskiej wydajności (mięso czerwone), 3 zakłady mięsne o niskiej wydajności 

(produkcja mieszana).  W okresie dostosowawczym znajdowało się 7 chłodni oraz 40  zakładów 

przetwórstwa rybnego. Istniało 113 zakładów mleczarskich, które uzyskały okres przejściowy na 

dostosowania, a 56 zakładów mleczarskich mogło przetwarzać przejściowo mleko spełniające  

i niespełniające wymogów UE. Okresy przejściowe dla przedsiębiorstw przetwórstwa mleczarskiego 

zamknęły się w 2006 r., zaś dla zakładów mięsnych i pozostałych trwały do  2007 roku.  

Z ogólnej liczby 483 zakładów z sektora mięsnego, przetwórstwa rybnego i mlecznego, które  

w traktacie akcesyjnym otrzymały okresy przejściowe, w 2014 roku działało nadal 262 (54%). 

Trzynaście zakładów (3%) uległo przeklasyfikowaniu, ale nadal pozostały na rynku, chociaż zmienił się 

                                                           
9
 W załączniku do polskiego traktatu akcesyjnego wymienia się zakłady, jakie otrzymały czas na dostosowanie 

się do nowych wymogów, ze wskazaniem braków i ostatecznym terminem na ich uzupełnienie. 
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ich status na działalność marginalną, lokalną i ograniczoną (MLO). Zamknięto w sumie 190 zakładów 

(39%), przy czym tylko 81 zakładów zostało zamkniętych z powodu braku dostosowań. Dalszych  

18 zakładów zawiesiło swoją działalność10.   

Tabela 1. Obecny status zakładów dostosowujących się do wymogów UE (wymienionych  
w dodatku B do zał. XII traktatu akcesyjnego*) - stan na 2014 r.  

Województwo 

Zakłady zatwierdzone 
zgodnie z 

rozporządzeniem (WE) 
nr 853/2004 

Zakłady 
zamknięte 

Zakłady 
zawieszone  

w działalności 

Zakłady 
przeklasyfikowane do 

MLO (na tzw. 
działalność marginalną, 
lokalną i ograniczoną) 

Dolnośląskie 6 14 0 0 

Kujawsko-pomorskie 7 4 0 0 

Lubelskie 14 9 0 2 

Lubuskie 13 17 1 0 

Łódzkie 14 6 2 0 

Małopolskie 25 17 3 3 

Mazowieckie 20 18 3 3 

Opolskie 6 4 1 0 

Podkarpackie 11 12 0 0 

Podlaskie 11 6 0 0 

Pomorskie 7 10 0 1 

Śląskie 36 20 4 1 

Świętokrzyskie 16 8 0 0 

Warmińsko-mazurskie 6 6 1 1 

Wielkopolskie 53 30 1 2 

Zachodnio-pomorskie 17 9 2 0 

Razem 262 190 18 13 
Źródło: Główny Inspektorat Weterynarii 

*zakłady mięsa czerwonego, zakłady mięsa białego, zakłady mięsne o niskiej wydajności - mięso czerwone  
i produkcja mieszana, chłodnie, zakłady przetwórstwa rybnego, zakłady mleczarskie 

 
Natomiast spośród 56 zakładów, które według traktatu akcesyjnego mogły przetwarzać mleko 

spełniające i niespełniające norm UE zamknięto jedynie dwa.  

5. Sektor rolno-spożywczy stał się liderem polskiego handlu  

Włączenie Polski do wspólnego rynku produktów rolno-spożywczych ujawniło przewagi 

komparatywne naszych producentów i spowodowało szybki wzrost eksportu rolno-spożywczego oraz 

znaczącą poprawę salda handlu zagranicznego tymi produktami.  

Od czasu akcesji, polski sektor rolno – spożywczy ma bardzo silną pozycję w bilansie handlu 

zagranicznego - jego udział w handlu ogółem systematycznie rośnie od 2005 roku. W 2013 roku 

udział eksportu rolno-spożywczego w handlu ogółem wynosił 13,1%, zaś importu 9,2% (dane 

wstępne). W latach 2003-2013 eksport rolno-spożywczy wzrósł pięciokrotnie, tj. z 4,0 do prawie  

20 mld euro, a import niemal czterokrotnie, tj. z 3,6 do 14,2 mld euro.  

 

                                                           
10

 Zawieszenie oznacza, że przedsiębiorca, który znalazł się w sytuacji osobistej, majątkowej lub innej nie 
pozwalającej mu czasowo prowadzić swojej działalności, ma prawo do zawieszenia wykonywania działalności 
gospodarczej. 



11 
 

Tabela 2. Polski handel zagraniczny w latach 2002-2013 [w mld EUR] 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 

Obroty towarami rolno-spożywczymi (dane MF/CIHZ 

Eksport 3,5 4,0 5,2 7,2 8,6 10,1 11,7 11,5 13,5 15,2 17,9 20,0 

Import 3,8 3,6 4,4 5,5 6,5 8,1 10,3 9,3 10,9 12,6 13,6 14,2 

Saldo -0,3 0,4 0,8 1,7 2,1 2,0 1,4 2,2 2,6 2,6 4,3 5,7 

Obroty handlowe ogółem (dane GUS) 

Eksport 43,5 47,5 59,7 71,4 87,9 101,8 116,2 98,2 120,4 136,7 143,5 152,8 

Import 58,5 60,4 71,4 81,2 100,8 120,4 142,4 107,5 134,2 152,6 154,0 155,1 

Saldo -15,0 12,8 -11,7 -9,7 -12,9 -18,6 -26,2 -9,3 -13,8 -15,9 -10,6 -2,3 

Udział handlu rolno-spożywczego w handlu ogółem [%] 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 

Eksport 8,0 8,4 8,8 10,0 9,8 9,9 10,1 11,7 11,2 11,1 12,5 13,1 

Import 6,5 5,9 6,2 6,8 6,4 6,7 7,2 8,6 8,1 8,3 8,8 9,2 

Źródło: MF, MRiRW *dane wstępne 

Mimo trudnej sytuacji na rynkach krajów importujących wartość sprzedaży artykułów rolno-

spożywczych za granicę w 2013 roku wzrosła o 11,5% w porównaniu z 2012 rokiem. W 2013 roku 

nadwyżka obrotów towarami rolno-spożywczymi wynosiła 5,7 mld euro, podczas gdy do 2002 roku 

saldo obrotów tymi produktami było ujemne.  

