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Doskonała jakość surowca, który pochodzi z najczystszych regionów Polski
oraz nowoczesne linie produkcyjne i technologie sprawiły, że nasze produkty
mleczarskie coraz śmielej zdobywają kolejne rynki.
The excellent quality of raw material, which originates in the cleanest regions of Poland as
well as modern manufacturing lines and technologies are a reason for which our dairy
products are conquering new markets more and more boldly.
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Szanowni Państwo!

l

Lato już w pełni. Jestem przekonany, że wiele osób spośród Państwa zdecyduje się na spędzenie, jeśli nie całego urlopu, to chociaż
kilku dni w moim pięknym kraju, często nazywanym krainą mlekiem
i miodem płynącą.
Nie ma w tym stwierdzeniu żadnej przesady. Zapoczątkowane 25 lat temu przemiany ustrojowe wpłynęły także na rozwój
rolnictwa. Dziś Polska należy do czołowych producentów mleka
w Unii Europejskiej. W tym czasie znacznie zmniejszyła się ilość gospodarstw utrzymujących bydło mleczne, ale zostało to zrekompensowane wyraźnym wzrostem wydajności. Bardzo dobre warunki do rozwoju tego kierunku produkcji rolnej oraz objęcie rolników
mechanizmami Wspólnej Polityki Rolnej sprawiły, że dokonał się
istotny skok cywilizacyjny w sektorze mleczarskim. Dotyczy on zarówno gospodarstw rolnych, jak i zakładów przetwórczych. Produkcja mleka na poziomie 12,6 mln ton stawia nas na czwartym miejscu
we Wspólnocie. Zmodernizowane gospodarstwa rolne, specjalizujące się w tej dziedzinie, w niczym nie ustępują najlepszym w Europie. To samo odnosi się do mleczarni. W okresie dostosowawczym
i w pierwszych latach po akcesji, to właśnie te zakłady, obok zakładów mięsnych, zostały gruntownie zmodernizowane, osiągając
światowy poziom. Taki proces odbywał się w krajach „starej” Unii Europejskiej w latach 70. tych ubiegłego stulecia.
Doskonała jakość surowca, który pochodzi z najczystszych regionów Polski oraz nowoczesne linie produkcyjne i technologie
sprawiły, że nasze produkty mleczarskie coraz śmielej zdobywają kolejne rynki. Świadczy o tym dwukrotny wzrost wartości ich eksportu.

Ladies And Gentlemen!

The summer is already in full bloom. I am convinced that
many of you will decide to spend your holiday, or at least several
days of it in my beautiful country, often called the land of milk
and honey.
On no account, is this statement exaggerated. The political
transformations, initiated 25 years ago, have also affected the
development of agriculture. Today, Poland is among the leading producers of milk in the European Union. At that time, the
number of holdings keeping dairy cattle has significantly decreased but this has been made up for by a considerable increase
in their performance. Very good conditions for the development of this type of agricultural production and covering farmers with the Common Agricultural Policy schemes resulted in
a significant civilisation leap in the dairy sector. This refers to both
agricultural holdings and processing plants. The production of
milk at the level of 12.6 million tons gives us the fourth place
in the Community. Modernised agricultural holdings specialising
in this field are not inferior to the best holdings in Europe. The
same applies to dairies. During the adaptation period and in the
first years after accession, these establishments, apart from meat
establishments, have been thoroughly modernised and reached
the world level. Such process took place in the countries of the
“old” European Union in the 70s of the last century.
The excellent quality of raw material, which originates in the
cleanest regions of Poland as well as modern manufacturing
lines and technologies are a reason for which our dairy prod1

Uznaniem konsumentów cieszą się przede wszystkim wyśmienite
sery. Oprócz szerokiej gamy produktów mleczarskich, produkowanych przez największe zakłady mleczarskie, mamy też bogaty wybór lokalnych, tradycyjnych wyrobów. Zachęcam do próbowania
ich podczas wojaży po pięknej, polskiej ziemi.
Również nie ma przesady w drugiej części stwierdzenia o krainie mlekiem i miodem płynącej.

Tradycja bartnicza jest bardzo mocno osadzona w naszej kulturze. Od
wieków znane są nasze osiągnięcia
w tej dziedzinie.
Trzy lata temu obchodziliśmy setną rocznicę urodzin księdza
Jana Dzierżonia, zwanego „ojcem współczesnego pszczelarstwa”.
To właśnie on odkrył zasady konstrukcji ula z ruchomą zabudową
oraz partenogenezę, czyli dzieworództwo. Dzięki jego pracom naukowym możliwy był znaczący wzrost produkcji miodu. Miód jest
najbardziej wymownym symbolem zdrowej żywności, bo tam,
gdzie czyste środowisko i zdrowe, bezpieczne rolnictwo, tam też są
i pszczoły. Polska posiada takie walory i dlatego należymy do europejskiej czołówki producentów miodu.

Nie dziwi zatem to, że nasze miody
są zarejestrowane, czyli wpisane przez
Komisję Europejską do Rejestru Chronionych Nazw Pochodzenia i Chronionych Oznaczeń Geograficznych lub
do Rejestru Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności.
Znajdziemy tutaj kilka pozycji, dotyczących miodów z różnych
stron kraju, jak również polskiej specjalności, jaką są miody pitne.
Nie wszyscy jeszcze znają te wyroby, obecne na polskich stołach
od setek lat. Warto je poznać, a jak już się je pozna to z pewnością
nie zapomni się o nich.
Miód ma rozliczne zastosowanie w kuchni. Jest wspaniałym
dodatkiem do świeżego, chrupiącego chleba z pachnącym masłem. Wyśmienicie sprawdza się podczas przygotowywania mięsa
do obróbki na ruszcie, np. w przygotowaniu chrupiących części
drobiu, czy wieprzowych żeberek. Mistrzowie kuchni dodają go do
wielu potraw, sosów, nie mówiąc już o ciastach, czy słynnych piernikach. Mamy całe bogactwo różnorodnych miodów. Są np. miody
spadziowe, kasztanowe, wrzosowe, lipowe i zdecydowanie ostrzejsze w smaku gryczane. Każdy bez trudu znajdzie ten najbardziej mu
odpowiadający.
Zapraszam do spędzenia urlopu w Polsce, do gościnnych ludzi,
wspaniałej przyrody i wyśmienitej kuchni.
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ucts are conquering new markets more and more boldly. This
is evidenced by the double increase in the value of their export.
Consumers appreciate, first of all, excellent types of cheese. In
addition to a wide range of dairy products produced by the
largest dairy establishments, we have also a wide range of local,
traditional products. I encourage you to taste them during your
travels around the beautiful Polish land.
Also, there is no exaggeration in the second part of the statement on the land of milk and honey.

The beekeeping tradition is very deeply
rooted in our culture. Our achievements in this field have been well
known for centuries.
Three years ago, we celebrated the 100th birth anniversary
of Rev. Jan Dzierżoń, known as the “father of modern apiculture”.
It was him who discovered the rules of building movable-frame
beehives and the phenomenon of parthenogenesis. Thanks to
his scientific work, the considerable increase in the production
of honey was possible. Honey is the most significant symbol
of healthy food, because where is the clean environment and
healthy, safe agriculture, there are also bees. Poland has such values and therefore we are among the top European producers
of honey.

Thus, it is not surprising that our honeys
are registered, i.e. entered by the European
Commission in the Register of Protected
Designations of Origin and Protected
Geographical Indications or in the Register of Traditional Specialities Guaranteed.
We will find here a few items concerning honeys from different parts of the country as well as the Polish speciality, namely,
meads. Not all people are familiar with these products present
on Polish tables for centuries. It is worth getting to know them,
and if you do, you will certainly not forget them.
Honey is used for many culinary purposes. It is a great accompaniment to fresh, crunchy bread with aromatic butter.
It works great in preparing meat to be grilled, e.g. in preparing
crispy parts of poultry or pork ribs. Chefs add it to many dishes,
sauces, not to mention cakes or famous gingerbread. We have
a whole abundance of various honeys. These are, for example,
honeydew, chestnut, heather, lime honeys as well as buckwheat
honeys which have a sharper taste. Everyone will find the favourite type of honey without any difficulties.
I invite you to spend your holiday in Poland, to meet our hospitable people, beautiful nature and delicious cuisine.

Rozmowa z prezesem ARiMR
Andrzejem Grossem z okazji
20-lecia Agencji i 10-lecia WPR
w Polsce Interview with the
President of ARMA Andrzej
Gross on the occasion of
the 20th anniversary of the
Agency and the 10th anniversary of the CAP in Poland
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Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa działa od 1994 r. Jak Pan w skrócie podsumowałby 20 lat jej działalności? Chyba nie będzie nadużyciem, gdybyśmy mówili
o erze sprzed i po integracji z Unią Europejską, od której
mija 10 lat?

The Agency for Restructuring and Modernisation of
Agriculture has been operating since 1994. How would
you briefly summarise 20 years of its existence? Probably
it will not be abusive if we talk about the pre- and post-EU
accession era, since which it has been 10 years?

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa została
stworzona, kiedy proces transformacji ustrojowej w Polsce wymógł również ogromne zmiany w sferze rolnictwa i na terenach
wiejskich. Wtedy trzeba było szybko pomóc wielu rolnikom,
którzy nie dawali sobie rady ze spłatą kredytów i otrzymali takie
wsparcie z budżetu państwa. Później środki wypłacone przez
ARiMR zaczęły odgrywać kluczową rolę w przyspieszeniu procesu modernizacji polskiego rolnictwa oraz podnoszeniu poziomu
życia na wsi. Przed wejściem do Unii pełniliśmy funkcję agencji
płatniczej dla specjalnego, przedakcesyjnego programu na rzecz
rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich na lata 2002-2004 (SAPARD). Później objęcie naszego kraju instrumentami Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) spowodowało wręcz niebotyczne zwiększenie
skali działań Agencji, a przede wszystkim ogromnie wzrosła liczba
beneficjentów. Przez 20 lat swego istnienia Agencja przekazała im
blisko 210 mld zł, ale 93 proc. tej sumy zostało wypłacone po 2004
r. Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej pozwoliło nam zacząć korzystać z instrumentów wsparcia ze Wspólnej Polityki Rolnej UE
i były to ogromne środki.

The Agency for Restructuring and Modernisation of Agriculture was established when the political transformation in Poland
entailed massive changes in the sphere of agriculture and rural
areas. At that time, it was necessary to provide immediate assistance to many farmers who could not repay their loans and
indeed they received such support from the state budget. Later,
funds disbursed by ARMA started to play a critical role in accelerating the modernisation of Polish agriculture and improving
the quality of life in rural areas. Before the EU accession, we acted
as a paying agency for the Special Pre-Accession Programme for
Agriculture and Rural Development 2002-2004 (SAPARD). Later,
covering our state with Common Agricultural Policy (CAP) instruments led to quite an exorbitant increase in the scale of activities
of the Agency, and in particular in the number of beneficiaries.
Over 20 years of its existence, the Agency has granted them
nearly PLN 210 billion, with 93% disbursed after 2004. The Polish
accession to the European Union has allowed us to start benefiting from support instruments within the EU Common Agricultural Policy and these have been massive amounts.
3

Jaka jest teraz ta skala udzielanego wsparcia?

What is the current scale of support provided?

Co roku ok. 1,4 mln rolników korzysta z dopłat bezpośrednich, w ramach których za 2012 wypłaciliśmy ok. 14 mld zł,
a za 2013 wypłacimy podobną kwotę. Do tego 700 tys. dostaje
dopłaty ONW (gospodarowanie na terenach górskich i innych
trudnych), a z dopłat rolnośrodowiskowych korzysta kolejnych
ok. 100 tys. Ogromne pieniądze otrzymaliśmy także w ramach
tzw. II filara WPR, czyli na realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Polska stała się największym
beneficjentem środków z tego programu. Do rozdysponowania mieliśmy przeszło 70 mld zł. Większość tych środków już
została przez nas rozdysponowana. Podobnie jak pieniądze
z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”,
w ramach którego nasza Agencja miała 2,8 mld zł. Do tej pory
ARiMR rozpatrzyła ok. 6 mln wniosków o udzielenie wsparcia
z tych dwóch programów.
Wypłacamy też kilkadziesiąt tysięcy rent strukturalnych.
Skala wsparcia udzielanego rolnictwu i wsi jest więc ogromna.

Every year, about 1.4 million farmers receive direct aid,
under which we disbursed about PLN 14 billion for 2012 and
a similar amount for 2013. Additionally, LFA aid (farming in
mountainous and other less favoured areas) is granted to 700
thousand farmers and agri-environmental aid to another 100
thousand. Also under the so-called second pillar of the CAP, i.e.
to implement the Rural Development Programme 2007-2013,
we received huge sums of money. Poland has become the largest beneficiary of funds under this programme. We had to allocate over PLN 70 billion. The vast majority of these funds have
already been allocated by us, similarly to funds of PLN 2.8 billion
received by the Agency under the Operational Programme for
the Sustainable Development of Fisheries Sector and Coastal
Fishing Areas 2007-2013. So far, ARMA has examined about 6
million applications for support within these two programmes.
Moreover, we pay tens of thousands of structural pensions.
Therefore, the scale of support provided to agriculture and rural
areas is huge.

To rzeczywiście były ogromne zadania do wykonania.
Czy Agencja nie miała kłopotów z ich realizacją?

For sure, these were massive task which had to be addressed. Did the Agency encounter any difficulties with
their implementation?

Zwiększenie zakresu zadań, przy równoczesnej sprawnej
obsłudze beneficjentów i zachowaniu unijnych wymogów
kontroli i nadzoru, wymagały dostosowania struktury organizacyjnej i poziomu zatrudnienia w ARiMR. Trzeba też było
zbudować ogromny i sprawny system informatyczny. W ramach przygotowań do pełnienia funkcji agencji płatniczej dla
instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej oddziały regionalne zo-

In order to address increased responsibilities and at the
same time maintain efficient beneficiary service and compliance with EU control and supervision requirements, it was necessary to adapt the organisational structure of and employment
level in ARMA. Moreover, a complex and efficient IT system had
to be developed. As part of preparation for acting as a paying
agency for Common Agricultural Policy instruments, Regional
Offices were provided with newly established Poviat Bureaus.
We came across some difficulties, but we pulled through. This is
best evidenced by the fact that Poland is the largest beneficiary
of EU funds. We pay direct aid and associated financial support
quickly, including funds under the RDP 2007-2013 and the OP
Fisheries 2007-2013.
We also provided the Agency with the complex Animal
Identification and Registration System (AIRS) and developed
the constantly updated Land Parcel Identification System (LPIS)
necessary to manage the payment of direct aid. From the state
budget, we grant farmers interest rate aid in respect of preferential loans and so-called disaster loans. We guarantee the repayment of loans granted to indigent students from rural areas.
We also cover the farmers’ costs of livestock disposal.
What are the effects of support provided so far by the
Agency?

Nowa WPR niesie, wraz z ogromem środków do rozdzielenia, także zmiany w zasadach ich przyznawania. Przewidują one przede wszystkim uzależnienie przyznania 30
proc. dopłat bezpośrednich od spełnienia przez rolników wymogów ekologicznych
New CAP envisages, together with massive funds to be allocated, changes in the
principles of granting them. They stipulate, in particular, that 30% of direct aid to be
granted to farmers is conditional on meeting environmental requirements.
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Probably everyone can notice how Polish rural areas have
changed, especially following the accession to the European
Union. The modernisation of numerous agricultural holdings
and companies engaged in agri-food processing is clear. Rural

stały rozbudowane o nowo utworzone biura powiatowe. Nie
zawsze wszystko się udało zrobić śpiewająco, a jednak daliśmy
sobie radę. Najlepiej świadczy o tym to, że Polska jest liderem
w wykorzystaniu unijnych funduszy. Szybko wypłacamy dopłaty bezpośrednie i im towarzyszące oraz z PROW 2007-2013 i PO
Ryby 2007-2013.
Zorganizowaliśmy też w Agencji ogromny system rejestru
zwierząt gospodarskich oznakowanych (System IRZ) i stworzyliśmy stale uaktualniany system identyfikacji działek rolnych

areas are changing their appearance, becoming an attractive
place to pursue agricultural and non-agricultural economic activities, seek employment and live. Various views may appear,
but there is no doubt that positive changes have taken place
and great credit is due, here, to ARMA. Over 20 years, we have
provided our beneficiaries with about PLN 210 billion, thus
enabling to start and complete many processes in rural areas
or in the food processing industry. One would say that this
sum could have been spent even more effectively. However,

Mamy najmłodszych rolników w całej Unii Europejskiej, bo coraz więcej młodych ludzi wiąże swoją przyszłość z rolnictwem We have the youngest farmers within the entire
European Union as more and more young people see their future in agriculture.