Rysunek 3. Saldo handlu zagranicznego podstawowymi grupami produktów rolno-spożywczych  

w mln euro  

 

Źródło: IERiGŻ na podstawie danych CIHZ, CAAC 

Obecnie na rynki UE trafia ponad 3/4 eksportu sektora rolno-spożywczego, a na tle pozostałych 

krajów regionu UE-10 Polska jest dominującym producentem i eksporterem towarów rolno-

spożywczych. Spośród krajów UE-10 w handlu towarami rolno-spożywczymi porównywalną do Polski 

nadwyżką w ostatnich latach mogą pochwalić się jedynie Węgry, zaś niektóre z państw regionu 

pogorszyły swój bilans w handlu rolnym (Czechy, Słowenia Słowacja)11. 

                                                           
11

 Por. Polskie 10 lat w Unii, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Warszawa 2014 
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Wykres 8.  Saldo w handlu towarami rolno-spożywczymi krajów UE-10 w latach 2003 i 2012 r.  
(w mln EUR) 

 
Źródło: MSZ na podstawie danych Eurostat 

Tak dobre wyniki są zasługą zarówno stosowania nowoczesnych technologii przetwórczych i wysokiej 

jakości surowców, jak i produkowania tradycyjnych wyrobów w oparciu o oryginalne receptury. Za 

sukcesem eksportowym stoi zmodernizowane rolnictwo i sektor przetwórczy, które pod względem 

nowoczesności wyprzedzają wiele krajów UE. Coraz dłuższa jest lista polskich produktów 

tradycyjnych, które cieszą się zainteresowaniem nie tylko rodzimych konsumentów. 

W ciągu ostatnich lat w eksporcie maleje udział surowców rolnych, a zwiększa się udział artykułów 

wysoko przetworzonych, co niewątpliwie świadczy o rozwoju i konkurencyjności przetwórstwa 

spożywczego. 

Polska żywność zdobywa nowe rynki dzięki współpracy producentów rolnych i przetwórców, ale 

jednocześnie w konsolidacji tych grup przedsiębiorców tkwią największe rezerwy jeśli chodzi 

utrzymanie, a nawet rozwój handlu zagranicznego artykułami rolno-spożywczymi. Koncentracja 

zarówno produkcji surowców rolnych, jak i ich przetwórstwa, daje większe możliwości finansowe 

zarówno w zakresie zakupu nowych technologii, jak i utrzymania wysokiej jakości produktów 

finalnych oraz poszukiwania nowych partnerów handlowych. 

Eksport żywności  

Wartość sprzedaży do krajów Unii Europejskiej (UE) wyniosła w 2013 roku 15,6 mld euro i wzrosła  

o 12,3% w porównaniu z rokiem 2012 (13,9 mld euro), a w stosunku do 2005 r. (czyli pierwszego 

pełnego roku, kiedy Polska byłą członkiem UE) była wyższa 2,9-krotnie (5,3 mld euro). Udział handlu 

wewnątrz unijnego od lat oscyluje wokół 75-80%, w roku 2005 było to 74%, w roku 2013 - 78%. 

Od lat największym partnerem Polski w handlu artykułami rolno-spożywczymi są Niemcy. W 2005 

roku sprzedano na rynek niemiecki towary o wartości 1,8 mld euro, a w roku 2013 było to 

4,5 mld euro, tj. 2,5-krotnie więcej. 

Drugim, po Niemczech, największym odbiorcą polskich towarów rolno-spożywczych w 2013 roku była 

Wielka Brytania (sprzedaż o wartości 1,5 mld euro). Na trzecim miejscu znalazła się Rosja (prawie  

1,3 mld euro), zaś na czwartym. Kolejne miejsca wśród głównych odbiorców artykułów rolno-
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spożywczych w 2013 r. zajęły: Republika Czeska (1,2 mld euro), Francja (prawie 1,2 mld euro), 

Włochy i Niderlandy (po 1 mld euro),  oraz Słowacja (685 mln euro).  

Wykres 9. Struktura geograficzna polskiego eksportu artykułami rolno-spożywczymi w 2013 roku 

(dane wstępne) 

 

Źródło: MRiRW 

W 2013 roku w porównaniu do 2005 roku, największy pod względem wartości wzrost eksportu  

w ramach państw UE odnotowano z Bułgarią (9-krotny), Irlandią (8-krotny), Francją (5-krotny), 

Rumunią, Słowacją i Wielką Brytanią (4-krotny).  Wśród najważniejszych odbiorców spoza UE 

największy wzrost dotyczył handlu z Chinami (12-krotny), Hongkongiem (10-krotny), Kazachstanem 

(6-krotny), Arabią Saudyjską, Japonią, Izraelem (5-krotny) oraz Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi 

(4-krotny). Należy również podkreślić, że Polska nie tylko zdobywa rynki zbytu dla artykułów rolno-

spożywczych wśród sąsiadów czy krajów członkowskich UE, ale także poszukuje odbiorców na 

Dalekim i Bliskim Wschodzie. Niewątpliwie sprzyja temu fakt, iż jesteśmy członkiem Unii Europejskiej.  

W 2013 roku pod względem wartości eksportowano głównie: papierosy, mięso drobiowe, czekoladę  

i wyroby czekoladowe, mięso wieprzowe, mięso wołowe, wyroby piekarnicze (herbatniki, wafle, itp.), 

sery i twarogi, syropy cukrowe, soki owocowe (głównie sok jabłkowy), ryby wędzone (głównie łosoś), 

jabłka, przetworzone i konserwowane mięso, owoce mrożone, przetworzone i konserwowane ryby 

oraz grzyby (głównie pieczarki). Wartość eksportu wymienionych wyżej towarów stanowiła około 

52% ogólnego wywozu towarów rolno-spożywczych z Polski. W porównaniu do 2012 roku, na uwagę 

zasługuje około 2,5-krotny wzrost wartości eksportu nasion rzepaku i żyta, wzrost o 63% zagranicznej 

sprzedaży oleju rzepakowego i o 36% pszenicy. Znacząco, bo o 28% wzrósł eksport jabłek, o 19% 

mięsa wieprzowego, zaś o 23% wzrosła wartość sprzedaży serów.  

6. Finansowy bilans członkostwa i wykorzystanie środków z funduszy UE 

Począwszy od wejścia Polski do Unii Europejskiej ważnym czynnikiem wzmacniającym procesy 

rozwojowe w polskiej gospodarce są transfery z budżetu UE, które w okresie od 1 maja 2004 r. do  
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31 marca 2014 r. wyniosły prawie 95,9 mld euro. W tym samym czasie Polska wpłaciła do budżetu UE 

ok. 32,6 mld euro tytułem składki członkowskiej oraz 143 mln euro tytułem zwrotu środków. 

Podsumowując, saldo transferów finansowych z budżetu UE po 119 miesiącach członkostwa 

ukształtowało się na poziomie 63 mld euro. Na większość transferów z UE do Polski w tym okresie 

składają się przede wszystkim środki związane z polityką spójności (60,4 mld euro) oraz wspólną 

polityką rolną (około 31,1 mld euro)12. 

Środki finansowe na wspólną politykę rolną oraz rybołówstwo 

Pierwsze lata funkcjonowania Polski w Unii Europejskiej pokazały, że rolnicy stali się grupą społeczną, 

która najszybciej mogła skorzystać ze wsparcia wspólnotowego. Objęcie polskich rolników 

mechanizmami wspólnej polityki rolnej oraz uruchomienie poszczególnych programów w ramach 

funduszy strukturalnych sprawiło, że na tereny wiejskie skierowane zostały większe niż dotychczas 

środki finansowe.  

Wykres 10. Wykorzystanie środków Unii Europejskiej na wspólną politykę rolną i rybołówstwo  

w latach 2004-2013 (w mln zł) 

 

Źródło: MRiRW 

Istotnym następstwem wprowadzenia wspólnej polityki rolnej, obok wsparcia  

z budżetu UE, jest równoczesny wzrost wydatków na rolnictwo ze środków krajowych.  

W konsekwencji od momentu akcesji Polski do UE, całkowite wydatki na rolnictwo (środki unijne  

i krajowe) systematycznie rosły od 30,2 mld zł w 2005 r. do 52,5 mld zł w 2013 r.  

Wsparcie ze środków publicznych wpłynęło na poprawę sytuacji dochodowej rolników i pozostałych 

mieszkańców obszarów wiejskich. Rośnie bowiem dochodotwórcza rola wsparcia finansowego 

uzyskiwanego w ramach WPR. Na podstawie danych Polskiego FADN, w pierwszym roku akcesji 

dopłaty do działalności operacyjnej (dopłaty bezpośrednie, środki z unijnych funduszy strukturalnych, 

w tym dopłaty rolnośrodowiskowe, płatności ONW oraz inne dopłaty związane z rozwojem obszarów 

                                                           
12

 Dane finansowe podane za MF ( „Transfery finansowe Polska - Unia Europejska”, dostęp: 2 maja 2014 r.) 
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wiejskich) stanowiły 13% dochodów rolników, podczas gdy w latach 2005-2008 udział ten kształtował 

się na poziomie 52%, a w 2009 r. przekroczył 80%13.  

Wykres 11.  Transfery z UE związane ze wsparciem rolnictwa i obszarów wiejskich w okresie 1 maja 

2004 – 31 marca 2014 roku (mln EUR, ceny bieżące, bez wsparcia z budżetu krajowego)  

 

Źródło: opracowanie MRiRW na podstawie danych MF;  

1 - pozycja „Rozwój wsi” obejmuje transfery związanie z SPO 2004-2006, PROW 2004-2006 oraz PROW 2007-2013;  

2 - pozycja „Pozostałe transfery WPR” obejmuje transfery związane z wydatkami weterynaryjnymi, Wspólną Politykę 

Rybacką, rachunkowość rolną (FADN), Wieloletni Program Zbierania Danych Rybackich 

Dopłaty bezpośrednie  

W okresie od 1 maja 2004 r. do 31 marca 2014 roku w ramach wsparcia rolnictwa i obszarów 

wiejskich Polska otrzymała prawie 30,3 mld euro. Blisko 53,6% tej kwoty stanowiły środki na 

płatności bezpośrednie, których wypłaty od momentu akcesji systematycznie rosły, zgodnie 

z ustanowionym w traktacie akcesyjnym, tzw. okresem przejściowym (ang. phasing-in). W pierwszych 

latach członkostwa, polscy rolnicy otrzymywali bowiem znacznie niższy niż w państwach UE-15 

poziom płatności bezpośrednich w przeliczeniu na 1 ha kwalifikowanych użytków rolnych. Były one 

corocznie zwiększane tak, by w 2013 roku osiągnąć pełny poziom wsparcia. Nowe państwa 

zagwarantowały sobie prawo zwiększenia dopłat poprzez transfer części środków na rozwój wsi (w 

czasie pierwszych trzech lat członkostwa) oraz z krajowych budżetów w formie krajowych płatności 

uzupełniających. Całkowita kwota wsparcia krajowego zrealizowanego w latach 2004-2013 wyniosła 

ponad 35 mld zł. Łącznie w latach 2004-2013 na płatności bezpośrednie (z budżetu UE i krajowego) 

przeznaczono już ok. 105,5 mld zł (stan realizacji na 31 marca 2014 r.). 