(LPIS), niezbędny do wypłacania dopłat bezpośrednich. Z budżetu krajowego wspieramy rolników w spłacie oprocentowania do preferencyjnych kredytów i tzw. kredytów klęskowych.
Poręczamy spłatę kredytów udzielanych niezamożnym studentom ze wsi. Pokrywamy też za rolników koszty utylizacji zwierząt gospodarskich.
Jakie są efekty wsparcia udzielonego do tej pory przez
Agencję?
Zmiany na polskiej wsi, które nastąpiły zwłaszcza po przystąpieniu do Unii Europejskiej, są zauważalne chyba przez
wszystkich. Widać, jak unowocześniła się duża część gospodarstw rolnych czy przedsiębiorstw zajmujących się przetwórstwem rolno-spożywczym. Wieś zmienia oblicze, stając
się atrakcyjnym miejscem do prowadzenia rolniczej i nierolniczej działalności gospodarczej, poszukiwania pracy, a także
do zamieszkania. Mogą się pojawić różne głosy, ale jednak
nie ulega wątpliwości, że nastąpiły korzystne zmiany i wielka

do not forget about the specificities of Polish rural areas and
the need to bridge the massive gap to the leaders. Comparing
Polish and Western European agricultures, we must remember
that the latter has been operating based on market principles
supported by Common Agricultural Policy instruments for 50
years. We could have not considered such possibilities of support more than wishful thinking. Although we still have a long
way to go, significant progress has been made and, more importantly, we are now catching up with those who are ahead
of us. This is particularly evident when you look at the results
and growth dynamics of Polish food exports. Surprisingly for
our competitors, we have become a powerhouse in exporting
food, and not only raw materials, i.e. crops, but also products
already processed in factories located in Poland. In 2013, exports of agri-food products grew to a record level of nearly EUR
20 billion. The fruit and vegetable sector represents an example of particular success, as it structured well to form fruit and
vegetable groups. Under the 2007-2013 perspective, which
will soon enter its final year, these entities have already spent
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jest w tym także zasługa ARiMR. Przez 20 lat przekazaliśmy
naszym beneficjentom ok. 210 mld zł i wiele procesów na

90% of funds intended to support fruit and vegetable producer
groups. Currently, they use cutting-edge technologies, storehouses, cold stores and goods packaging machinery. In general, Polish producers bought
them recently, i.e. 2-3 years ago, and hence
they are newer in terms of technology than
equipment used by Western fruit producers
bought over 10 years ago on average. As a
result, we are the world’s largest exporter of
apples.
Few people may know that most modern
fish processing plants at the moment are located in Poland. It is therefore no wonder that
their products have already won numerous
markets worldwide. Experience has shown
that trade organisation, marketing, branding
and preparation for entering new markets
come to the fore in case of the production
and export of certain agri-food products. Let
us look at large companies. Their production
area is 30% of their potential – 70% is trade
Dochody polskich rolników wzrosły najbardziej w minionej dekadzie. Na rozwój wsi i rolnictwa ARiMR and marketing. The more so that the success
wypłaciła w tym czasie blisko 199 mld zł w ramach unijnych programów pomocowych (prawie 191 mld zł)
of exports of Polish agri-food products reveals
oraz wsparcia z budżetu krajowego (ponad 8 mld zł) Revenues of Polish farmers have increased most in
how big our possibilities are. However, some
the past decade. At that time, ARMA paid nearly PLN 199 billion for the development of rural areas and
of our agricultural production branches are
agriculture, under the EU aid schemes (almost PLN 191 billion) and support from the national budget (more
than PLN 8 billion).
much less structured than, e.g. fruit and vegetable producers. They certainly need support
terenach wiejskich czy w przemyśle przetwórstwa spożyw- and incentives to improve their structure. We would very much
czego dzięki temu udało się uruchomić i zrealizować. Można like to continue to support such projects.
pewnie powiedzieć, że za taką kwotę można było dokonać
jeszcze więcej. Ale musimy też brać pod uwagę specyfikę polDoes this mean that RDP 2007-2013 funds spent to
skiej wsi i konieczność nadrobienia ogromnego dystansu do support food processors and producer groups were the
najlepszych. Porównując nasze rolnictwo do tego w Europie most important?
Zachodniej musimy pamiętać, że tam zawsze funkcjonowaAll RDP 2007-2013 measures have changed and are
ły zasady rynkowe wspomagane instrumentami Wspólnej
Polityki Rolnej już od 50 lat. Takie możliwości wsparcia nas changing Polish rural areas for the better and it is hard to say
pozostawały tylko w sferze marzeń. My jesteśmy dopiero u for sure which are the most important and effective ones.
początku drogi, ale jednak osiągnęliśmy wyraźny postęp i co They all foster the economic activity of the rural population
ważne – już doganiamy tych, będących przed nami. Widać to and enable the creation of new jobs not directly related to
zwłaszcza, gdy się spojrzy na wyniki i dynamikę wzrostu pol- agriculture. Promoting the transfer of holdings to young dyskiego eksportu żywności. Ku zaskoczeniu konkurencji stali- namic farmers who receive start-up premiums, for example,
śmy się potęgą w eksporcie żywności i to nie tylko surowców, is important. However, it is also crucial to improve the quality
czyli płodów rolnych, ale także produktów już przetworzonych of life of the rural population, as well as develop culture and
w zakładach zlokalizowanych w Polsce. W 2013 r. eksport pro- preserve tradition.
Most applications for support have been submitted to
duktów rolno-spożywczych osiągnął rekordową wartość prawie 20 mld euro. Przykładem szczególnego sukcesu jest sektor ARMA under the “Modernisation of agricultural holdings”
owocowo-warzywny, który świetnie się zorganizował, tworząc measure. By the end of 2013, over 60 thousand farmers had
grupy owocowo-warzywne. Podmioty te, w kończącej się per- received support of about PLN 8.5 billion. This allowed them
spektywie 2007-2013, wykorzystały już 90 proc. środków, które to invest about PLN 14 billion. They bought, among others,
mieliśmy na wsparcie grup producentów owoców i warzyw. over 36 thousand tractors, more than 228 thousand agriculTeraz mają one najnowocześniejsze technologie, przechowal- tural machines and devices and completed over 3.1 thousand
nie, chłodnie czy maszyny do pakowania towaru. Polscy produ- construction projects. Moreover, the RDP 2007-2013 enabled
cenci kupowali je najczęściej niedawno, 2-3 lata temu, i stąd są the creation of new jobs. With support gained under “Creation
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one technologicznie nowsze niż sprzęt zachodnich producentów owoców. Oni kupowali go przeciętnie ponad 10 lat temu.
Dlatego w efekcie jesteśmy największym eksporterem jabłek
na świecie.
Niewiele osób może wie, że właśnie na terenie Polski znajdują się obecnie najnowocześniejsze przetwórnie ryb. Nie dziwi więc, że ich produkty podbiły już wiele rynków na świecie.
Doświadczenie pokazuje, że w przypadku produkcji i eksportu
niektórych produktów rolno-spożywczych, na czoło wysuwają się kwestie organizacji handlu, marketingu, budowa marki
i przygotowanie do zdobywania nowych rynków. Spójrzmy na
wielkie koncerny. Tam obszar produkcji to góra 30 proc. ich potencjału, 70 proc. to handel i marketing. Tym bardziej, że sukces
eksportu polskich artykułów rolno-spożywczych pokazuje, jak
duże mamy możliwości. Ale mamy też działy produkcji rolnej,
które są znacznie słabiej zorganizowane, niż np. producenci
owoców i warzyw. Im niewątpliwie potrzebne jest wsparcie
i zachęty do lepszego organizowania się. Bardzo chcielibyśmy
móc nadal wspierać takie przedsięwzięcia.
Czy to oznacza, że z PROW 2007-2013 najważniejsze
były pieniądze wydane na wsparcie przetwórców żywności i grup producentów?

and development of micro-enterprises” and “Diversification towards non-agricultural activity” measures, about 48 thousand
new jobs unrelated to agriculture were created in rural areas.
These were created, among others, in stores, catering establishments, auto repair shops, and also companies rendering tourist, transportation, community, construction, accounting and IT
services. Aid under the RDP 2007-2013 allowed for the maintenance of profitability of economic activities run in less favoured
(LFA) and mountainous areas covering 7.3 million hectares,
preservation of farming traditional breeds of animals and crops,
as well as introduction of the highest environmental standards
in the area of about 2.3 million hectares and afforestation of
70 thousand hectares of the worst land. Under the RDP 20072013, “Participation of farmers in food quality schemes” was financed and hundreds of agricultural producer groups received
support. This programme was also used for “special tasks”, i.e. to
provide assistance to farmers whose holdings and crops were
affected by floods and other natural disasters.
Polish rural areas have become more attractive and the
quality of life of its population has improved. In this context,
funds are the main issue; however, in order for all this to happen, our Agency had disbursed through marshal offices over
PLN 6.5 billion by the end of 2013 under the RDP 2007-2013 for
investment within “Village renewal and development” and “Basic services for the economy and rural population” measures.
This resulted in building new or renovating existing children’s
playgrounds, thousands of rural community centres along with
their equipment, restoring the former glory of town and village centres. Additionally, kilometres of new water supply and

Wszystkie działania z PROW 2007-2013 zmieniały i zmieniają
na korzyść polską wieś i trudno jednoznacznie powiedzieć, które z nich są najważniejsze, czy najbardziej efektywne. Wszystkie
ożywiają gospodarczą aktywność mieszkańców wsi, pozwalają
tworzyć nowe miejsca pracy niezwiązane bezpośrednio z rolnictwem. Istotne jest np. wspieranie przekazywania gospodarstw w ręce młodych dynamicznych rolników, którzy otrzymują premię
na start. Ale przecież bardzo ważne jest też
poprawianie jakości życia mieszkańców wsi,
a także rozwój kultury i zachowanie tradycji.
Najwięcej wniosków o przyznanie
wsparcia ARiMR przyjęła w ramach działania
„Modernizacja gospodarstw rolnych”. Do
końca 2013 r. ponad 60 tys. rolników otrzymało wsparcie w wysokości ok 8,5 mld zł. To
pozwoliło im na inwestycje za około 14 mld
zł. Kupili oni m.in. ponad 36 tys. ciągników,
przeszło 228 tys. maszyn i urządzeń rolniczych, zrealizowali ponad 3,1 tys. inwestycji
budowlanych. PROW 2007-2013 umożliwił
też tworzenie nowych miejsc pracy. Dzięki
wsparciu z działań: „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” na terenach
wiejskich powstało ok. 48 tys. nowych miejsc
Niewiele osób może wie, że właśnie na terenie Polski znajdują się obecnie najnowocześniejsze przetwórnie ryb.
pracy niezwiązanych z rolnictwem. Powstały
Nie dziwi więc, że ich produkty podbiły już wiele rynków na świecie Few people may know that most modern
one w sklepach, lokalach gastronomicznych, fish processing plants at the moment are located in Poland. It is therefore no wonder that their products have
firmach naprawiających samochody, świad- already won numerous markets worldwide.
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czących usługi turystyczne, transportowe, komunalne, budowlane, księgowe, informatyczne i wielu innych. Dzięki dopłatom
z PROW 2007-2013 możliwe było utrzymanie opłacalności działalności gospodarczej na terenach trudnych do gospodarowania i górskich (ONW) na powierzchni 7,3 mln ha, zachowanie
hodowli tradycyjnych ras zwierząt i upraw roślin oraz wprowadzenie najwyższych standardów ochrony środowiska na obszarze ok. 2,3 mln ha oraz zalesienie ok. 70 tys. ha najgorszych gruntów. Z PROW 2007-2013 finansowano „Uczestnictwo rolników
w systemach jakości żywności”, wsparto setki rolniczych grup
producenckich. Program ten wykorzystany został też do „zadań
specjalnych”, czyli pomocy rolnikom, których gospodarstwa
i uprawy ucierpiały w wyniku powodzi i innych kataklizmów.
Polska prowincja wypiękniała, poprawiła się jakość życia
jej mieszkańców. Mówi się głównie w tym kontekście o funduszach, ale było to możliwe także dlatego, iż z PROW 2007-2013,
za pośrednictwem urzędów marszałkowskich, nasza Agencja
wypłaciła do końca 2013 r. ponad 6,5 mld zł na inwestycje
w ramach działań: „Odnowa i rozwój wsi" oraz „Podstawowe
usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej". Efektem są nowe lub
wyremontowane place zabaw dla dzieci, wybudowane i od-

sewerage pipelines were constructed, waste segregation was
introduced, as well as numerous renewable energy plants were
established.
Direct aid and RDP 2007-2013 funds improved the economic situation of agriculture, industry and trade, fostered the
creation of jobs in these – not directly related to agriculture
– sectors, increased the Polish GDP, and also improved food
quality.
And how do you assess the 2014-2020 budget for the
development of agriculture and Polish rural areas?

Under the 2014-2020 CAP budget, including funds which
will be transferred from the Cohesion Fund, our agriculture
and rural areas are to receive funding of over PLN 178 billion.
Such an amount of funds granted to our state is an undeniable
success. After all, the 2014-2020 budget allocated for our agriculture, processing and rural areas will be higher than the one
for 2007-2013. Additionally, this has been achieved despite the
fact that in general the 2014-2020 EU budget for the Common
Agricultural Policy will be downsized by about 11% compared
to the previous one.
Most of CAP funds will go to
our farmers, entrepreneurs and
rural population through ARMA,
which will remain to act as an EU
paying agency. This is another challenge that we face. It results, among
others, from the fact that the new
CAP envisages, together with massive funds to be allocated, changes
in the principles of granting them.
They cover both direct support
schemes and assistance provided
under the new RDP. New principles
for the provision of support are
called “greening”. They stipulate, in
particular, that 30% of direct aid to
be granted to farmers is conditional
on meeting environmental requirements. This “green provision” comes
into force in 2015. The year of 2014
will be a transition period free from
Nasza Agencja wypłaciła do końca 2013 r. ponad 6,5 mld zł na inwestycje w ramach działań: „Odnowa i rozwój wsi" new requirements and direct payoraz „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej". Efektem są m.in. nowe lub wyremontowane place zabaw
ments will be provided in accorddla dzieci Our Agency had disbursed over PLN 6.5 billion by the end of 2013 under the RDP 2007-2013 for investance with the existing principles.
ment within “Village renewal and development” and “Basic services for the economy and rural population” measures. This
However, since 2015, farmers will
resulted inter alia in building new or renovating existing children’s playgrounds.
not get 30% of direct aid if they do
nowione tysiące świetlic wiejskich wraz z ich wyposażeniem, not “diversify” their crops. In practical terms it means that if they
przywrócony dawny blask centrów miasteczek i wsi. Powstały want to receive full aid, they will have to maintain pastures,
też kilometry nowych wodociągów, kanalizacji, wprowadzono provide ecological focus areas or apply other equivalent consegregację odpadów, a także powstało wiele zakładów wytwa- servation measures. However, in this regard it has to be noted
that over 80% of holdings in Poland will not be subject to these
rzania energii ze źródeł odnawialnych.
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Dopłaty bezpośrednie i pieniądze
z PROW 2007-2013 poprawiały koniunkturę w rolnictwie, przemyśle, handlu,
dawały w tych, niezwiązanych bezpośrednio z rolnictwem, sektorach pracę,
podnosiły PKB Polski, poprawiały również jakość żywności.
A jak Pan ocenia budżet na rozwój
rolnictwa i polskiej wsi na lata 20142020?
W budżecie WPR na lata 2014-2020
wraz ze środkami, które będą przesunięte z Funduszu Spójności, nasze rolnictwo i tereny wiejskie mają otrzymać
dofinansowanie w wysokości przekraczającej 178 mld zł. Taka wysokość środków, przyznanych naszemu krajowi, jest
niewątpliwym sukcesem. Budżet na lata
2014-2020, przeznaczony dla naszego
rolnictwa, przetwórstwa i obszarów wiejskich, będzie przecież większy niż ten na
lata 2007-2013. Na dodatek udało się to
osiągnąć, mimo tego, że ogólnie cały
unijny budżet na Wspólną Politykę Rolną,
prowadzoną w latach 2014-2020, będzie Przykładem szczególnego sukcesu jest sektor owocowo-warzywny, który świetnie się zorganizował, tworząc
grupy owocowo-warzywne. Teraz mają one najnowocześniejsze technologie, przechowalnie, chłodnie czy mamniejszy o około 11 proc. w stosunku do szyny do pakowania towaru The fruit and vegetable sector represents an example of particular success, as it
poprzedniego.
structured well to form fruit and vegetable groups. Currently, they use cutting-edge technologies, storehouses,
Większość środków z WPR trafi do cold stores and goods packaging machinery.
naszych rolników i przedsiębiorców oraz
mieszkańców terenów wiejskich za pośrednictwem ARiMR, któ- requirements, as they are too small in order to be covered by
ra tak jak do tej pory będzie agencją płatniczą UE. To jest kolejne this eco-friendly reform.
Certainly, increasing support for environmental actions
wyzwanie dla nas. Wynika ono m.in z tego, że nowa WPR niesie,
wraz z ogromem środków do rozdzielenia, także zmiany w zasa- under the CAP is also proved by the fact that all EU Member
dach ich przyznawania. Dotyczą one zarówno systemów wspar- States are obliged to spend 30% of funds obtained under the
cia bezpośredniego, jak i pomocy oferowanej w ramach nowego Rural Development Programme 2014-2020 for environmental,
PROW. Nowe zasady udzielania wsparcia nazywa się „zazielenie- organic and climate purposes. However, Poland has already enniem”. Przewidują one przede wszystkim uzależnienie przyzna- tered this trend, spending nearly 30% of funds under the RDP
nia 30 proc. dopłat bezpośrednich od spełniania przez rolników 2007-2013 for these purposes, and thus does not need to make
wymogów ekologicznych. Ten „zielony przepis” wejdzie w życie any adjustments now.
Furthermore, the EU gives priority to the rejuvenation of
w 2015 r. Rok 2014 będzie okresem przejściowym, w którym
nie będą jeszcze obowiązywać nowe wymogi i płatności bez- rural areas which is to be achieved, among others, by applying
pośrednie będą udzielane na dotychczas obowiązujących zasa- the principles of granting direct aid being beneficial for young
dach. Jednak od 2015 r. rolnicy nie otrzymają 30 proc. bezpo- farmers, i.e. those under 40 years of age. Under this aid, they
średnich dopłat, jeśli nie będą „dywersyfikowali” upraw. W prak- will receive continued funding for 5 years which will be 25%
tyce oznacza to, że jeśli będą chcieli otrzymywać pełne dopłaty, higher than funding granted to other farmers. For this purpose,
to będą musieli utrzymywać pastwiska, wygospodarowywać EU Member States will allocate 2% of total funds intended for
obszary proekologiczne lub stosować inne równoważne środki these payments. In total, about 100 thousand young farmers in
ochrony przyrody. Tu jednak trzeba od razu wyjaśnić, iż w przy- Poland will be eligible for this aid. They represent about 7% of
padku Polski z tych wymogów będzie wyłączonych aż ponad 80 all beneficiaries. Additionally, higher start-up premiums will be
proc. gospodarstw, ponieważ są tak małe, iż ta proekologiczna granted to “Young farmers” under the RDP 2014-2020 to enable
them to stand on their own feet.
reforma ich nie dotyczy.
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All of our farmers should note that the new EU CAP implies
O pogłębieniu wspierania działań proekologicznych,
w ramach WPR, świadczy też z pewnością fakt, że we wszyst- gradual equalisation of aid in all states. This means increaskich państwach UE 30 proc. środków z Programu Rozwoju Ob- ing the amount of aid in states where direct aid per hectare
szarów Wiejskich na lata 2014-2020 ma być przeznaczane na is under 90% of the EU average which, among others, applies
cele środowiskowe, organiczne i klimatyczne. Ponieważ jednak to Poland. Such an increase to at least 90% of the EU average
Polska weszła już wcześniej w ten trend, bo już z PROW 2007- is to be phased in gradually (by one-third) over 2015-2020. At
2013 przeznaczano na te cele blisko 30 proc. środków, to teraz the same time, aid may not be less than EUR 196 per hectare in
all EU Member States. They are required to achieve it by 2020.
nie musi dokonywać korekt.
Unia stawia też na odmłodzenie wsi i temu mają słu- Increasing the amount of aid in states being below the average
żyć m. in. korzystne dla młodych rolników, czyli tych, któ- is to be financed by states in which aid exceeds the EU average.
rzy nie osiągnęli jeszcze 40. roku życia, zasady przyznawa- It must be pointed out that Poland has persuaded the Union as
nia płatności bezpośrednich. W ramach tych dopłat mają a whole that states in which aid is below 90% of the EU average,
oni otrzymywać przez 5 lat o 25 proc. więcej pieniędzy will be allowed to transfer up to 25% of funds from the second
niż pozostali rolnicy. Na ten cel kraje UE będą przeznaczać pillar of the CAP, i.e. from the RDP 2014-2020, towards the pay2 proc. całej puli przewidzianej na te płatności. W Polsce jest ment of aid. We expect, therefore, our aid to rise to about EUR
w sumie około 100 tys. młodych rolników, którzy będą mogli 240 per hectare. Basically, it will mean that the amount of aid
z tego skorzystać. Stanowią oni grupę ok. 7 proc. wszystkich granted to our farmers will be equal to aid applicable in Gerotrzymujących dopłaty. Będą też zwiększone premie na start many or France.
As regards the Rural Development Programme, the Priori„Młodych rolników” w samodzielne gospodarowanie udzieties of the European Commission bring together old and new
lane z PROW na lata 2014-2020.
Dla wszystkich naszych rolników ważne jest, że nowa, elements in the new 2014-2020 perspective. Measures that
unijna WPR zakłada stopniowe wyrównywanie dopłat we proved worth in 2007-2013 have been retained and updated,
wszystkich państwach. Oznacza to podnoszenie wysokości but also complemented with new ones to, among others, imdopłat w krajach, w których dopłaty bezpośrednie do hek- prove the competitiveness of European agriculture and its intara są niższe od 90 proc. średniej unijnej, co m.in. dotyczy novation. The aim was to use them even more efficiently and
Polski. Podnoszenie dopłat do co najmniej 90 proc. średniej to make them reflect more accurately the priorities of rural
unijnej ma następować stopniowo (o jedną trzecią) w latach development policy. The Union wants economic and civilisa2015-2020. Przy czym we wszystkich krajach UE dopłaty nie tion development to take account of climate change and envimogą być mniejsze niż 196
euro na hektar. Ten wskaźnik wszystkie kraje UE mają
osiągnąć do 2020 r. Podnoszenie wysokości dopłat
w krajach, które są poniżej
średniej, ma być sfinansowane przez te państwa,
w których dopłaty są powyżej unijnej średniej.
Trzeba podkreślić, że Polska
przekonała całą Unię do
tego, iż kraje, które otrzymują dopłaty na poziomie
poniżej 90 proc. średniej
UE, będą mogły przesuwać na wypłatę dopłat do
25 proc. środków z II filaru
WPR, czyli z PROW na lata
2014-2020. Przewidujemy,
że nasze dopłaty zostaną
dzięki tej możliwości podniesione do ok. 240 euro za
Co roku ok. 1,4 mln rolników korzysta z dopłat bezpośrednich. Do tego 700 tys. dostaje dopłaty ONW (gospodarowanie na
hektar. To będzie oznacza- terenach górskich i innych trudnych Every year, about 1.4 million farmers receive direct aid. Additionally, LFA aid (farming in
ło, że w zasadzie wysokość mountainous and other less favoured areas) is granted to 700 thousand farmers.
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dopłat, które dostaną nasi rolnicy, zrówna się z wielkością do- ronmental concern. Therefore, these areas were provided with
completely new measures.
płat obowiązujących w Niemczech, czy we Francji.
The Polish RDP 2014-2020 is pending final approval by the
Jeśli chodzi o Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, to
w nowej perspektywie na lata 2014-2020 Priorytety Komisji Eu- European Commission. As I said before, young Polish farmropejskiej przyniosły połączenie starych i nowych elementów. ers – in addition to higher direct aid – will be able to apply
Środki, które sprawdziły się w latach 2007-2013 zachowano i zak- for start-up premiums of PLN 100 thousand. As before, funds
tualizowano, ale dodano też nowe, służące m.in. podnoszeniu to support the modernisation of agricultural holdings unkonkurencyjności europejskiego rolnictwa i jego innowacyjności. Przyświecała tu
troska, by środki były wykorzystywane jeszcze bardziej
efektywnie oraz by precyzyjniej odzwierciedlały priorytety polityki rozwoju obszarów
wiejskich. Unia chce, by rozwój gospodarczy i cywilizacyjny brał pod uwagę zmiany
klimatyczne i troskę o środowisko naturalne. Dlatego
w tych obszarach wprowadzono zupełnie nowe środki.
Polska wersja PROW
na lata 2014-2020 czeka na
ostateczne
zatwierdzenie
przez Komisję Europejską.
Dla młodych polskich rolników, jak już mówiłem,
oprócz większych dopłat
bezpośrednich, przewidziano
premie na start w wysokości
100 tys. zł. Podobnie, jak do- Zorganizowaliśmy też w Agencji ogromny system rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych (System IRZ) We also provided
tychczas, także w projekcie the Agency with the complex Animal Identification and Registration System (AIRS).
nowego PROW środki na
wspieranie modernizacji gospodarstw rolnych będą należa- der the new draft RDP will remain among the highest ones;
ły do największych, ale pomoc będzie uzależniona od rodza- however, granting support will depend on the type of investju inwestycji. Inne będą środki na przedsięwzięcia związane ment. Funds intended for projects related to the production
z produkcją prosiąt, inne na wsparcie inwestycji budowlanych, of piglets will differ from funds designated for the support of
a jeszcze inne na dofinansowanie zakupu maszyn i urządzeń construction projects and those allocated for financing the
do produkcji. Maksymalny poziom wsparcia, jakie będzie moż- purchase of production machinery and equipment. The maxina otrzymać w ramach modernizacji gospodarstw rolnych, bę- mum level of support to be granted for the modernisation
dzie wyższy niż w poprzednim okresie programowania, kiedy of agricultural holdings will be higher than in the previous
wynosił 300 tys. zł. Pojawi się nowy rodzaj wsparcia: premia na programming period, when it amounted to PLN 300 thourestrukturyzację małych gospodarstw. Wspólna Polityka Rolna sand. A new type of support will be provided, i.e. a premium
w strategii EUROPA 2020 zakłada teraz „mocniejsze” wspieranie for restructuring small holdings. Currently, the Common Aggospodarstw rodzinnych. Tyle można powiedzieć w najwięk- ricultural Policy under the Europe 2020 strategy postulates
szym skrócie, ale też widać, ile nas, w Agencji, czeka pracy. Rów- “stronger” support for family holdings. This is only a nutshell
nież Polska wieś i rolnicy muszą przygotować się do absorpcji of what to expect, but it is enough to see how much work
we still have to get through in the Agency. Also Polish rural
tych nowych, ogromnych środków.
areas and farmers must get ready to absorb these new masDziękuję za rozmowę.
sive funds.
Rozmawiał Interviewed by : Marek Kassa/ARiMR
Thank you for the interview.
Zdjęcia Photos By : Maciej Niesłony, Tomasz Darul, "Jabłuszko" Spółka z o.o.,
©Pantherstock/Photogenica
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Kolory lata
Summer colors
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smak polski

Staropolskie danie
Traditional Polish dish

Kaczka pieczona z wiśnią nadwiślanką według przepisu szefa kuchni Hotelu Bukovina Sylwestra Lisa w Bukowinie Tatrzańskiej ROAST
DUCK with wiśnia Nadwiślanka cherry A` la Sylwester Lis, Chef at the
Bukovina Hotel in Bukowina Tatrzańska
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Pieczona kaczka to tradycyjne i staropolskie danie, które
z uwagi na stosowanie rozmaitego nadzienia może być przygotowywana na wiele sposobów. Kaczkę nadziewano kaszą, pieczono z jabłkami, podawano w sosie śliwkowym i z wiśniami. Dzisiaj
niestety coraz rzadziej można spotkać kaczki w wiejskich zagrodach, ale tradycja sporządzania dań z kaczego mięsa jest nadal
kultywowana w wielu polskich domach.
Do przygotowania kaczki z wiśniami najlepiej użyć wiśni
nadwiślanki. To wiśnia sokowa, której tradycja uprawy liczy ponad
100 lat. Wiśnia ta zarejestrowana jest w unijnym systemie jakości
jako chroniona nazwa pochodzenia. W porównaniu z owocami
innych odmian, owoce nadwiślanki są bardzo soczyste. Sok z nich
ma piękną barwę i aromat.

Sposób przygotowania

polish taste

Roast duck is a traditional Polish dish that, due to the use of
various kinds of stuffing, can be prepared in many ways. A duck
used to be stuffed with groats, baked with apples, served with
plum sauce and cherries. Today, unfortunately, it is becoming
increasingly difficult to find ducks on farms, but the tradition of
preparing dishes with duck meat is still present in many Polish
homes.
To prepare a duck with cherries it is best to use wiśnia
nadwiślanka cherries. It is a juice cherry, the tradition of cultivation of which has more than 100 years. This cherry is registered
in the EU system of quality as a protected designation of origin.
In comparison with other varieties of fruits, wiśnia nadwiślanka
fruits are very juicy. Their juice has a beautiful colour and flavour.

Tekst By : Małgorzata Książyk/ MRiRW
Zdjęcia Photos By : MRiRW, © Pantherstock/Photogenica
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Preparation
Ingredients
Duck (about 2 kg), 2-3 tablespoons
of butter, 800
g of wiśnia nadwiślanka cherries,
1.5 glass of dry
red wine, 1.5 tablespoons of Drahim
honey, shot of
cherry vodka, piece of cinnamon,
1-2 cloves, salt,
pepper, tablespoon of lemon juice, teas
poon of potato
flour
Preparation time: 3.5 hours
Sprinkle the washed and dried duc
k with lemon
juice, rub the inside and outside with
salt and pepper, then leave in a cool place for
an hour. Place
in a buttered roasting pan, top with
melted butter
and roast in a preheated oven for abo
ut an hour at
180°C. Stone your cherries. Boil win
e with honey,
cinnamon and cloves for about 5-7 min
utes with the
lid on, and then strain it through a
sieve. Leave 2-3
tablespoons of wine and the rest brin
g to the boil
with cherries. Pour cherry vodka
to them and set
aside. Remove the duck from the oven
and portion
it out. Place in a large ovenproof
platter, top with
cherries, lightly sprinkle with win
e used to cook
fruit and with duck sauce, and then
put it back in
the oven for about 30-40 minutes.
Boil the rest of
cherry sauce, pour wine mixed with
potato flour to
it and simmer whilst stirring until
the sauce thickens. Top the duck with the thick sau
ce. Serve the rest
of our sauce in a gravy-boat. Serve
the duck with
pasta or rice.
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Z misją w Chinach,
Korei i Singapurze
With a mission to China,
Korea and Singapore
Ponad 40 firm i organizacji branżowych polskiego sektora spożywczego prezentowało w Szanghaju swoje produkty podczas
targów Sial China 2014. Stoiska przyciągały zwiedzających atrakcjami różnorodnych smaków More than 40 companies and trade
organizations from the Polish food sector presented their products in Shanghai at the Sial China 2014 fair. The stand attracted visitors with the attractions of diverse flavours.

p

p

Polscy przedsiębiorcy przedstawili bardzo bogatą ofertę:
od przetworów zbożowych, produktów mlecznych, przez mięsa i wędliny, owoce, miody, kończąc na słodyczach i alkoholu.
Polskie stoisko otworzył przebywający z wizytą w Chinach
minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki w towarzystwie

Polish entrepreneurs presented a very wide offer: from
cereal products, dairy products, through meats and sausage
products, fruits, honeys, ending with sweets and alcohol.
Polish booth was opened by the Minister of Agriculture
and Rural Development Marek Sawicki during his visit to China,
accompanied by the French Minister for Agriculture, Food and Forestry Stephane Le Foll.
Guests tasted the delicacies offered by the
Polish companies.
The SIAL CHINA trade fair, organized for several years, has become a permanent feature in
the calendar of major events in the food business. Every year, entrepreneurs in the food sector, representatives of retail, catering, hospitality
Polski Szef resortu rolnictwa, wraz z ministrem rolnictwa
Francji, zainaugurował funkcjonowanie polskiego pawilonu.
Polska była trzecim krajem, co do ilości uczestniczących firm,
na targach SIAL 2014 Polish Head of the Ministry of Agriculture, together with the French Minister of Agriculture,
inaugurated the functioning of the Polish pavilion. Poland
was the third country, in terms of the number of participant
companies, at the SIAL 2014 fair.
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francuskiego ministra rolnictwa, wyżywienia i leśnictwa Stephane Le Foll. Goście spróbowali przysmaków oferowanych
przez polskie firmy.
Organizowane od kilkunastu lat Targi SIAL CHINA na stałe
wpisały się do kalendarza najważniejszych wydarzeń w branży żywnościowej. Każdego roku z całego świata do Szanghaju
zjeżdżają przedsiębiorcy sektora spożywczego, przedstawiciele handlu detalicznego, gastronomii, branży hotelarskiej, importerzy i eksporterzy. Polskie firmy, widząc zainteresowanie
prezentowanymi produktami, biorą udział w tym wydarzeniu
coraz chętniej.
Ważnym celem misji w Chinach były rozmowy nt. ponownego uruchomienia zakupów polskiej wieprzowiny.
Polski minister rolnictwa odwiedził także targi żywnościowe w Korei Południowej, w Seulu, gdzie swoje produkty
prezentowało ponad 40 polskich firm. Na gości czekało wiele
atrakcji, takich jak degustacje tradycyjnych polskich potraw, pokazy gotowania i wyczyny basistów. Jest to najstarsza i najbardziej prestiżowa, targowa impreza żywnościowa w Korei. Targi
skierowane są przede wszystkim do importerów i dystrybutorów żywności, zarówno detalistów, jak i hurtowników.
Podczas kilkudniowej wizyty w Azji polski minister przebywał także w Singapurze. We wszystkich odwiedzanych krajach
rozmawiał o wprowadzonym tam embargu na polską wieprzowinę. Zapewniał, że polska żywność jest bezpieczna i spełnia
międzynarodowe standardy bezpieczeństwa. Informował
o tym, że sytuacja związana wykryciem w Polsce kilku przypadków afrykańskiego pomoru świń u dzików jest w całkowicie
opanowana i wirus nie migruje, a polskie stada trzody chlewnej
są całkowicie wolne od tej choroby.