Płatności bezpośrednie w Polsce realizowane są corocznie i trafiają do ok. 1,4 mln rolników, 

posiadających gospodarstwa o minimalnej powierzchni 1 ha UR. Powierzchnia objęta tym wsparciem 

wynosi ok. 14 mln ha. Warunkiem otrzymania pełnych płatności bezpośrednich jest przestrzeganie 

przez rolników określonych praktyk w uprawie i hodowli, które wynikają z aktualnych przepisów UE 

                                                           
13

 Por. Agnieszka Judzińska, Wiesław Łopaciuk Wpływ Wspólnej Polityki Rolnej na zmiany w rolnictwie, Instytut 
Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy. 
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i służą ochronie środowiska czy dobrostanowi zwierząt (tzw. zasada wzajemnej zgodności, ang. cross - 

compliance). 

Ze środków unijnych wypłacane są: jednolita płatność obszarowa, płatność cukrowa (od 2006 r.), 

płatność do pomidorów (od 2008 r.), płatność do owoców miękkich (od 2008 r.), oraz od 2010 r., 

wsparcie specjalne w postaci: płatności do krów, płatności do owiec, specjalnej płatności obszarowej 

do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych oraz (od 2012 r.) 

płatności do surowca tytoniowego wysokiej jakości. Z budżetu krajowego wypłacane są płatności 

uzupełniające, które obejmują: uprawy zbóż, roślin oleistych, wysokobiałkowych, lnu i konopi 

włóknistych; sektor upraw paszowych na trwałych użytkach zielonych (od 2007 r.), sektor chmielu, 

sektor skrobi ziemniaczanej, sektor tytoniu. 

Interwencja rynkowa 

W o wiele mniejszym stopniu polskie rolnictwo wspierały w okresie członkostwa środki budżetowe 

związane z interwencjami na rynkach rolnych. Było to ok. 1,4 mld euro – nieco ponad 4,6% środków 

jakie trafiły do 31 marca 2014 w związku z wydatkami z budżetu UE związanymi ze wsparciem 

rolnictwa i rozwoju wsi. Trzeba jednak pamiętać, że Polska przystąpiła do UE w momencie znaczącej 

reorientacji WPR i zmniejszenia znaczenia takich form wsparcia rolnictwa jak interwencje rynkowe 

czy refundacje eksportowe.  

W latach 2004-2010 na rynku zbóż interwencyjnie zakupiono 2136,6 tys. ton zbóż, (1.297,2 tys. ton 

pszenicy, 586,5 tys. ton jęczmienia i 252,9 tys. ton kukurydzy). Po roku 2010 zakupy interwencyjne 

nie były realizowane ze względu na korzystną sytuację rynkową tj. poziom cen zbóż istotnie 

przekraczający ceny interwencyjne. 

W przypadku rynku mleka, który odpowiada za ok. 16% całkowitej produkcji rolnej w Polsce oraz ok. 

8% produkcji mleka w UE, w pierwszych latach członkostwa najchętniej wykorzystywane przez 

polskich przedsiębiorców były dopłaty do wywozu przetworów mlecznych poza obszar celny UE oraz 

sprzedaż masła i odtłuszczonego mleka w proszku na interwencję publiczną. W ramach tych dwóch 

mechanizmów podmioty pozyskały ok. 45% środków, jakie wypłaciła Agencja Rynku Rolnego 

realizując WPR na tym rynku. W ramach mechanizmów dopłat do spożycia, przetwórstwa 

i prywatnego przechowywania, największy udział do dziś mają dopłaty do spożycia mleka 

i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych, tzw. „Szklanka mleka”, dzięki którym Polska 

pozyskała z budżetu UE w okresie maj 2004 – kwiecień 2013 łącznie ponad 292 mln zł. 

Na rynku cukru Agencja Rynku Rolnego w latach 2005-2007 zakupiła interwencyjnie 213 tys. ton 

cukru, zdjętego z rynku w latach 2005-2006. Ponadto wypłaciła refundacje wywozowe do 854 tys. 

ton cukru wywiezionego poza obszar celny UE. W latach 2005-2007 wypłacono również dopłaty do 

ponad 3,6 tys. ton cukru wykorzystywanego w przemyśle chemicznym. W ramach restrukturyzacji 

przemysłu cukrowniczego w 2009 r. dokonano wypłaty całości pomocy restrukturyzacyjnej na rzecz 

producentów cukru w wysokości 1,29 mld zł (10% otrzymanego wsparcia finansowego producenci 

cukru przekazali na rzecz 26,6 tys. plantatorów i 94 usługodawców) oraz zrealizowano płatności  

w ramach Krajowego Programu Restrukturyzacji (KPR) związanego z procesem dywersyfikacji 

przemysłu cukrowniczego. Na realizację KPR przyznano Polsce 34,4 mln EUR. 

W ramach środków dotyczących interwencji rynkowych ujmowane są także wydatki związanie  

z programem dystrybucji żywności wśród najuboższych mieszkańców UE, bardzo istotnym z punktu 

widzenia społecznego. W latach 2004-2013 pomocą tą objętych było w Polsce corocznie do 3 mln 
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osób. Trafiło do nich łącznie m.in. 300 mln litrów mleka, 6 mln litrów oleju rzepakowego i 630 tys. ton 

innych artykułów spożywczych.  