Chińscy goście, którzy odwiedzali polską ekspozycję, mogli bezpośrednio przekonać
się o smaku polskiej kuchni, bowiem z naszego kraju przyjechali kucharze - mistrzowie
sztuki kulinarnej, którzy przygotowywali na stoiskach rozliczne specjały Chinese
visitors, who visited the Polish exhibition, could get familiar with the taste of Polish
cuisine directly, as the chefs – masters of culinary art, had come from our country
to prepare numerous specialities at the stands.

industry, importers and exporters from around the world flock to
Shanghai. Polish companies, seeing the interest in the presented
products, are increasingly eager to participate in this event.
An important objective of the mission were talks on restart purchasing Polish pork.
Polish minister of agriculture has also visited the food trade
fair in South Korea, in Seoul, where more than 40 Polish companies were presenting their products. The guests enjoyed many
attractions such as the tasting sessions of traditional Polish
dishes, cooking demonstrations and exploits of bass players. It
is the oldest and most prestigious food fair event in Korea. The
trade fair is directed primarily at importers and distributors of
food, both retailers and wholesalers.
During his several-days-long visit in Asia, the Polish minister
also stayed in Singapore. In all the visited countries, he talked
about the embargo on Polish pork, which is in force there. He
assured that Polish food is safe and meets international safety
standards. He informed that the situation related to the detection of several cases of African swine fever in feral pigs in Poland
is completely under control, the virus does not migrate, and
Polish pig herds are completely free of the disease.
Tekst By : Małgorzata Książyk/MRiRW
Zdjęcia Photos By : Mateusz Dawidowski
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Rodzinne święto
polskiej żywności
Family festival of Polish food

w

o

W sobotę 14 czerwca Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
tradycyjnie zaprosiło mieszkańców Warszawy i odwiedzających
ją turystów do ogrodów, przed pałacem rektorskim SGGW, na
spotkanie z polską żywnością. 11. Piknik Poznaj Dobrą Żywność
to największa plenerowa impreza promującą polską żywność.
W ogrodach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie przygotowano prezentacje i degustacje polskich produktów, wyróżnionych prestiżowym znakiem Poznaj Dobrą
Żywność, oraz żywności wytwarzanej wg krajowych i unijnych
systemów jakości. Swoje wyroby prezentowało 130 najlepszych polskich producentów i przetwórców.
Na gości tegorocznej imprezy, zarówno dorosłych, jak
i dzieci, oczekiwały liczne rodzinne atrakcje. Można było nie tylko spróbować, ale także kupić prezentowane produkty, wziąć
udział we wspólnym gotowaniu, zobaczyć wystawy poświęcone wsi i rolnictwu, zapoznać się z ofertą gospodarstw agroturystycznych z różnych regionów Polski, zadbać o swoją dietę,
a także uczestniczyć w wielu grach, zabawach i animacjach
związanych z żywnością.
Atrakcje dla gości Pikniku przygotowały Agencja Rynku
Rolnego, Krajowa Rada Izb Rolniczych, Federacja Branżowych
Związków Producentów Rolnych, Polska Izba Mleka, Krajowa
Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza, Związek POLSKIE MIĘSO,
Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich, Unia Producentów
i Pracodawców Przemysłu Mięsnego, Iławskie Stowarzyszenie
Producentów Gęsi, Polski Związek Hodowców Koni oraz Polska
Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego.
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On Saturday, 14 June, the Ministry of Agriculture and Rural
Development traditionally invited the Varsovians and tourists
visiting Warsaw to the gardens in front of the SGGW Rector’s
Palace, to a meeting with Polish food. The 11th “Discover Great
Food” Picnic is the biggest open-air event promoting Polish
food. In the gardens of the Warsaw University of Life Sciences,
there were presentations and tastings of the Polish products
awarded with the prestigious Discover Great Food quality mark
and of food produced under national and EU quality systems.
130 best Polish manufacturers and processors presented their
products there.
Many family attractions awaited child and adult visitors at
this year’s event. You could not only to taste but also to buy the
presented products, participate in joint cooking, see the exhibitions dedicated to the countryside and agriculture, get acquainted with the offer of agritourism farms from various Polish
regions, take care of your diet as well as participate in many
games and cultural activities related to food.
The attractions for the visitors at the Picnic were prepared
by the Agricultural Market Agency, National Council of Agricultural Chambers, Federation of Agricultural Producer Trade
Associations, Polish Chamber of Milk, National Poultry Council
– Chamber of Commerce, POLISH MEAT Association, National
Association of Dairy Cooperatives, Union of Producers and Employers of Meat Industry, Association of Goose Producers in
Iława, Polish Horse Breeders Association and Polish Chamber of
Regional and Local Products.

Discover polish food
Na tegorocznym Pikniku można było poznać działalność
Lokalnych Grup Rybackich, zaplanować wakacyjny wypoczynek na wsi, obejrzeć wystawę historycznych maszyn i urządzeń
rolniczych, czy też odwiedzić mini ZOO ze zwierzętami hodowlanymi. W specjalnie przygotowanej na tę okazję „Piknikowej
poradni dietetycznej” można było skorzystać z porad dietetyków, a w trakcie warsztatów żywieniowych ułożyć prawidłowy
jadłospis w oparciu o prezentowane przez producentów produkty spożywcze.
Piknik „Poznaj Dobrą Żywność” to nie tylko prezentacje
najlepszej polskiej żywności, to także liczne animacje, warsztaty oraz gry i zabawy edukacyjne dla najmłodszych, związane
z polską najlepszą żywności i polską wsią. Można było uczestniczyć w grach i konkursach uczących prawidłowego odżywiania, stworzyć niepowtarzalną koszulkę, ozdobioną własnoręcznie namalowanymi owocami i zwierzętami, a także spróbować
dojenia „sztucznej” krowy.
Piknik Poznaj Dobrą Żywność to impreza, która wśród
mieszkańców Warszawy cieszy się coraz większą popularnością, czego dowodem jest ilość jej uczestników.

At this year’s Picnic, you could get to know the activity of Local
Fisheries Groups, plan holidays in the country, see the exhibition
of historic agricultural machinery and equipment or visit the MiniZOO with farm animals. In the “Picnic Nutrition Clinic”, specially prepared on that occasion, you could take advice of the dieticians and
then, during the nutrition workshops, prepare the correct menu
based on the food products presented by the producers.
The „Discover Great Food” Picnic is not only the presentations of the best Polish food but also numerous cultural activities,
workshops and educational games and acitivities for children,
associated with the best Polish food and with the Polish countryside. You could participate in games and competitions teaching
proper nutrition, create a unique T-shirt decorated with handpainted fruits and animals as well as try milking an “artificial” cow.
The „Discover Great Food” Picnic is the event which enjoys
the growing popularity among the Varsovians, as evidenced by
the number of its participants.
Tekst By : Jarosław Kujawa/MRiRW
Zdjęcia Photos By : ARiMR

Tegoroczny Piknik odwiedziły tysiące osób, które spróbowały produktów z prestiżowym znakiem Poznaj Dobrą Żywność, żywności wytwarzanej zgodnie z krajowymi
i unijnymi systemami jakości, wyrobów tradycyjnych i regionalnych oraz produktów
ekologicznych This year ’s Picnic was visited by thousands of people who tasted
the products marked with the prestigious Discover Great Food quality mark, food
produced in accordance with the national and EU quality systems, traditional and
regional products as well as organic products.
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Smak truskawki kaszubskiej, zanurzonej w białej czekoladzie, poznali mieszkańcy
Brukseli. To wyłoniony w drodze nieformalnego konkursu – smak odzyskanej w Polsce wolności. Konkurs został zorganizowany przez Stałe Przedstawicielstwo RP przy
UE. Ideą przewodnią wydarzenia było znalezienie smaku odzyskanej wolności, który
jednocześnie miałby nawiązywać do symboliki polskiej flagi.
4 czerwca, w 25. rocznicę wyborów, które miały kluczowe znaczenie dla procesu przemian politycznych w Polsce, w okolicy Placu Schumana oraz w instytucjach
europejskich rozdawane były biało-czerwone truskawkowe symbole naszego kraju.
Przekazane zostały one także unijnym komisarzom i dyrektorom oraz polskim pracownikom unijnych instytucji. Impreza pod tytułem „Smak odzyskanej wolności” zorganizowana została przez Stałe Przedstawicielstwo RP przy UE we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Stowarzyszeniem Producentów Truskawki
Kaszubskiej i Przedstawicielstwem Województwa Pomorskiego w Brukseli.
Biało-czerwony, truskawkowy przysmak to nie tylko polski akcent kolorystyczny,
ale także ciekawy symbol regionu Polski, w którym zapoczątkowano proces zmian,
zwieńczony przełomowymi wyborami w 1989 r. Intensywnie czerwona truskawka
kaszubska w otulinie białej czekolady, smakowana w stolicy Europy, połączyła w sobie krajową tradycję i współpracę międzynarodową, naturę, przyjemność i elegancję.
Truskawki kaszubskie są jędrne, lekko twardawe, a zarazem soczyste, pokryte jedwabistą, bardzo cienką skórką. Owoc ten jest słodki i ma przyjemny aromat. Na Pojezierzu Kaszubskim występują rozległe pola truskawkowe. Rozrastały się przez ponad
pół wieku, by ostatecznie stać się nieodłączną częścią kaszubskiego krajobrazu.
4 czerwca w Brukseli rozdano ok. 0,5 tony truskawek.

t

The residents of Brussels experienced the taste of truskawka kaszubska (Kashubian strawberries) dipped in white chocolate. Their taste was selected in an informal contest to be the taste of regained freedom in Poland. The contest was held
by the Permanent Representation of the Republic of Poland to the EU. The event
was mainly aimed at finding the taste of regained freedom, which at the same
time would carry the symbolism of the Polish flag.
On 4 June, white and red strawberry symbols of our country were distributed
near the Schuman Square and in European institutions to commemorate the 25th
anniversary of the elections, which were critical to the process of political transformations in Poland. They were also handed to EU commissioners and directors,
and also to Polish servants of EU institutions. The event was held under the title of
“Taste of regained freedom” by the Permanent Representation of the Republic of
Poland to the EU in cooperation with the Ministry of Agriculture and Rural Development, the Kashubian Association of Strawberry Producers and the Representation of the Pomorskie Voivodeship to Brussels.
This white and red strawberry delicacy is not only a Polish colour accent, but
also an interesting symbol of the Polish region, in which the process of transitions was initiated and crowned with the breakthrough elections of 1989. Vivid
red truskawka kaszubska (Kashubian strawberries) topped with white chocolate
from the European capital brought together national tradition and international
cooperation, nature, pleasure and elegance.
Truskawka kaszubska (Kashubian strawberries) are firm, slightly hard, yet juicy
and covered in a silky, very thin skin. This fruit is sweet and aromatic. Vast strawberry fields make up the landscape of the Kashubian Lake District. They expanded
over the course of more than half a century, causing them to become an integral
part of the Kashubian landscape.
On 4 June, about 0.5 tonnes of strawberries were distributed in Brussels.
Tekst By : Małgorzata Książyk/MRiRW
Zdjęcie Photo By : © Pantherstock/Photogenica
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WIŚNIA

niespotykana
nigdzie indziej

Cherry that cannot be found anywhere else
Wiśnia nadwiślanka jest owocem wyjątkowym. Charakteryzuje
się doskonałym smakiem i niespotykaną intensywnością barwy. Te
cechy zawdzięcza miejscu, w którym rośnie i dojrzewa The Wiśnia
nadwiślanka Cherry is an exceptional fruit. It is characterized by
excellent taste and unmatched colour intensity. These features
are the result of the place where it grows and matures.
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Wiśnia nadwiślanka jest zarejestrowana w unijnym systemie jakości jako chroniona nazwa pochodzenia, gdyż jej cechy charakterystyczne wynikają bezpośrednio z pochodzenia
geograficznego. Szczególny związek wiśni nadwiślanki z miejscem pochodzenia podkreśla fakt, że w przeszłości używano
w odniesieniu do niej różnych nazw potocznych. Była ona nazywana „słupską” lub „słupianką” od nazwy miejscowości Słupia
Nadbrzeżna, położnej w województwie świętokrzyskim, gdzie
na początku XX wieku zapoczątkowano jej uprawę. Ponadto
określano ją również „wiśnią odroślową” przez co wskazywano na
charakterystyczny dla niej sposób rozmnażania poprzez odrosty
korzeniowe. Również sama nazwa „wiśnia nadwiślanka” podkreśla pochodzenie geograficzne owoców, gdyż są one uprawiane
w pasie nadwiślańskim, obejmującym aż trzy województwa: mazowieckie, świętokrzyskie i lubelskie.
Pierwsze nasadzenia wiśni nadwiślanki zostały wykonane
ponad sto lat temu przez mieszkańca Słupi Nadbrzeżnej Teofila
Zająca, który zakupił sadzonki od właściciela położonego nieopodal majątku ziemskiego. Co ciekawe, wsie powstałe na obszarze dawnego majątku Leszczyńskich, na obszarze których do
dziś uprawiana jest nadwiślanka, nazywają się Tadeuszów, Maksymów, Julianów oraz Teofilów. Zgodnie z tradycją wywodzą się
one od imion dzieci ziemianina, od którego Teofil Zając nabył
pierwsze sadzonki wiśni.
Nadwiślanka bardzo szybko zdobyła uznanie konsumentów.
Już w okresie międzywojennym wielu kupców przyjeżdżało w interesach do wsi, gdzie była ona uprawiana. Aby więc ułatwić handel owocami, rozwinięto transport wodny między Sandomierzem
a Warszawą. Mimo dużego rynku zbytu dla nadwiślanki, zwiększenie jej produkcji nie było łatwe, gdyż liczba nowych sadzonek
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Wiśnia nadwiślanka cherry is registered in the EU system
of quality as a protected designation of origin, because its
characteristics derive directly from its geographical origin. The
special relationship of the wiśnia nadwiślanka cherry with its
place of origin is underlined by the fact that in the past it was
referred to by various colloquial names. It was called "słupska"
or "słupianka" from the name of the village Słupia Nadbrzeżna,
located in the Świętokrzyskie Voivodeship, where at the beginning of the twentieth century its cultivation was initiated. Also,
it was referred to as "offshoot cherry" because of the characteristic way of propagation by root offshoots. Also, the name
wiśnia nadwiślanka cherry itself emphasizes the geographical origin of the fruit, because it is grown in the strip along
the Vistula river, going through three regions: Mazowieckie,
Świętokrzyskie and Lubelskie.
The first plantings of the wiśnia nadwiślanka cherry were
performed over a hundred years ago by Teofil Zając, a resident
of Słupia Nadbrzeżna, who bought the seedlings from the owner of the nearby land estate. Interestingly, the villages established within the territory of the former Leszczyński estate, within the area of which the wiśnia nadwiślanka cherry is cultivated
today, are called Tadeuszów, Maksymów, Julianów and Teofilów.
According to tradition, they originate from the names of the
children of the landowner, from whom Teofil Zając acquired the
first of the wiśnia nadwiślanka cherry seedlings.
Wiśnia nadwiślanka cherry very quickly gained consumer
recognition. Already during the interwar period, many merchants used to come on business to the village, where it was
cultivated. In order to facilitate trade in fruits, water transport
was developed between Sandomierz and Warsaw. Despite
the large market demand for
the wiśnia nadwiślanka cherry,
increasing its production was
not easy, as the number of new
seedlings is dependent on the
number of offshoots. Although
this natural restriction of development of production is relevant
today as well, wiśnia nadwiślanka
cherry is now cultivated on the
area of almost 1 thousand ha.
The wiśnia nadwiślanka cherry blooming occurs in May and
it rarely lasts longer than two
weeks. The oldest trees bloom
first. The flowers are very sensitive
to the decrease of temperature: a
drop below 2oC may be the cause
of the lack of fruiting in a given
year. High temperature requirements during the flowering peKwitnienie nadwiślanki przypada na maj i rzadko zdarza się, by trwało dłużej niż dwa tygodnie. Najwcześniej zakwitają drzewa
riod contributed to the fact that
najstarsze The wiśnia nadwiślanka cherry blooming occurs in May and it rarely lasts longer than two weeks. The oldest
trees bloom first.
the production of cherries has
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jest zależna od liczby odrostów. Chociaż to naturalne ograniczenie rozwoju produkcji jest aktualne również dzisiaj, wiśnia nadwiślanka jest obecnie uprawiana na
obszarze prawie 1 tys. ha.
Kwitnienie nadwiślanki przypada na maj i rzadko zdarza się, by trwało dłużej
niż dwa tygodnie. Najwcześniej zakwitają drzewa najstarsze. Kwiaty są bardzo
wrażliwe na spadek temperatur: ich obniżenie poniżej 2 oC może być przyczyną
braku owocowania w danym roku. Wysokie wymagania odnośnie temperatur
w okresie kwitnienia przyczyniły się do tego, że produkcja wiśni rozwinęła się
w pasie nadwiślańskim, gdzie ze względu na bliskość rzeki klimat jest łagodniejszy.
Ponadto w pasie nadwiślanym, pod cienką warstwą ziemi występuje podłoże wapienne, wapienno-gliniaste lub gliniaste z zalegającą na spodzie skałą wapienną,
dzięki któremu wiśnia nadwiślanka charakteryzuje się dużą kondensacją soku, na
co wskazuje stosunkowo wysoki ekstrakt i zawartość barwnika. To właśnie dzięki
tym cechom owoce nadwiślanki cechują się doskonałymi walorami smakowymi
oraz dużym zainteresowaniem przemysłu przetwórczego.
Nadwiślankę zbiera się ręcznie lub mechanicznie głównie w lipcu. Zazwyczaj owoce zbierane ręcznie przeznacza się do bezpośredniej konsumpcji,
a te, zbierane mechanicznie, do dalszego przetworzenia. Okrągłe, lekko spłaszczone owoce wiśni nadwiślanki mają intensywną, jednolitą na całej powietrzni
barwę, od ciemnoczerwonej do bordowej. Ta intensywna barwa jest charakterystyczna nie tylko dla miąższu, ale również dla pestki. Co ciekawe, wiśnia ta
sama chroni to, co ma w sobie najcenniejszego. W zagłębieniu szypułkowym
nadwiślanki, po oderwaniu szypułki, powstaje niewielki wyciek soku, który zamienia się w galaretkę zapobiegającą dalszemu wyciekowi, przedłużając tym
samym trwałość owoców.
Smak wiśni możemy zamknąć w słoiku w postaci aromatycznego kompotu We may encapsulate the taste of
cherries in a jar as aromatic preserved fruit.

Tekst By : Dariusz Goszczyński/MRiRW
Zdjęcia Photos By : ARiMR, Iwona Chromiak/MRiRW
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mrożone na długo zatrzymują swoje dobroczynne

właściwości

Frozen cherries maintain their beneficial quali-

ties for a long time.

developed in the Vistula strip, where due to
the proximity of the river the climate is milder.
In addition, in the Vistula strip, under a thin
layer of earth contains limestone, sand-loam or
loamy soil with limestone rock at the bottom,
because of which the wiśnia nadwiślanka cherry is characterized by a high juice condensation, as indicated by the relatively high extract
and dye content. It is because of these characteristics the wiśnia nadwiślanka cherry fruits are
characterized by excellent taste values and attract great interest of the processing industry.
The wiśnia nadwiślanka cherry is harvested manually or mechanically, mainly in
July. Typically, hand-picked fruits are intended
for direct consumption, and those harvested
mechanically for further processing. The
round, slightly flattened fruit of the wiśnia
nadwiślanka cherry have an intense colour,
uniform over the entire surface, ranging from
dark red to burgundy. This intense colour is
characteristic not only to flesh, but also to the
pits. Interestingly, the cherry itself protects
what is the most precious in it. In the stem
hollow of the wiśnia nadwiślanka cherry, after
the separation of the stem, a small amount of
leakage of juice occurs, which turns into a jelly
to prevent further leakage, prolonging the durability of the fruit.

Discover polish food

Dzień Dziecka
w Kancelarii Premiera

Children’s Day at the Chancellery
of the Prime Minister
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Z okazji Dnia Dziecka Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
przygotowało w ogrodach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
specjalną strefę poświęconą polskiej żywności, gdzie zaprezentowali się polscy producenci żywności, których produkty mają
znak Poznaj Dobrą Żywność. Przygotowali dla najmłodszych
gości Pikniku liczne degustacje swoich produktów. Można było
spróbować wyrobów firm SOKOŁÓW S.A., JAWO S.A., Spółdzielczej Grupy Producentów Owoców NASZ SAD, MAXTOP, FANEX,
PPHU Tłocznia Maurer, Zakładu Piekarniczo-Cukierniczyego
J. Chylak. Na stoisku Ministerstwa nie zabrakło także produktów wpisanych do europejskiego rejestru nazw i oznaczeń jako
Chronione Oznaczenie Geograficzne. Dzieci i dorośli goście Pikniku mogli spróbować andrutów kaliskich, truskawek kaszubskich oraz rogali świętomarcińskich.
Agencja Rynku Rolnego przygotowała i poprowadziła zabawy i gry edukacyjne zachęcające najmłodszych do jedzenia
owoców. Zajęcia te stanowią jeden z elementów działań informacyjno-promocjnych unijnego programu „Owoce w szkole”.
Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy Rzeczypospolitej
Polskiej wspólnie ze Stowarzyszeniem „Polska Ekologia” zaprosiło wszystkich gości „Dnia Dziecka w KPRM” na degustację potraw dla dzieci przygotowanych w oparciu o najlepszą polską
wołowinę.
Stefa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi to także liczne
animacje, warsztaty oraz gryi zabawy edukacyjne dla najmłod-

o

Tradycyjna, ekologiczna prasa, dzięki której wyciskany jest na zimno naturalny sok,
który zawiera cenne witaminy i mikroelementy Traditional, ecological press for
preparing natural cold-pressed juice which contains valuable vitamins and micronutrients.
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Andryty kaliskie

On the occasion of the Children’s Day, the Ministry of Agriculture and Rural Development prepared, in the gardens of
the Chancellery of the Prime Minister, a special zone dedicated
to Polish food, where Polish food producers, whose products
bear the Discover Great Food quality mark, presented their offer. They prepared numerous tastings of their products for the
youngest visitors at the Picnic. You could try the products by
SOKOŁÓW S.A., JAWO S.A., Cooperative Group of Fruit Producers NASZ SAD, MAXTOP, FANEX, PPHU Maurer Juice Extraction
Plant, Bakery and Confectionery J. Chylak. At the stand of the
Ministry, there were also the products entered in the European
register of names and designations as the Protected Geographical Indication. Both child and adult visitors could taste andruty
kaliskie (Kalisz wafers), truskawka kaszubska (Kashubian strawberries) and rogale świętomarcińskie (St. Martin’s twirls).
The Agricultural Market Agency prepared and conducted
educational games and activities encouraging kids to eat fruit.
These activities are one of the elements of information and
publicity measures of the EU “School Fruit Scheme”.
The Association of Butchers and Producers of Processed
Meat of the Republic of Poland, together with the “Polish Ecology” Association, invited all the visitors at the “Children’s Day at
the Chancellery” event to taste dishes for children, prepared on
the basis of the best Polish beef.
The Ministry of Agriculture and Rural Development’s zone
also means numerous cultural activities, workshops and educational games and activities for children, associated with the
best Polish food and with the Polish countryside. At the confectionery workshops, the children learned the principles and
methods of manufacturing cakes, which they decorated on

Discover polish food

Truskawki kaszubskie

Rogale świętomarcińskie

Dzieci i dorośli goście Pikniku mogli spróbować andrutów kaliskich, truskawek kaszubskich oraz rogali świętomarcińskich Both child and adult visitors could taste
andruty kaliskie (Kalisz wafers), truskawka kaszubska (Kashubian strawberries) and
rogale świętomarcińskie (St. Martin’s twirls).

their own, after baking in a special oven. The participants in
competitions, cultural activities and games received gifts and
souvenirs specially prepared by the industry organisations.
Numerous attractions and tastings prepared by the Ministry of Agriculture enjoyed great interest among the youngest
visitors at this year’s Picnic, while the adults stressed the excellent taste and quality of the products and dishes they had
tasted.
Można było uczestniczyć w grach i konkursach dotyczących prawidłowego odżywiania, stworzyć niepowtarzalną koszulkę ozdobioną własnoręcznie namalowanymi
owocami i zwierzętami, a także spróbować dojenia „sztucznej” krowy You could
participate in the games and competitions regarding proper nutrition, create a unique
T-shirt decorated with hand-painted fruits and animals as well as try milking an
“artificial” cow.

szych związane z polską najlepszą żywnością i polską wsią.
Na warsztatach cukierniczych najmłodsi poznawali zasady
i metody produkcji ciastek, które po upieczeniu w specjalnym
piecu, własnoręcznie dekorowali. Uczestniczący w konkursach,
animacjach, grach i zabawach otrzymywali, specjalnie przygotowane przez organizacje branżowe, prezenty i upominki.
Przygotowane przez resort rolnictwa liczne atrakcje oraz
degustacje cieszyły się ogromnym zainteresowaniem najmłodszych gości tegorocznego Pikniku, natomiast dorośli
podkreślali znakomity smak i jakość degustowanych produktów oraz dań.

Tekst By : Jarosław Kujawa/MRiRW
Zdjęcia Photos By : MRiRW
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Polski sektor rybacki

p

Polish fisheries sector

a

Polska obok Hiszpanii jest największym beneficjentem pomocy udzielanej w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów
rybackich 2007-2013”, wdrażanego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Program finansowany jest z Europejskiego Funduszu Rybackiego i stanowi jeden z komponentów wspólnej polityki rybołówstwa Unii Europejskiej. W naszym
kraju wspiera on przedsięwzięcia na rzecz uzyskania trwałej
równowagi między zasobami morskimi a zdolnością połowową polskiej floty rybackiej, a także stworzenia nowoczesnego
i konkurencyjnego sektora rybackiego. Służy temu wsparcie m.in.
adaptacji i modernizacji statków, hodowli i rybołówstwa śródlądowego, podniesienia standardów portów i zakładów przetwórstwa rybnego, a także aktywizacja lokalnych społeczności.
ARiMR dofinansowała modernizację 397 statków. Najwięcej
inwestycji na statkach służyło poprawie bezpieczeństwa na pokładzie i warunków pracy rybaków.
Zmodernizowano także gospodarstwa i utworzono nowe
obiekty chowu i hodowli ryb. W większości przypadków bene30

Along with Spain, Poland is the biggest beneficiary of aid under
the Operational Programme for the Sustainable Development of
Fisheries Sector and Coastal Fishing Areas 2007-2013, implemented
by the Agency for Restructuring and Modernisation of Agriculture.
The Program is financed from the European Fisheries Fund and is
one of the components of the European Union’s Common Fisheries
Policy. In our country, projects for obtaining a sustainable balance
between marine resources and Polish fishing fleet capacity, as well
as establishing a modern and competitive fisheries sector are supported thereunder. This is done by supporting, among others, the
adaptation and modernisation of vessels, aquaculture and inland
fishing, higher standards of harbours and fish processing plants, as
well as by the activation of local communities.
The Agency for Restructuring and Modernisation of Agriculture co-financed the modernisation of 397 vessels. Most investments in vessels were aimed at improving safety on board
and working conditions.
Furthermore, farms were modernised and new aquaculture facilities established. In most cases, carp (179) and trout
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„na wysokiej fali”
on the “high wave”
ficjentami są gospodarstwa produkujące karpia (179) i pstrąga
(75). Jakkolwiek z pomocy skorzystali także hodowcy takich ryb
jak jesiotr, sum afrykański, sieja, węgorz, sandacz, karaś, czy też
gatunków dotychczas całkiem w Polsce egzotycznych, takich
jak np. tilapia.
Nowością w programie na lata 2007-2013 były rekompensaty
wodno-środowiskowe, których wypłata miała na celu zrekompensowanie producentom ryb wykorzystywania tradycyjnych metod
produkcji wspomagających ochronę i poprawę stanu środowiska,
zachowanie bioróżnorodności oraz promocję ekologicznych praktyk produkcyjnych w sektorze chowu lub hodowli ryb.
W ramach całego PO RYBY 2007-2013 najwyższy łączny
poziom wypłat wystąpił w odniesieniu do inwestycji w zakresie
przetwórstwa i obrotu (447 mln zł). Najwięcej umów o dofinansowanie zostało zawartych z beneficjentami, którzy są właścicielami małych przedsiębiorstw (43% wszystkich umów), natomiast
najwyższa, łączna kwota dofinansowania (233,3 mln zł) została
zakontraktowana przez beneficjentów, którzy prowadzą średnie
przedsiębiorstwa. Dzięki wsparciu finansowemu z UE, polski sek-

(75) farms are the beneficiaries. However, aid was also provided
to farmers of fish, such as sturgeon, African catfish, whitefish,
eel, perch, crucian carp, or species recently quite exotic in Poland, such as tilapia.
Aqua-environmental compensation, the payment of which
was to compensate fish producers for applying traditional production methods to support environmental protection and
improvement, biodiversity conservation and the promotion
of organic production practices in the aquaculture sector, was
new to the Programme 2007-2013.
Under the entire OP FISHERIES 2007-2013, the highest total
level of payments was in respect of investments in processing
and marketing (PLN 447 million). Most co-financing agreements were executed with beneficiaries who own small enterprises (43% of all agreements), while the highest total cofinancing (PLN 233.3 million) was contracted by beneficiaries
who run medium-sized enterprises. With EU financial support,
the Polish fish processing and marketing sector has become
one of the most modern in Europe. Production hygiene and
31
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tor przetwórstwa ryb i obrotu stał się jednym z najnowocześniejszych w Europie. Poprawiona została higiena i jakość produkcji.
Większość zakładów ma certyfikaty standardów produkcji, wydawane przez najbardziej wymagające instytucje i organizacje.
Wzrosła konkurencyjność przedsiębiorstw nie tylko na rynku europejskim, ale również na innych rynkach światowych.
Polska stała się największym w Europie eksporterem przetworzonego łososia. Konserwy rybne, wyprodukowane w Polsce, można spotkać w sieciach dystrybucyjnych na terenie wielu
krajów europejskich. Coraz więcej polskich produktów rybnych
pojawia się na rynku amerykańskim. Środki finansowe z UE spowodowały, że w bardzo istotny sposób wzrósł potencjał polskiego przetwórstwa ryb, gwarantując jego dalszy rozwój, na czym
skorzystają również producenci ryb. Atrakcyjność programu spowodowała, że z pomocy finansowej skorzystały przedsiębiorstwa
zlokalizowane we wszystkich województwach Polski. Pojawiły
się przedsiębiorstwa zagraniczne, które wniosły na rynek nowe
produkty i technologie. Dzięki środkom z UE zrealizowano inwestycje, które pozwoliły utworzyć ponad 1 tys. nowych miejsc
pracy. Pomoc finansowa dla przetwórców w ramach obecnego
programu wypłacana będzie do 2015 r. włącznie.
Agencja dofinansowuje również działania, mające na celu
ochronę i rozwój fauny i flory wodnej.
W ramach PO RYBY 2007-2013 kontynuowano inwestycje
rozpoczęte w poprzednim okresie programowania, mające na
celu szeroko pojętą modernizację polskich portów i przystani
rybackich.
Ze środków PO RYBY 2007-2013 organizowane są również
szkolenia, konferencje, seminaria i warsztaty, których celem jest
przekazanie producentom ryb aktualnej wiedzy branżowej,
a także rozwój współpracy i wymiana doświadczeń między
przedstawicielami nauki, administracji i organizacjami sektora rybackiego. Agencja wypłaca także pomoc na kampanie
promocyjne. Największa kampania finansowana ze środków
PO RYBY 2007-2013 to ogólnokrajowa kampania promocyjna
pstrągów, której celem jest zachęcenie Polaków do jedzenia tej
smacznej ryby.
Agencja wspiera również projekty innowacyjne. Jako przykład jednej z ciekawszych operacji można wskazać projekt realizowany przez Politechnikę Koszalińską, w ramach którego
przeprowadzone zostały unikalne prace badawczo-rozwojowe
dotyczące możliwości odzysku jadalnego mięsa po filetowaniu
lub płatowaniu karpi.
Korzystanie przez Polskę ze środków finansowych Wspólnej
Polityki Rybołówstwa to czas przełomowych zmian w całym
sektorze rybackim. Pomoc publiczna, pochodząca ze środków
Wspólnej Polityki Rybołówstwa, ma ogromny wpływ na rozwój
całej branży związanej z sektorem. Producenci ryb wybudowali, zmodernizowali bądź wyremontowali swoje obiekty chowu
i hodowli ryb. Otrzymali także rekompensaty wodno-środowiskowe, związane z ich działalnością na rzecz ochrony i poprawy
stanu środowiska. Nasze zakłady przetwórcze, dzięki dotacjom,
stały się jednymi z najnowocześniejszych na świecie.
32

Polska stała się największym w Europie eksporterem przetworzonego łososia Poland has become Europe's largest exporter of processed salmon.