Od wstąpienia Polski do UE wsparcie udzielane jest również producentom żywności w ramach 

branżowych kampanii promocyjno-informacyjnych z unijnego mechanizmu „Wsparcie działań 

promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych” (jego celem jest przede 

wszystkim wzmocnienie pozycji wspólnotowych artykułów żywnościowych na rynku globalnym). Od 

2004 r. na realizację 23 kampanii promocyjno-informacyjnych KE przyznała Polsce ponad 70 mln EUR. 

Efekty polityki rozwoju obszarów wiejskich 

Pierwszym unijnym programem wspierającym rozwój wsi, który został uruchomiony jeszcze przed 

akcesją, był tzw. Program Operacyjny SAPARD (z budżetem prawie 4,5 mld zł). Umożliwił on 

unowocześnienie zakładów przetwórczych, poprawę bezpieczeństwa i jakości produkowanej 

żywności oraz uruchomił poważne inwestycje modernizujące gospodarstwa rolne. Jego działania 

służyły również poprawie stanu infrastruktury na wsi w zakresie gospodarki wodnej i ściekowej, stanu 

dróg oraz gospodarki odpadami. Ze względu na zainteresowanie Programem (złożone wnioski 

znacznie przekraczały dostępne wówczas środki), podjęto decyzję, aby zwiększyć budżet programu 

wykorzystując m.in. część środków z Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dzięki temu przedsiębiorcy, 

rolnicy i jednostki samorządu terytorialnego otrzymali w latach 2002-2006 ponad 3 mld zł refundacji 

kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację projektów SAPARD14.   

Od momentu członkostwa w ramach wspierania rozwoju obszarów wiejskich (do 31 marca 2014 

roku) Polska otrzymała z budżetu UE 14,0 mld euro.  

Od 2004 roku działania na obszarach wiejskich w ramach wspólnej polityki rolnej wynikały z 

wprowadzenia PROW 2004-2006. Spośród wszystkich programów realizowanych z funduszy unijnych 

na obszarach wiejskich w latach 2004-2008 miał on największy budżet (prawie 3,6 mld euro, w tym 

blisko 2,9 mld euro środków UE). W tym okresie dla rolnictwa i na rozwój wsi dostępne były również 

środki w ramach polityki spójności (Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i 

modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”, który obejmował swym 

zakresem większość działań wcześniej realizowanych przez SAPARD oraz uzupełniający te działania 

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego -ZPORR).  

W ramach PROW 2004-2006 ponad połowę środków (60%) wydano na działania związane z ochroną 

środowiska, mniejszą część stanowiły działania o charakterze inwestycyjnym (36%). Spośród 

poszczególnych działań Planu, największą część (27%) przeznaczono na wsparcie działalności rolniczej 

na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania. Znaczną część budżetu (19%) stanowiły 

płatności uzupełniające płatności obszarowe. Na dostosowania do standardów UE wydano 18% 

środków, zaś 15% budżetu stanowiły renty strukturalne 15.  

Na realizację polskiego programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 przeznaczono  

w budżecie UE 13,4 mld euro (ceny bieżące). Wśród wszystkich państw członkowskich, Polska jest 

największym beneficjentem tej polityki z udziałem 15%. Łącznie z wymaganym współfinansowaniem 

krajowym wartość publicznego wsparcia w ramach tego programu sięga ponad 17 mld euro. Na 

                                                           
14

 Por. 7 lat akcesji w UE, SAEPR FAPA 
15

 Więcej na temat realizacji PROW na lata 2004-2006 dostępne jest na stronie internetowej MRiRW  
w publikacji „Wyniki wdrażania Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006”: 
http://www.minrol.gov.pl/pol/content/download/862/4666/file/ocena+ex-post+PROW+2004-2006.pdf.  

http://www.minrol.gov.pl/pol/content/download/862/4666/file/ocena+ex-post+PROW+2004-2006.pdf
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konkurencyjności sektora rolnego przeznaczonych zostało 40% tych środków. Na ochronę środowiska 

zarezerwowano 34% środków. Na różnicowanie gospodarki na obszarach wiejskich przeznaczono 

19%. Pozostałe wydatki to oś LEADER, służąca rozwojowi społeczności wiejskich, które organizują się 

w lokalne grupy działania i realizują projekty finansowane ze środków lokalnych strategii rozwoju. 

Pod względem pojedynczych działań, najwięcej środków z budżetu UE przeznaczono na płatności dla 

obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania – ONW (ang. Less Favouried Areas) (prawie 2 

mld euro), działania rolno-środowiskowe (1,8 mld euro), renty strukturalne (1,6 mld euro) 

(wcześniejsze emerytury) oraz modernizację gospodarstw (1,3 mld euro).  

Polska skutecznie wykorzystuje dostępne fundusze. Do 3 stycznia 2014 r. wydano decyzje/zawarto 

umowy z beneficjentami na 91,22 % wartości alokacji na lata 2007-13. Spośród krajów UE-10, 

relatywne niższe tempo wdrażania funduszy na rozwoju wsi wykazuje Bułgaria i Rumunia, choć 

należy mieć na względzie, że te kraje przystąpiły do UE 3 lata później niż Polska. 