Agencja udzieliła także wsparcia na badania naukowe m.in. na chów i hodowlę węgorza The Agency has also granted support for scientific research, inter alia, on
rearing and breeding eel

Polskie zakłady przetwórcze są jednymi z najnowocześniejszych w Europie i na świecie Polish
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Zmodernizowano także gospodarstwa i utworzono nowe obiekty chowu i hodowli ryb.
W większości przypadków beneficjentami są gospodarstwa produkujące karpia (179)
i pstrąga (75) Furthermore, farms were modernised and new aquaculture facilities
established. In most cases, carp (179) and trout (75) farms are the beneficiaries.

Przepławka na rzece Wieprza, umożliwiająca migrację ryb dwuśrodowiskowych, sfinansowana z funduszy unijnych Fish ladder on the Wieprza River to enable the
migration of diadromous fish, financed from the EU funds

processing plants are one of the most modern plants in Europe and in the world

quality have been improved. Most plants hold certifications for
production standards issued by the most demanding institutions and organisations. Not only has the competitiveness of
enterprises increased in the European market, but also in other
global markets.
Poland has become Europe's largest exporter of processed salmon. Canned fish produced in Poland can be found
in distribution networks in many European countries. More and
more Polish fish products enter the U.S. market. Thanks to the
EU funding, Polish fish processing potential has significantly
increased ensuring its further development for many years,
which will also be beneficial for fish producers. The attractiveness of the programme made enterprises located in all Polish
voivodeships benefit from financial aid. Some foreign enterprises entered the market with new products and technologies. The EU funding allowed for the implementation of investments which contributed to the creation of over 1 000 new
jobs. Under the current programme, financial aid for processors
will be disbursed until 2015 inclusive.
Moreover, the Agency will co-finance measures to protect
and develop aquatic fauna and flora.
Under the OP FISHERIES 2007-2013, investments to carry
out widely understood modernisation of Polish harbours and
fishing shelters, which had commenced in the previous programming period, were continued.
Funding under the OP FISHERIES 2007-2013 is also allocated for organising training courses, conferences, seminars
and workshops, whose aim is to equip fish producers with
current industry knowledge, as well as develop cooperation
and exchange experiences between science, administration
representatives and fisheries sector organisations. The Agency
also disburses aid for promotional campaigns. The Trout Promotional Campaign in Poland, aimed at the promotion of trout
consumption, is the largest campaign financed under the OP
FISHERIES 2007-2013.
Additionally, the Agency supports innovative projects. The
project implemented by the Koszalin University of Technology is
an example of one of the most interesting operations. Under the
project, unique R&D work concerning the possibility of recovering edible meat after filleting or slicing of carp was carried out.
Being a beneficiary under the Common Fisheries Policy,
Poland has already experienced breakthroughs throughout the
fisheries sector. Public aid under the Common Fisheries Policy
has a huge impact on the development of the whole industry
associated with the sector.
Fish producers constructed, modernised or renovated their
aquaculture facilities. They also received aqua-environmental
compensation related to their environmental protection and
improvement measures. With subsidies, our processing plants
are now among the most modern in the world.
Tekst By : ARiMR
Zdjęcia Photos By : ARiMR
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trade
milk

Mleko z Polski
popłynie na Wschód
Milk from Poland goes to East

Polska branża mleczarska rozpocznie niebawem wielką kampanię promocyjną
swoich produktów w Rosji i Chinach. Trzyletni program o nazwie „Trade milk”
jest współfinansowany ze środków unijnych The Polish dairy industry will
soon launch a large campaign promoting its products in Russia and China. A
three-year programme called “Trade milk” is co-financed from EU funds.

o

f

Od 10 lat organizacje branżowe mogą uzyskać unijne wsparcie do działań promocyjnych
i informacyjnych na rzecz produktów wytwarzanych przez swoich członków. Środki finansowe, przyznawane są przez Komisję
Europejską i udostępniane za pośrednictwem Agencji Rynku Rolnego, która
obsługuje cały proces od wnioskowania do Komisji Europejskiej przez realizację umów, aż po wypłatę wsparcia.
W tym okresie łączna wartość 25 zatwierdzonych polskich kampanii przekroczyła 76 mln euro.
Stawka dofinansowania jest znacząca, bo wynosi 80 proc. kosztów zrealizowanych kampanii promocyjnych, jednak
organizacje branżowe wciąż muszą zapewnić
pozostałe 20 proc. Ponieważ przeciętny budżet
w takich kampaniach oscyluje w okolicach
1 mln euro na rok, to wymagany wkład własny stanowi duże obciążenie dla wnioskujących. Aby jednak nie stanowiło to bariery
w ekspansji promocyjnej polskich organizacji,
w 2009 r. utworzone zostały Fundusze Promocji, gromadzące środki, które pochodzą
z wpłat uczestników rynku rolnego i autonomicznie zarządzane przez poszczególne
branże rolne. Dzięki temu środki należące do

For the past 10 years the industry organisations could have
obtained support from the EU for promotional and information
activities promoting products manufactured by the EU Member
States. The funds are allocated by the European Commission
and provided via the Agricultural Market Agency, which handles
the entire procedure from filing an application to the European
Commission through the implementation of the contracts to
the payment of the subsidy. Over that period, the total value of
25 approved Polish campaigns exceeded EUR 76 million.
The co-financing level is significant, as it is 80% of the costs
of the realised promotional campaigns, yet the industry organisations must still provide the remaining 20%. As the average
budget of such campaigns ranges around EUR 1 million per
year, the required own contribution constitutes a large burden
for the applicants. Therefore, in order to prevent the issue from
becoming a barrier for the promotional expansion of Polish
organisations, the year 2009 saw the establishment of the Promotion Funds that collect the funds from the payments of the
agricultural market participants and managed autonomously
by individual agricultural industries. Therefore the funds of the
industry may be used to cover the own contribution. In this way,
the number and the value of the campaigns implemented by
the industrial organisations increased almost threefold.
The aforementioned abilities of promotional activity is also
used by the dairy industry, which will soon launch a third campaign promoting dairy products, this time in the East (in Russia and China) – “Trade milk”. The activities implemented on the
Polish market until now had the total budget of about EUR 12.3
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branży mogą być wykorzystane na pokrycie wkładu własnego.
W ten sposób ilość i wartość kampanii, realizowanych przez organizacje branżowe, wzrosła blisko trzykrotnie.
Powyższe możliwości aktywności promocyjnej wykorzystuje także branża mleczarska, która niebawem rozpocznie
trzecią już kampanię promującą przetwory z mleka, tym razem
na Wschodzie (w Rosji i Chinach) – „Trade milk”. Dotychczasowe
działania, realizowane na rynku polskim, operowały łącznym
budżetem ok. 12,3 mln euro, natomiast nowa kampania przewiduje zainwestowanie kwoty 1,95 mln euro. Komisja Europejska podjęła decyzję w tej sprawie 30 kwietnia 2014 r.
Nowy, trzyletni program, dotyczący promocji wybranych
przetworów mlecznych w Chinach i Rosji pt. „Trade milk”, zgłoszony został przez konsorcjum w składzie: Polska Izba Mleka
oraz Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka.
Jego celem jest:
wzmocnienie pozytywnego wizerunku produktów mlecznych
z Unii Europejskiej o 30 proc. wśród przedstawicieli grupy docelowej na rynku chińskim i rosyjskim,
uzyskanie rozpoznawalności programu u 25 proc. przedstawicieli grupy docelowej na rynku chińskim i rosyjskim,
z większenie udziału europejskich produktów objętych programem, w wielkości sprzedaży, na rynkach chińskim i rosyjskim
o 15,76 proc.
Grupą docelową kampanii są dystrybutorzy, przedstawiciele sieci handlowych i hurtownicy. Główne przesłanie, które
będzie kierowane do nich to:
specyficzna wartość produktów mlecznych,
różnorodność / szeroka gama produktów mlecznych z UE,
wysoka jakość i bezpieczeństwo (procedury kontroli w UE, będące gwarancją jakości i bezpieczeństwa produktów mlecznych – nabiał z Unii Europejskiej podlegają ścisłej kontroli na
każdym etapie, jakość jest identyfikowalna i gwarantowana).
W wachlarzu realizowanych działań, promujących mleczka
smakowe, mleko w proszku, jogurty, sery żółte dojrzewające,
przewidziano:
Udział w targach
Rosja: World Food Moscow 2014 w Moskwie, Peterfood
2015 w St. Petersburgu, Agrorus 2016 w St. Petersburgu,
Chiny: China International Food Exhibition 2015 i 2016
w Guangzhou.
Organizację spotkań B2B z grupą docelową.
Organizację misji handlowych.
Działania PR względem liderów opinii (dziennikarzy).
Stworzenie strony internetowej kampanii.
Stworzenie filmu promocyjnego.
W komunikatach promocyjnych będą podkreślane różne
atuty europejskich produktów mleczarskich, zależnie od charakteru medium, za pośrednictwem którego będą przekazywane:
w prasie (wśród liderów opinii): jakość, korzyści dla zdrowia,
szeroki wybór produktów europejskich i ich przykłady,
w Internecie: oferty produktów na europejskim rynku mleczarskim, przykłady produktów mlecznych, objętych progra36

million, while the new campaign provides for investing EUR 1.95
million. The European Commission issued a decision in this case
on 30 April 2014.
The new, three-year programme promoting selected dairy
products in China and in Russia entitled “Trade milk” was submitted by a consortium in the following make-up: Polish Milk
Chamber and Polish Federation of Cattle Breeders and Milk Producers. Its objective is to:
s trengthen the positive image of dairy products from the European Union by 30% among the representatives of the target group on the Chinese and Russian markets,
g
 ain recognizability of the programme in 25% representatives
of the target group on the Chinese and Russian markets,
increase the share of European products covered by the programme regarding the sale volume on the Chinese and Russian markets by 15.76%.
The target group includes distributors, commercial network
representatives and wholesalers. The main message that will be
directed to them is:
s pecific value of the milk products,
d
 iversity/wide range of dairy products from EU,
h
 igh quality and safety (the inspection procedures in the EU
that guarantee the quality and safety of dairy products – the
dairy from the European Union is subjected to strict inspections at each and every stage, the quality is identifiable and
guaranteed).
The range of activities promoting flavoured milks, powdered milk, yoghurt, ripening hard cheeses include:
P
 articipation in fairs
R
 ussia: World Food Moscow 2014 in Moscow, Peterfood
2015 in Saint Petersburg, Agrorus 2016 in Saint Petersburg,
China: China International Food Exhibition 2015 and
2016 in Guangzhou.
O
 rganisation of B2B meetings with the target group.
O
 rganisation of commercial missions.
P
 R activities addressed to opinion leaders (journalists).
E stablishing a website of the campaign.
C
 reating a promotional film.
The promotional communication will emphasize various assets of European dairy products, depending on the character of
the medium they will be discussed:
in the press (among the opinion leaders): quality, health benefits,
wide selection of European products and examples,
o
 n-line: product offers on the European dairy market, examples of dairy products covered by the programme, presenting
their quality, health benefits, etc.
a mong sales representatives: arguments encouraging to purchase and import products from Europe, the advantages of
European dairy products such as quality, health benefits, etc.
The campaign also provides for 4 series of research, which
will make it possible to assess the effects of the conducted actions.

poland tastes good
mem z uwzględnieniem ich jakości, zalet zdrowotnych, itp.
wśród przedstawicieli handlowych: argumenty zachęcające
do zakupu i importu produktów z Europy, zalety europejskich
produktów mlecznych takie, jak jakość, walory prozdrowotne, itp.
W ramach kampanii przewidziane są także 4 serie badań,
dzięki którym możliwe będzie oszacowanie efektów prowadzonych działań.
Budżet tej kampanii to 1,95 mln euro z czego UE sfinansuje
0,975 mln euro.
Zainteresowanie rynkiem mleczarskim Rosji przez organizacje proponujące program jest zrozumiałe ze względu na obserwowany tam od kilku lat wyraźny wzrost sprzedaży produktów
mlecznych. Po rosyjskiej stronie podażowej odnotowano wahania – zarówno wzrosty, jak i spadki. To stwarza szanse, które mogą
być wykorzystane przez europejskich producentów. Szczególnie
istotny jest fakt, że Federacja Rosyjska jest jednym z największych
na świecie importerów produktów mlecznych. Również przewidywania wzrostu cen tych produktów potwierdzają zasadność
prowadzenia działań promocyjnych przez Polskę.
Sytuacja na rynku chińskim jest jeszcze bardziej obiecująca, ponieważ kraj ten rozwija się bardzo szybko, co pociąga za
sobą między innymi zmianę zwyczajów żywieniowych obywateli. Dodatkowo dochodzi efekt skali, ponieważ procesy zmian
dotyczą bardzo licznego społeczeństwa. W przeciwieństwie do
wielu innych krajów i branż, nie występują tu znaczące bariery
dla eksporterów. Od wielu lat obserwuje się stały wzrost spożycia produktów nabiałowych (na poziomie ok. 10% rocznie).
Powyższe czynniki sprawiają, że kampania „Trade milk” trafi na korzystny grunt i w sprzyjającym okresie. Zestaw działań
i budżet zostały więc tak zaplanowane, aby w efektywny sposób osiągnąć zakładane cele.

Przyszłe projekty promocyjne
Opisywane powyżej możliwości promocji ujęte w mechanizm Wspólnej Polityki Rolnej są przedmiotem trwającej od
czasu polskiej prezydencji w UE gruntownej reformy. W niedługiej przyszłości nastąpi jej kulminacja w postaci nowej polityki
promocyjnej i nowych rozporządzeń wykonawczych. Zajdzie
znacząca zmiana w sposobie rozpatrywania wniosków o dofinansowanie projektów. Celem jest skrócenie i uproszczenie tego
procesu, poprzez rozpatrywanie jednoinstancyjne – bezpośrednio przez KE. Realizacja umów i płatności dalej będzie odbywać
się na poziomie państwa członkowskiego (ARR). Zmienią się także stawki dofinansowania działań (70% dla programów realizowanych na terenie UE i 80% na terenie krajów poza UE), co ma
skłonić organizacje branżowe do bardziej intensywnej promocji
eksportu poza terytorium Unii. Zmianie ulegną także zakresy
tematyczne kampanii i poszerzona będzie lista produktów objętych wsparciem. Pojawią się dodatkowe możliwości promowania marek handlowych na rynkach poza UE.
Przewiduje się, że zmiany będą dotyczyły kampanii zgłaszanych od 2016 r.

The budget of the campaign is EUR 1.95 million, with EUR
0.975 million financed by the EU.
The interest of the organisations that submitted the programme in the dairy market in Russia is understandable due to
the distinctive increase in the sales of dairy products. As regards
the Russian supply, variations were registered – both increases
and decreases. It creates opportunities that might be taken
advantage of by the European producers. It is particularly important in this respect that the Russian Federation is one of the
largest importer of dairy products in the world. Also, the predictions regarding the growth of prices for such products confirm
the legitimacy of conducting promotional activities by Poland.
The situation on the Chinese market is even more promising, because that country is developing very fast, which
has certain consequences, e.g. in changing the eating habits
of its citizens. Moreover, the effect of scale takes place, as the
changes concern a very large society. Contrary to many other
countries and industries, there are hardly any significant barriers for exporters. For a few years we have observed a constant
increase in the consumption of dairy products (at about 10%
per year).
The aforementioned factors indicate that the “Trade milk”
campaign is launched at a favourable time and will be well
received. The actions and the budget were planned in such
a way so as to achieve the planned goals in the most effective
manner.

Future promotional projects
The discussed promotional opportunities under the Common Agricultural Policy mechanism constitute a subject of
the fundamental reforms that have been on-going ever since
the Polish presidency in the EU. In the near future we will see
its peak in the form of new promotional policy and new executive regulations. We will also see a significant change in
the way the applications for co-financing are considered. The
objective is to shorten and simplify that process by one-level
consideration – directly by EC. Implementation of the contracts and the payments will still take place at the Member
State level (Agricultural Market Agency). The co-financing
levels (70% for programmes implemented within the EU and
80% for non-EU countries) will also change, which is to encourage industrial associations to promote export outside EU
more intensively. Changes will pertain to the thematic scopes
of the campaign, the list of products covered by the support
will also be extended. New opportunities to promote commercial brands on non-EU markets will arise.
It is predicted that the changes will pertain to the campaigns submitted for consideration from 2016.

Tekst By : Paweł Zambrzycki/ARR
Zdjęcia Photos By : © Pantherstock/Photogenica, ARR
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Polska potentatem
w produkcji mleka
i jego przetworów
Poland - a leader in the
production of milk
and milk products
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Polska należy do czołowych producentów mleka w Unii Europejskiej. W porównaniu z wieloma krajami południowej, północnej
i wschodniej Europy, warunki naturalne do produkcji mleka w Polsce są bardzo sprzyjające. Łąki i pastwiska zajmują w Polsce około
3 mln ha i stanowią ponad 20 proc. powierzchni użytków rolnych.
Trwałe użytki zielone są nieodzownym elementem chowu bydła
mlecznego, a tym samym produkcji mleka.
Z produkcją, wynoszącą około 12,6 mln ton, zajmujemy
czwarte miejsce w Europie. Produkcja i przetwórstwo mleka tworzą jedną z najważniejszych gałęzi produkcji rolniczej w Polsce.
Pod względem wielkości skupu mleka Polska zajmuje w Unii Europejskiej 6. pozycję i należy do grona krajów, które systematycznie
zwiększają wolumen skupu mleka. W 2013 r. zakłady przetwórstwa
mleczarskiego skupiły o 1 proc. mleka więcej w porównaniu z rokiem poprzednim.
Produkcją i sprzedażą mleka do celów przetwórstwa zajmuje
się ok. 140 tys. producentów. Około 11 tys. producentów sprzedaje
mleko i produkty mleczne bezpośrednio do klienta.
Od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej znacznie zmalała liczba producentów mleka. Liczba dostawców mleka do zakładów mleczarskich lub podmiotów skupujących zmniejszyła się
o 60 proc., a liczba dostawców bezpośrednich o 86 proc. Te zmiany wynikają z procesu restrukturyzacji, koncentrowania dostaw
oraz z konieczności dostosowania się do stale rosnących wymogów rynku.
W produkcji mleka w dalszym ciągu zachodzą procesy koncentracji i specjalizacji. Wzrasta liczba gospodarstw posiadających
30 i więcej krów. Poprawia się także wydajność krów mlecznych.
Od momentu przystąpienia do Unii Europejskiej średnia roczna
produkcja mleka od sztuki wzrosła o ok. 22 proc. i dziś wynosi ponad 5,3 tys. kg.
Charakterystyczne dla polskiej produkcji mleka są duże różnice regionalne. Największy udział w skupie mleka mają północnowschodnie i środkowowschodnie regiony Polski. Generują one
łącznie 40 proc. całej wielkości produkcji mleka. W tych częściach
kraju utrzymywanych jest prawie 40 proc. całego pogłowia krów.
Te regiony wykazują również dużą koncentrację w zakresie przetwórstwa mlecznego
Wzrasta produkcja pełnego mleka w proszku oraz serów.
Biorąc pod uwagę najważniejsze produkty w Polsce w 2013 r.
wyprodukowano ok. 1,6 mln t mleka płynnego, ok. 0,7 mln. t sera,
ok. 0,5 mln t mleka fermentowanego, ok. 0,2 mln t masła, ok. 0,1
mln t odtłuszczonego mleka w proszku i 30,8 tys. t pełnego mleka
w proszku.
Przetwórstwem mleka zajmuje się 177 przedsiębiorstw, których skala produkcji jest bardzo zróżnicowana.
Dzięki dużym inwestycjom w modernizację zakładów przetwórczych i wprowadzeniu innowacyjnych technologii przetwórstwa mlecznego polski sektor mleczny oferuje, w szczególności
krajom Unii Europejskiej, wysokiej jakości produkty, które wygrywają konkurencję na rynkach zagranicznych.
Handel zagraniczny produktami mleczarskimi ma szczególny
wpływ na kondycję ekonomiczną całej branży. Udział produktów
40

Poland is one of the leading milk producers in the European Union. In comparison with many countries of southern,
northern and eastern Europe, the natural conditions for milk
production in Poland are very favourable. Meadows and pastures in Poland cover about 3 million hectares, and represent
over 20 per cent of the usable agricultural land. Permanent
grasslands are an indispensable part of the dairy herd breeding, and thereby milk production.
With production amounting to about 12.6 million
tonnes, we are in fourth place in Europe. Milk production
and processing is one of the most important branches of
agricultural production in Poland. In terms of the volume of
milk purchase, Poland is in the sixth position in the European Union and is among the countries that systematically
increase the volume of milk purchasing. In 2013, in com-

parison to the previous year, dairy processing plants bought
1 percent more milk.
Approximately 140 thousand manufacturers are engaged
in the production and sale of milk for processing. Approximately 11 thousand producers sell milk and milk products directly to the customer.
Since the Polish accession to the European Union the
number of milk producers has significantly decreased. The
number of suppliers of milk to dairy plants or purchasers decreased by 60 per cent, and the number of direct suppliers by
86 percent. These changes result from the restructuring process, concentrating supply and the need to adapt to the constantly growing requirements of the market.
Processes of concentration and specialization continue to
occur in the milk production. The number of farms with 30 or
more cows is increasing. The performance of dairy cows is also
improving. Since the accession to the European Union, an av-
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mleczarskich w eksporcie towarów rolno-spożywczych ogółem
kształtuje się na poziomie około 8 proc. W wymianie handlowej
produktami mlecznymi Polska od wielu lat wykazuje bilans dodatni, który systematycznie rośnie. Według wstępnych danych
z 2013 r. łączna wartość eksportu polskich produktów mleczarskich wyniosła ponad 1 599 mln euro, co w stosunku do poprzedniego roku oznacza wzrost o 18 proc. Wartość eksportu
produktów mleczarskich stanowiła w 2013 r. 8 proc. ogólnego
eksportu towarów rolno-spożywczych.
W ostatnich 10 latach po wejściu do UE polski eksport produktów mlecznych wzrósł czteroipółkrotnie. Kluczowym produktem eksportowym są sery, które generują około 40% przychodów
z eksportu produktów mleczarskich. Nie eksportujemy już tak, jak
kiedyś głównie mleka w proszku, ale dominującymi produktami są
sery dojrzewające, masło i napoje fermentowane.

Największymi partnerami handlowymi polskiego przemysłu
mleczarskiego w Unii Europejskiej są Niemcy, Holandia, Czechy,
Włochy, Słowacja i Wielka Brytania. Polskie produkty mleczarskie
sprzedawane są również do Rosji, na Ukrainę i do krajów azjatyckich.
Postępujące procesy restrukturyzacji produkcji i przetwórstwa
mleka sprawiają, że sektor mleczarski w Polsce rozwija się bardzo
dynamicznie. Polska ma szansę w zakresie rozwoju produkcji
i eksportu produktów mlecznych. Nasz sektor mleczarski dysponuje potencjałem rozwoju, zarówno, jeżeli chodzi o produkcję, jak
i o moce przerobowe.
Najwyższa jakość polskiego mleka oraz innowacyjne technologie wykorzystywane przez przemysł mleczarski sprawiają, że polskie produkty mleczne są doceniane na wymagających nie tylko
europejskich, ale częściej i światowych rynkach.
Tekst By : Ewa Mazgajska/MRiRW
Zdjęcia Photos By : © Pantherstock/Photogenica

erage annual milk production per unit has increased by about
22 percent and today amounts to over 5.3 thousand kg.
Large regional differences are characteristic to Polish milk
production. North-eastern and middle-eastern regions of Poland have the largest share in the purchase of milk. They generate a total of 40 per cent of the entire volume of milk production. In these parts of the country almost 40 percent of the
whole number of cows is held. These regions also show a high
concentration in the processing of milk.
The production of whole milk powder and cheese is increasing. Taking into account the most important products in
Poland, in 2013 about 1.6 million tonnes of liquid milk, about
0.7 million tonnes of cheese, approximately 0.5 million tonnes
of fermented milk, about 0.2 million tons of butter, about 0.1
million tonnes of skimmed milk powder and 30.8 thousand
tonnes of whole milk powder was produced.
177 companies, whose scale of production is very diverse,
are engaged in the production of milk.
Due to large investments in the modernization of processing plants and the introduction of innovative milk processing
technologies the Polish dairy sector offers, in particular to the
European Union, high-quality products that win the competition in foreign markets.
Foreign trade in dairy products has a special impact on the
economic shape of the entire industry. The share of dairy products in exports of agri-food products in total stands at about 8
percent. In the trade in dairy products, for many years, Poland
has had a positive balance, which is steadily growing. According to preliminary data from 2013, the total value of exports
of Polish dairy products amounted to more than 1 599 million
euros, which, compared to the previous year, is an increase by
18 percent. The value of exports of dairy products in 2013 accounted for 8 percent of total exports of agri-food products.
In the past 10 years after joining the EU, Polish exports of
dairy products increased four-and-a-half times. The key export
products are cheeses which generate about 40% of the revenues from the export of dairy products. We no longer export
mainly milk powder, as before, but the dominant products are
ripened cheeses, butter and fermented beverages.
Major trading partners of the Polish dairy industry in the EU
are Germany, the Netherlands, the Czech Republic, Italy, Slovakia and the United Kingdom. Polish dairy products are also sold
to Russia, Ukraine and Asian countries.
The advancing restructuring processes and processing of
milk causes the very rapid development in the milk sector in
Poland. Poland has a chance in respect of the development of
the production and export of dairy products. Our dairy sector
has a potential for growth, both in terms of production, and
production capacities.
The highest quality of Polish milk and innovative technologies used by the dairy industry caused the Polish dairy products to be appreciated on the demanding, not only European,
but more often global markets.
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Mleczne produkty
z najwyższej półki
Milk products of the highest quality

m

m

Mleko i jego przetwory to grupa produktowa, która posiada najwięcej znaków Poznaj Dobrą Żywność. Obecnie znakiem
Poznaj Dobrą Żywność wyróżnionych jest 160 wyrobów mleczarskich. Najwięcej znaków PDŻ otrzymały sery – twarogowe,
pleśniowe oraz żółte, następnie jogurty i masło. Produkty te charakteryzują się wyróżniającymi cechami jakościowymi ze względu na skład surowcowy, cechy mikrobiologiczne i sensoryczne
oraz zawartość składników odżywczych i funkcjonalnych. Firmy
mleczarskie to także najliczniejsza grupa przedsiębiorstw uczestniczących w Programie Poznaj Dobra Żywność. Łącznie jest ich
42

Milk and dairy products constitute a product group that has
the largest number of Discover Great Food (PDŻ) quality marks. Currently, the Discover Great Food quality mark is awarded to 160 dairy
products. Most Discover Great Food quality marks were awarded to
cheeses – cottage, blue and yellow cheeses, and then yogurt and
butter. These products are characterized by distinctive quality characteristics because of the raw materials, microbiological and sensory
characteristics and the content of nutrients and functional ingredients. Dairy companies also constitute the largest group of companies participating in the Discover Great Food Programme. In total
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29 – od małych, lokalnych zakładów mleczarskich, po największe there are 29 such companies – from small, local dairy plants, up to
firmy tej branży, których jednym z przedstawicieli jest Spółdziel- the largest companies of this industry, one of the representatives of
which is the Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA.
nia Mleczarska MLEKOVITA.
MLEKOVITA is a leader in the Polish dairy industry and the
MLEKOVITA to lider polskiego mleczarstwa i najcenniejsza
marka produkcyjnego sektora polskiej gospodarki, firma o ugrun- most valuable brand of the production sector of the Polish econtowanej pozycji zarówno na rynku polskim, jak i zagranicznym. omy. The company has an established position on both the Polish
Jest największą grupą mleczarską w Polsce, w skład której wcho- and foreign markets. It is the largest dairy group in Poland, which
dzi 14 zakładów produkcyjnych i 24 centra dystrybucyjne, w tym includes 14 production plants and 24 distribution centres, includpierwsza w branży hurtownia Cash&Carry. Wyśmienite, najwyższej ing the industry's first Cash & Carry wholesale. Delicious, highjakości produkty MLEKOVITY podbijają serca i podniebienia kra- quality MLEKOVITA products have been conquering the hearts
jowych oraz światowych konsumentów od ponad 85 lat. Zaufa- and palates of domestic and global consumers for over 85 years.
Consumer confidence in the high and stable quality
nie konsumentów do wysokiej i stabilnej jakości
of MLEKOVITA products is raised, among othwyrobów MLEKOVITY podnoszą m.in. znaki
ers, by the Discover Great Food quality
PDŻ – Poznaj Dobrą Żywność. MLEKOmarks. MLEKOVITA has been particiVITA uczestniczy w Programie Poznaj
pating in the Discover Great Food
Dobrą Żywność od początku jego
Programme from the beginning
funkcjonowania i ma w portfolio
of its operation and has the
najwięcej produktów oznaczolargest portfolio of products
nych tym znakiem w całej himarked with this sign in the
storii programu.
entire history of the program.
Produkty MLEKOVITY są
MLEKOVITA products are
rozpoznawalne i doceniane
recognizable and apprecinie tylko w Polsce, ale również
ated not only in Poland but
w Europie i na świecie. Zaalso in Europe and around the
ufanie konsumentów zagraworld. The confidence of fornicznych przyczyniło się do
eign consumers contributed to
osiągnięcia przez firmę pozycji
acquiring the position of the largnajwiększego polskiego eksporest Polish exporter of dairy products
tera produktów mleczarskich.
by the company.
MLEKOVITA może pochwalić
MLEKOVITA can boast a wide range of
się bardzo szerokim wachlarzem proproducts, of which it produces more than
duktów, których wytwarza ponad 500,
m.in.: sery twarde dojrzewające typu MLEKOVITA może pochwalić się bardzo szerokim wa- 500, including: hard ripening cheeses of the
holenderskiego, szwajcarskiego i angiel- chlarzem produktów, których wytwarza ponad 500, Dutch Swiss and English type, available in
m.in.: sery twarde dojrzewające typu holenderskiego,
skiego dostępne w blokach, kawałkach szwajcarskiego i angielskiego dostępne w blokach, blocks, pieces and sliced; ripened and uni plastrach; sery wędzone dojrzewające kawałkach i plastrach; sery wędzone dojrzewające ripened smoked cheeses; cottage cheese
i niedojrzewające; sery twarogowe w pla- i niedojrzewające MLEKOVITA can boast a wide in slices; processed cheese available in difstrach; sery topione dostępne w różnych range of products, of which it produces more than ferent flavours and packaging; salad and
500, including: hard ripening cheeses of the Dutch
smakach i opakowaniach; sery sałatkowo- Swiss and English type, available in blocks, pieces and sandwich cheeses FAVITA; in particulate
cheese with additives and natural cheese;
kanapkowe Favita; serki ziarniste naturalne sliced; ripened and unripened smoked cheeses.
mozzarella cheese; UHT milk with varying
i z dodatkami; sery mozzarella; mleka UHT
o zróżnicowanej pojemności i zawartości tłuszczu; mleka paste- capacity and fat content; pasteurized milk; UHT cream; condensed
ryzowane; śmietanki UHT; mleka zagęszczone; mleka smakowe; milk; flavoured milk; kefir; yogurt; buttermilk; flavoured curd and
kefiry; jogurty; maślanki; twarogi i twarożki smakowe; śmietany cottage cheese; cream; anhydrous milk fat (clarified butter); mix
i śmietanki; bezwodny tłuszcz mleczny (masło klarowane); masła butter and butter; milk powder and whey powder. MLEKOVITA as
i miksy maślane; mleka w proszku oraz serwatkę w proszku. MLE- the only company in the Podlasie region produces ice cream on
KOVITA jako jedyna firma na Podlasiu wytwarza lody na skalę an industrial scale.
As its greatest success, MLEKOVITA considers, above all, cusprzemysłową.
Za swój największy sukces MLEKOVITA uznaje przede tomer satisfaction with the products offered to them. The comwszystkim satysfakcję klientów z oferowanych im produktów. pany is trying to meet their expectations. Therefore, annually it
Stara się wychodzić naprzeciw ich oczekiwaniom. Dlatego introduces new assortment, which not only gains the recognirokrocznie wprowadza nowy asortyment, który nie tylko zdo- tion of the consumers, but also numerous awards, gold medals
bywa uznanie konsumentów, ale i liczne nagrody, medale pre- in prestigious national and international trade fairs and awards of
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stiżowych krajowych i zagranicznych targów, oraz nagrody
o znaczeniu międzynarodowym: Lider Polskiego Exportu, Mister
Eksportu, Medal Europejski.
Procesy produkcyjne (od pozyskiwania surowców, poprzez
ich przetwórstwo aż po dystrybucję i sprzedaż) odbywają się w
Spółdzielni MLEKOVITA według Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Polityka jakości prowadzona przez firmę zorientowana
jest zarówno na procesy biznesowe, jak i na zaspakajanie potrzeb
klienta.
Surowce i opakowania pozyskiwane są wyłącznie od
sprawdzonych dostawców, co gwarantuje jednolitą i powtarzalną jakość produktów. W tym celu firma prowadzi również
badania fizyko-chemiczne i mikrobiologiczne surowców oraz
produktów gotowych we własnych, akredytowanych laboratoriach wyposażonych w najnowocześniejszy sprzęt. Rosnące
potrzeby klientów i nasilająca się konkurencja w branży mleczarskiej sprawiły, że MLEKOVITA utworzyła własne Centrum
Badań i Rozwoju. To jedna z inwestycji, której realizacja możliwa
była dzięki wsparciu środkami z Unii Europejskiej, m.in. z PROW
2007-2014.
Dbając o środowisko naturalne MLEKOVITA prowadzi racjonalną gospodarkę surowcami wraz z optymalizacją zużycia
wody i energii oraz minimalizację zanieczyszczeń i segregację
odpadów. Jako jedyna w branży mleczarskiej posiada także nowoczesną elektrociepłownię gazową, dzięki której możliwa stała
się redukcja emisji CO2 oraz zmniejszenie zużycia wody.
Jako lider w produkcji mleczarskiej firma prowadzi szerokie
akcje promujące spożycie mleka i produktów mlecznych. Należą
do nich nie tylko szeroko zakrojone akcje marketingowe, zwiększające popularność produktów i brandu MLEKOVITA. Każdego
roku firma jest organizatorem i partnerem wielu imprez targowych i kulturalnych, do których należy m.in. „Światowy Dzień
Mleka w Polsce”.