W ramach realizacji PROW na lata 2007–2013 osiągnięto następujące efekty (stan na 31 grudnia  

2013 r.)16:  

 zmodernizowano blisko  43  tys. gospodarstw rolnych,  

 ponad 23 tys. młodych rolników17 otrzymało jednorazową premię w wysokości 75 000 złotych (na 

początku wdrażania programu wynosiła ona 50 000 złotych) w związku z rozpoczęciem 

samodzielnego prowadzenia gospodarstwa, 

 wsparciem objęto 1 210  grup producentów rolnych, 

 przeprowadzono 8,2 tys. szkoleń dla rolników i posiadaczy lasów18, 

 corocznie pomoc otrzymało około 730 tys. gospodarstw rolnych, położonych na obszarach 

górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania, 

 wsparciem rolnośrodowiskowym19 objęto powierzchnię wynoszącą ponad 2,6  mln ha, 

 zalesiono powierzchnię ponad 32  tys. ha, 

 odtworzono lub zagospodarowano lasy na powierzchni ponad 7,8   tys. ha, wybudowano lub 

zmodernizowano dojazdy (drogi) pożarowe o długości – 823  km, 

 wybudowano ponad 15  tys. km sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, wykonano ponad 33  tys. 

kanalizacji zagrodowych, wybudowano 420 oczyszczalni ścieków, utworzono system zbioru, 

                                                           
16

 Niepublikowane informacje MRiRW z monitoringu realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-
2013.  
17

 Kryterium wiekowe wynosiło 40 lat w momencie składania wniosku. Pomoc uzyskało kilka procent rolników 
spełniających kryteria.  
18

 Szkolenia dotyczyły minimalnych wymagań wzajemnej zgodności dla gospodarstw rolnych, zastosowania 
mikrokomputerów i programów komputerowych w usprawnieniu zarządzania gospodarstwem rolnym i leśnym, 
ekonomiki i zarządzania gospodarstwem rolnym lub produkcją leśną, upowszechniania standardów 
jakościowych w produkcji rolniczej i leśnej, podejmowania nowych, rynkowo zorientowanych kierunków 
produkcji rolnej, upowszechniania zasad proekologicznych metod produkcji rolniczej, a w szczególności 
integrowanej produkcji rolniczej i rolnictwa ekologicznego, poprawy jakości i higieny produkcji, 
upowszechniania nowoczesnych technologii w rolnictwie i leśnictwie.  
19

 Wsparcie to polega na rekompensacie rolnikowi utraty dochodów w związku z zastosowaniem bardziej 
ekologicznych rozwiązań niż wymaga to prawo.  
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segregacji i wywozu odpadów komunalnych, który umożliwia zagospodarowanie blisko 246  tys. 

ton śmieci, stworzono możliwość wytwarzania 210  MW energii ze źródeł odnawialnych, 

 ponad 12  tys. osób – rolników lub członków ich rodzin – podjęło działalność pozarolniczą, głównie 

w sferze usług. 

7. Aktywność Polski w kształtowaniu polityk UE 

Akcesja do UE dała Polsce możliwość aktywnego udziału w procesie współdecydowania o kształcie  

i instrumentach polityki rolnej oraz poziomie wydatków z nimi związanych. Wstępując do UE, polskie 

rolnictwo zostało objęte wspólną polityką rolną już po jej fundamentalnych reformach z 1992 r., 1999 

r. (Agenda 2000) i 2003 r. (reforma z Luksemburga), które ograniczyły wsparcie cenowe, zwiększyły 

rolę wsparcia bezpośredniego, kładąc także coraz większy nacisk na rozwój obszarów wiejskich.  

W pierwszych latach od akcesji, Polska musiała zaakceptować rozwiązania wypracowane dla WPR 

przez kraje UE-15 jeszcze przed rozszerzeniem. Aby ułatwić skuteczne dostosowanie do nowych 

warunków rynkowych, wdrażając WPR, polski rząd wykorzystał możliwość zastosowania rozwiązań 

stosunkowo prostych i ułatwiających dostosowania do nowych warunków rynkowych. Dla przykładu - 

Polska opowiedziała się za wprowadzeniem uproszczonego systemu jednolitej płatności obszarowej 

SAPS. W ramach drugiego filaru WPR priorytetowe znaczenie miały działania modernizacyjne  

i restrukturyzacyjne, które umożliwiły przyspieszenie procesu doganiania sektora rolno-spożywczego 

UE-15, który znacznie dłużej korzystał z instrumentów WPR.  

Kontynuacją decyzji z Luksemburga były kolejne zmiany WPR, które miały na celu ujednolicenie form 

wsparcia w kierunku odłączenia wsparcia od produkcji (tzw. decoupling). W okresie bezpośrednio 

poprzedzającym wejście do UE Polska uczestniczyła w pracach dotyczących zmian w sektorach: 

tytoniu, chmielu, bawełny i oliwy z oliwek (finał prac nastąpił w kwietniu 2004 roku), jeszcze bez 

prawa głosu przy podejmowaniu decyzji, ale już z możliwością przedstawienia swojego stanowiska.  

W tym samym czasie rozpoczęły się też pierwsze dyskusje na temat reformy w sektorze cukru 

zakończone ostatecznie w 2005 roku. Również w 2005 roku Polska brała udział w pracach związanych 

z określeniem warunków wsparcia rozwoju obszarów wiejskich w latach 2007-2013. Z kolei w roku 

2007 osiągnięto kompromis w sprawie reformy sektora owoców i warzyw, który przyniósł dodatkowe 

wsparcie dla istotnego dla Polski sektora owoców miękkich. W 2008 roku Polska aktywnie 

uczestniczyła w przeglądzie WPR (tzw. Health-Check).  

Sprawdzianem dla Polski nie tylko jako aktywnego uczestnika procesów decyzyjnych, ale także 

efektywnego mediatora prowadzącego prace w UE była jej pierwsza prezydencja w 2011 roku. 

Obejmując przewodnictwo w Radzie UE Polska podjęła prace nad przedstawionymi przez Komisję 

Europejską projektami prawnymi dotyczącymi reformy WPR na lata 2014-2020 w niełatwych 

okolicznościach. Formalne negocjacje rozpoczęły się w warunkach silnych oddziaływań zewnętrznych 

o charakterze globalnym (naciski na liberalizację handlu, presja na ożywienie wzrostu gospodarczego, 

konieczność zwiększenia globalnego bezpieczeństwa żywnościowego, zachowanie równowagi 

środowiskowej) i trudności wewnątrzunijnych związanych z recesją gospodarczą i problemami 

finansowymi. Polskiej prezydencji zależało, aby prace te przebiegały w atmosferze odpowiedzialnej  

i pogłębionej refleksji, sprzyjającej osiągnięciu kompromisu. Co istotne, po raz pierwszy w proces 

decyzyjny na równych warunkach zaangażowany był także Parlament Europejski (zmiany 

wprowadzone Traktatem z Lizbony).  
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8. Co dalej? Strategia dla wsi, rolnictwa i rybactwa 

Biorąc pod uwagę znaczenie sektora rolno-spożywczego i obszarów wiejskich dla rozwoju kraju,  

w dniu 25 kwietnia 2012 r. Rada Ministrów przyjęła „Strategię zrównoważonego rozwoju wsi, 

rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020”20. Dokument ten określa najważniejsze kierunki rozwojowe 

w sektorze rolno-spożywczym i na obszarach wiejskich. Strategia zakłada, iż w długim okresie nastąpi 

poprawa jakości życia na obszarach wiejskich oraz efektywne wykorzystanie ich zasobów  

i potencjałów dla zrównoważonego rozwoju kraju. Strategia jest spójna z obecnymi kierunkami 

rozwoju UE określonymi w Strategii „Europa 2020”. Ramy finansowe strategii zakładają, że niemal 

połowa kierunków interwencji będzie finansowana ze środków europejskich na lata 2014-2020. Dla 

realizacji strategii równie ważne, jak mechanizmy wspólnej polityki rolnej i wspólnej polityki 

rybołówstwa będą działania w zakresie innych polityk UE, w szczególności polityki spójności. 

9. Rolnictwo i obszary wiejskie w nowej perspektywie finansowej 

W budżecie UE na lata 2014-20 Polska na realizację WPR otrzyma 32,1 mld euro (w cenach 

bieżących)21. Będzie to o około 12% więcej niż otrzymała w latach 2007-2013. Ustalenia dotyczące 

wieloletniego budżetu UE na lata 2014-2020 dają realną szansę na kontynuację szybkiego rozwoju 

obszarów wiejskich i rolnictwa w Polsce. Utrzymano silną pozycję WPR i polityki spójności w budżecie 

UE, jak i utrzymanie dotychczasowy udział Polski w budżecie tych polityk.  

Tabela 3. Zadania zaproponowane dla polityki spójności na obszarach wiejskich w latach 2014-2020 

(przykłady) 

Poziom regionalny Poziom krajowy 

• zadania z zakresu gospodarki wodnej (retencja i 

zapobieganie powodziom: jazy, zastawki, zbiorniki, 

stopnie wodne) 

• projekty rewitalizacji społecznej i infrastrukturalnej 

obszarów wiejskich w tym np. obszarów po PGR 

• rozwój przedsiębiorczości, w tym reorientacja 

zawodowa rolników i członków ich rodzin 

• gospodarka wodno-ściekowa (w ramach Krajowego 

Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych) 

• dostępność i jakość usług publicznych (w tym np.: 

zdrowotnych, na rzecz rodzin, niepełnosprawnych 

oraz osób starszych) 

• rozwój przedsiębiorczości na obszarach 

wiejskich (w tym w ramach Inicjatywy dla 

Młodych YEI - szkolenia i pożyczki na 

rozpoczęcie działalności gospodarczej  przez 

młodych); 

• budowa infrastruktury Internetu 

szerokopasmowego; 

• rozwój odnawialnych źródeł energii; 

• rozwój infrastruktury energetycznej;  

• ochrona środowiska  

Źródło: opracowanie MRiRW 

Polska pozostaje w gronie największych beneficjentów WPR, w szczególności w zakresie II filara 

(pomimo przyjętych redukcji tej części wydatków UE). Na rozwój wsi i rolnictwa rząd RP zamierza 

                                                           
20

 Pełny dokument dostępny na stronie internetowej MRiRW:  https://www.minrol.gov.pl/pol/Informacje-
branzowe/Strategia-zrownowazonego-rozwoju-wsi-rolnictwa-i-rybactwa-na-lata-2012-2020 
21

 W negocjacjach budżetu na lata 2014-20 Polska uzyskała prawo transferu do 25% środków na rozwój wsi na 
dopłaty bezpośrednie. Polska skorzysta z tego uprawnienia, tak aby poziom dopłat bezpośrednich nie był niższy 
niż 240 euro na 1 ha w każdym roku do 2020.  

https://www.minrol.gov.pl/pol/Informacje-branzowe/Strategia-zrownowazonego-rozwoju-wsi-rolnictwa-i-rybactwa-na-lata-2012-2020
https://www.minrol.gov.pl/pol/Informacje-branzowe/Strategia-zrownowazonego-rozwoju-wsi-rolnictwa-i-rybactwa-na-lata-2012-2020
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wydatkować łącznie 42,4 mld euro środków UE i krajowych. Kwota ta obejmuje prawie 32,1 mld euro 

środków WPR oraz 5,2 mld euro środków polityki spójności w formie dedykowanej na interwencje na 

obszarach wiejskich.  

Z budżetu UE ogółem Polska otrzyma na lata 2014-2020 w ramach WPR  32,1 mld euro, zaś w 

ramach polityki spójności 82,5 mld euro.  

Wykres 11. Budżet UE na WPR w latach 2014-2020 (mld EUR, ceny bieżące) 

 

Źródło: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1305/2013 oraz 1307/2013 

10.  Wdrażanie i efekty wspólnej polityki rybołówstwa 

W tym obszarze jednymi z najpilniejszych i niełatwych zadań po wejściu Polski do UE były: 

dostosowanie wielkości floty do dostępnych zasobów, modernizacja infrastruktury portowej  

i przystani rybackich, rozwój przetwórstwa rybnego, a także (w ostatnim okresie) poprawa życia 

społeczności zależnych od rybactwa. Na te działania Komisja Europejska przyznała Polsce niemałe 

środki. Ważnym elementem polskiej polityki rybackiej było, aby te środki w jak największym stopniu 

pozwoliły na modernizację polskiego rybołówstwa i zapewniły mu ekonomiczne funkcjonowanie  

w przyszłości.  

Wysokość pomocy unijnej dla polskiego sektora rybnego w latach 2004 – 2013 ukształtowała się 

następująco: 

 Instrument Finansowy Wspierania Rybołówstwa (FIFG) 2004-2006 – ok. 1 mld zł 

 Europejski Fundusz Rybacki (EFR) 2007-2013 – ok. 4 mld zł. 

Razem daje to ok. 5 mld zł (75% tej sumy stanowił wkład UE, pozostałe 25% stanowił wkład strony 

polskiej).  

Nie można mówić o ekonomicznie opłacalnym rybołówstwie kiedy jego potencjał połowowy znacznie 

przekracza wielkość dostępnych kwot połowowych. Tak było w chwili wstąpienia Polski do Unii 

Europejskiej. Stąd też jednym z zadań polskiej polityki rybackiej w okresie 2004-2006, było 

zmniejszenie wielkości floty rybackiej, aby umożliwić jej ekonomiczne funkcjonowanie. W latach 

2004-2006 liczba jednostek floty bałtyckiej została zmniejszona o ok. 31%. Środki z funduszy unijnych 
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w znacznym stopniu zniwelowały negatywne skutki ekonomiczne tego procesu (przewidziano 

emerytury oraz odszkodowania dla rybaków odchodzących z zawodu). W sumie na działania 

społeczno-ekonomiczne oraz rekompensaty finansowe związane ze zmniejszeniem nakładu 

połowowego floty wydatkowano tylko w latach 2004-2006 kwotę 452 mln zł tj. ok. 50% dostępnej 

alokacji w SPO Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb 2004-2006. 

Ponadto w latach 2004-2006 27% (270 mln zł) wydatkowanych środków zostało przeznaczone na 

przetwórstwo rybne, natomiast 14% (148 mln zł) na inwestycje w infrastrukturę portów rybackich. 

W bieżącym okresie programowania (na lata 2007-2013) ponad połowa dostępnych środków 

przeznaczona została na działania inwestycyjne, w tym na przetwórstwo rybne (ok. 560 mln zł), 

inwestycje w portach (ok. 650 mln zł), natomiast kwotę ok. 580 mln zł przeznaczono dla sektora 

akwakultury. Prawie 300 mln zł zostało wydatkowane do tej pory na rekompensaty z tytułu 

czasowego zawieszenia działalności połowowej w związku z koniecznością ochrony zasobów. Kwota 

ponad 1 mld zł została przewidziana na wsparcie działalności okołorybackiej (Lokalne Grupy Rybackie 

– LGR). W związku z powyższym mamy w Polsce obecnie zmodernizowane porty, gospodarstwa 

rybackie oraz kutry, natomiast polskie zakłady przetwórcze ryb śmiało konkurują z zachodnimi 

przetwórniami. 

Ważnym elementem polityki rybackiej jest wsparcie dla rozwoju nie tylko samego rybołówstwa czy 

przetwórstwa ryb, ale także poprawa warunków funkcjonowania społeczności zależnych od 

rybactwa. Ma to szczególne znaczenie w związku z redukcją floty, a tym samym redukcją zatrudnienia 

i koniecznością poszukiwania alternatyw dla osób odchodzących z rybołówstwa. Służą temu  

(i mają w przyszłości służyć) działania Lokalnych Grup Rybackich (LGR). W sumie obecnie działa  

48 LGR, które finansowane są z osi IV Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora 

rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (PO RYBY 2007-2013). Działalność 

Lokalnych Grup Rybackich powinna w istotny sposób przyczynić się do aktywizacji społeczności na 

obszarach zależnych od rybactwa, wdrażania lokalnych inicjatyw, które pozwolą na rozwój tych 

terenów oraz poprawę jakości życia tych społeczności. Obszar jaki zajmują LGR-y to ok. 25% 

powierzchni Polski, a liczba ludności mieszkających na tych obszarach to prawie 10% ludności Polski. 

Dnia 16 kwietnia br. na posiedzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego odbyło się głosowanie 

zatwierdzające Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR). Realizacji celów EFMR ma służyć nowy 

program operacyjny dla sektora rybackiego i morskiego na lata 2014-2020 – Program Operacyjny 

„Rybactwo i Morze”. Obszarami wsparcia nowego Programu będzie m.in.: zrównoważone, 

konkurencyjne i innowacyjne rybołówstwo i akwakultura; wdrażanie wspólnej polityki rybołówstwa; 

wsparcie na rzecz zintegrowanego rozwoju lokalnego; wprowadzanie do obrotu i przetwarzanie oraz 

Zintegrowana Polityka Morska. Jak wynika z powyższego, pomoc finansowa obejmować będzie nie 

tylko tradycyjnie rozumiane wsparcie sektora rybackiego, tak jak ma to miejsce w obecnej 

perspektywie finansowej 2007-2013, ale również nowe komponenty takie jak: rynek rybny, kontrola  

i egzekwowanie przepisów, gromadzenie danych oraz zintegrowana polityka morska. 

 

 

Opracowano w MRiRW z wykorzystaniem danych i materiałów:  

MF, MG, MSZ, GUS, EUROSTAT, ARiMR, ARR, GIW, IERiGŻ, PAIiIZ, FAPA 