international importance: Leader of Polish Export, Mister Export,
European Medal.
Production processes (from raw material sourcing, through
their processing, to distribution and sales) are taking place in the
Spółdzielnia MLEKOVITA in accordance with the Integrated Management System. The quality policy pursued by the company is focused
on both the business processes and on satisfying customer needs.
Raw materials and packaging are obtained only from reliable
vendors, which ensures uniform and reproducible product quality.
For this purpose, the company also conducts physico-chemical and
microbiological analyses of raw materials and finished products in
its own accredited laboratories equipped with the latest equipment.
The growing needs of customers and increasing competition in the
dairy industry were the reasons for MLEKOVITA creating its own
Research and Development Centre. This is one of the investments,
the implementation of which was made possible by the support of
funds from the European Union, including from the RDP 2007-2014.
Caring for the environment, MLEKOVITA engages in rational
management of raw materials and the optimization of energy and
water consumption, as well as waste segregation and minimizing
pollution. As the only company in the dairy industry MLEKOVITA
has a modern gas power plant, which enabled the reduction of
CO2 emissions and reduction in water consumption.
As a leader in the production of dairy, the company conducts
extensive actions to promote the consumption of milk and dairy
products. These include not only the extensive marketing campaigns to increase the popularity of the products and the brand of
MLEKOVITA. Every year, the company is the organizer and partner
of many trade fairs and cultural events, which include, among others, "World Milk Day in Poland."
Tekst By : Jarosław Kujawa/MRiRW
Zdjęcia Photos By : MLEKOVITA

mlekovita posiada nowoczesną elektrociepłownię gazową, dzięki której możliwa stała się redukcja emisji co2 oraz
zmniejszenie zużycia wody

mlekovita

has a modern gas power plant, which
enabled the reduction of co2 emissions
and reduction in water consumption.
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Schabowy z certyfikatem
Certified pork cutlet
Wieprzowina, wytworzona w ramach systemu PQS (Pork Quality System), to gwarancja wysokiej jakość pozyskiwanego mięsa. Celem systemu jest produkcja mięsa
wieprzowego o niskiej zawartości tłuszczu, przy zachowaniu ważnych dla konsumentów i przetwórców parametrów jakości mięsa The pork that is produced
under the PQS (Pork Quality System) guarantees high quality of the meat. The purpose of the system is to produce pork that has low fat contents, while maintaining
compliance with the meat quality parameters that are important to the consumers
and processing plants.
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PQS oznacza wysoką jakość mięsa potwierdzoną certyfikatem.
To świadectwo zachowania szczególnych norm w zakresie jakości,
bezpieczeństwa i kontroli na każdym etapie produkcji. Wieprzowina ze znakiem PQS to pewność smaku, trwałości i przydatności kulinarnej oraz przetwórczej. Sposób produkcji w tym systemie spełnia wszystkie obowiązujące wymogi prawa w zakresie dobrostanu
oraz zdrowia zwierząt i ludzi. Jest również zgodny z przepisami
o ochronie środowiska naturalnego.
PQS to pewność i wyróżnienie godne polecenia.
System opiera się na starannie opracowanym sposobie doboru ras krajowych oraz identyfikacji zwierząt, a także na określonych zasadach ich żywienia. Obejmuje hodowlę i chów oraz obrót
przedubojowy wraz z przetwórstwem i dystrybucją. Opracowane
dla tego systemu surowe normy postępowania na każdym z tych
etapów, wpływają na wysoką jakość mięsa wieprzowego, uzyskanego bez udziału tzw. „polepszaczy smaku”, sztucznych dodatków
i barwników.
Wiarygodność produktu oraz jego rozpoznawalność zostaje
potwierdzona w czasie kontroli, prowadzonej przez niezależną jednostkę certyfikującą, akredytowaną na zgodność z normą PN EN
45011, posiadającą upoważnienie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, uznaną przez System Jakości Wieprzowiny PQS.
System został opracowany w 2009 r. przez organizacje reprezentujące rolników i przetwórców mięsa – Związek „Polskie Mięso”
oraz Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej
„POLSUS”. Jest zgodny z prawodawstwem Rady i Komisji Europejskiej. Spełnienie tych wymogów zadecydowało o uznaniu 11
grudnia 2009 r. systemu przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za
krajowy system jakości żywności.

Wśród najważniejszych założeń PQS
znajdują się:
precyzyjnie określone normy hodowli
i produkcji,
kilkuetapowe kontrole jakości,
pełna identyfikowalność źródła
pochodzenia produktu,
zachowanie zasad zdrowia ludzi oraz
dobrostanu zwierząt i roślin,
poszanowanie środowiska naturalnego.
Błękitne logo systemu to pewność, że wybierany produkt spełnia najbardziej wymagające normy, precyzyjnie określające sposoby
hodowli, przetwórstwa, a także transportu, pakowania i oznaczania.
Etykieta umieszczona na opakowaniu produktu z certyfikatem PQS
zawiera informacje potrzebne do identyfikacji wszystkich uczestników
procesu produkcyjnego, zarówno zakładu mięsnego, jak i hodowcy.

PQS means high quality of meat confirmed by a certificate. This
certificate proves that special standards regarding quality, safety and
inspection at each and every stage of production were met. PQS-certified pork is a guarantee of taste, durability and usefulness for cooking
and processing. The production method used in that system satisfies
all and any binding legal requirements regarding the well-being and
health of animals and people. It also conforms to the provisions on the
protection of the natural environment.
PQS is a guarantee and a distinction that is worth recommending.
The system is based on a carefully prepared way of selecting the
national breeds and identifying animals, as well as certain feeding
principles. It includes breeding, husbandry and pre-slaughter trading,
including processing and distribution. The strict standards of procedure at each and every one of these stages prepared for that system
result in the high quality of pork meat that is obtained without the
need to use flavour enhancers, artificial additives and food colourings.
The reliability of the product and its recognizability is confirmed
during an inspection conducted by an independent certifying unit,
accredited for the compliance with the PN EN 45011 standard, holding an authorization issued by the Ministry of Agriculture and Rural
Development, recognized by the Pork Quality System PQS.
The system was compiled in 2009 by the organisations representing farmers and meat processing plants – the "Polish Meat"
Association and the Polish Association of Breeders and Producers
of Pork POLSUS. The system is consistent with the legislation of
the Council and the European Commission. Satisfying these requirements resulted in recognizing the system on 11 December
2009 by the Minister of Agriculture and Rural Development as
the national quality assurance system.

The major elements of PQS include:
precise standards of breeding and production,
quality inspections with multiple stages,
total identifiability of the product's
origins,
respecting the principles of people's
health and well-being of animals and
plants,
respecting the natural environment.
The light blue logo is a guarantee that the selected product
meets the strictest standards that determine the methods of breeding, processing as well as transportation, packing and labelling. The
label on the PQS-certified product contains information needed in
order to identify all participants of the production process, both the
processing plant and the farmer.

Opracowano na podstawie materiałów Związku Polskie Mięso/Prepared on the basis of the information from the Polish Meat Association
Zdjęcie Photo By : © Pantherstock/Photogenica
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Rośnie eksport polskich produktów rolno-spożywczych. Utrzymujemy świetną
pozycję w handlu tymi artykułami w krajach Unii Europejskiej i nieprzerwanie dywersyfikujemy rynki zbytu. Polska jest aktywna na arenie europejskiej. O polskiej
żywności oraz o jej popularności w swoim kraju mówi ambasador z nowej zelandii The export of Polish agri-food products increases. We keep our hold on the
trade in these products in European Union Member States and continue to diversify
our sales markets. Poland is active in Europe. ambassador FROM new zealand talks
about Polish food and its popularity in her country.

3

pytania do Ambasadora
questions to the Ambassador

Które ze specjałów polskiej żywności smakują
Pani najbardziej?

Which Polish food specialties are
your favourite?

Bardzo mi smakują polskie dania w ich nowoczesnej odsłonie i cieszę się, że stopniowo coraz
więcej lokali wykorzystuje tradycyjne składniki w
nowoczesny sposób. Spośród bardziej tradycyjnych dań, bardzo smakuje mi żurek.

I really like Polish dishes in their modern
version and I am glad that more and more
eating places use traditional ingredients in
a modern way. From among the more traditional dishes, I like the żurek soup very much.

Czy któryś z nich mógłby uzyskać uznanie konsumentów w Nowej Zelandii?

Could any of them become popular
among consumers in New Zealand?

New Zealand is known for its abilities
Jesteśmy znani z umiejętności wykorzystywaWendy Hinton
Ambasador Nowej Zelandii w Polsce
to use our excellent, fresh products such as
nia w nowoczesny sposób naszych wspaniałych,
świeżych produktów, jak mięso, ryby, owoce mo- Ambassador of New Zealand to Poland meat, fish, seafood, fruit and vegetables in
a modern way. National cuisine of New
rza, owoce i warzywa. Nowozelandzka kuchnia
Zealand is international by nature so I can
narodowa jest ze swej natury międzynarodowa,
więc widzę wiele możliwości wykorzystania w niej polskich po- see lots of possibilities to use Polish dishes and ingredients
in it.
traw i składników.
Jakie polskie produkty żywnościowe cieszą się na rynku
nowozelandzkim największą popularnością i czy są one dostępne w sklepach?
Pomimo dużej Polonii, tradycyjna polska kuchnia nie jest szeroko znana w Nowej Zelandii. Niemniej jednak wiele składników,
używanych w Polsce, jest także wykorzystywanych, aczkolwiek
często w odmienny sposób w tradycji kulinarnej Nowej Zelandii.

Which Polish food products are most popular in New
Zealand? Are they available in stores?
Although we have a sizeable Polish community, traditional
Polish cuisine is not all that widely known in New Zealand.
Nevertheless, many of the ingredients, used in Poland, are also
used, yet in a different way, in the culinary tradition of New Zealand.
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Rozmowa z Jarosławem Naze, zastępcą głównego lekarza weterynarii Interview with Jarosław Naze,
deputy chief veterinary officer

Polska wieprzowina
jest zdrowa i bezpieczna
Polish pork is safe and healthy

c

Czy polska wieprzowina jest zdrowa?

i

Jak najbardziej tak. Na podstawie blisko 30 tys. pobieranych
rocznie prób i przeprowadzonych badań możemy jednoznacznie stwierdzić, że produkcja mięsa w Polsce jest bezpieczna.
Inspekcja Weterynaryjna sprawuje pełen nadzór nie tylko nad
producentami mięsa, ale także nad produkcją pasz, hodowlą,
aż do momentu uboju, czyli pozyskania właściwych surowców
z wieprzowiny. Ponadto, oprócz działań inspekcyjnych, pełną
odpowiedzialność za wyprodukowane towary biorą na siebie przedsiębiorcy. Aby dać konsumentom gwarancję jakości
i bezpieczeństwa produktu, wprowadzone zostały specjalne
systemy, takie jak HACCP czy GMP. Między innymi dzięki takim
standardom polską żywność doceniają konsumenci na całym
świecie. Uruchomienie sprzedaży do krajów Azji, prowadzona
wymiana handlowa z krajami Unii Celnej oraz Ukrainą pokazały,
że stosowane systemy jakości i smak polskiej żywności wpływają na to, że staje się ona konkurencyjna na światowych rynkach.
Dlaczego zatem niektóre kraje zamknęły swoje granice przed polską wieprzowiną?
Jest to związane z wykryciem wirusa afrykańskiego pomoru świń u padłych dzików na terenie przygranicznym we
wschodniej części Polski. Jednym z elementów obrotu mięsem
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Is Polish pork healthy?

Of course it is. Based on almost 30 thousand samples collected and tests conducted each year, we are entitled to explicitly
state that meat production in Poland is safe. The Veterinary Inspection supervises not only meat producers, but also production of
fodder, breeding right until the slaughter, that is obtaining the
pork products. Moreover, next to the supervisory duties, the entrepreneurs take full responsibility for the goods they produce. In
order to give the consumers the guarantee of quality and safety
of the product, special systems were introduced such as HACCP
or GMP, to name a few. These standards make it possible for consumers from all over the world to appreciate Polish food. Launching export to the Asian countries, commercial exchange with the
Customs Union and the Ukraine showed that the quality systems
applied and the taste make Polish food competitive on the global
market.
Why then some countries locked their borders for Polish
pork?
It is connected with detecting the African swine fever virus in
dead wild boars in the borderland in the East of Poland. The issue
of incidence of infectious diseases is one of the element of meat
trading. Countries, fearing that the infectious diseases will spread,

quality and food safety
jest właśnie zagadnienie związane z występowaniem chorób
zakaźnych. Kraje, w obawie przed przeniesieniem się chorób
zakaźnych, zabezpieczają obrót towarami spożywczymi świadectwami zdrowia. Tam znajdują się często informacje o występowaniu, bądź nie, na terytoriach chorób zakaźnych, takich
jak m.in. ASF. Jest to zgodne z Kodeksem Chorób Zwierząt Lądowych OIE, organizacji, której Polska jest członkiem. Należy
do niej 178 państw. W większości świadectw zdrowia dla mięsa
wieprzowego, kraje nie należące do UE uznają za region terytorium danego państwa, chociaż w przypadku niektórych
świadectw zaznaczona jest rejonizacja. Tak jest w przypadku
m.in. USA, Kanady, Hong Kongu czy Wietnamu. Nasi najwięksi
odbiorcy, wśród których są na przykład Chiny, Korea, Japonia,
z powodu wystąpienia wirusa u padłych dzików zamknęły
swoje granice dla polskiej wieprzowiny. Aktualnie prowadzimy
rozmowy, aby ten handel wznowić. Podobnie jest w przypadku krajów Unii Celnej, z którymi UE ma uzgodnione jednolite
świadectwa zdrowia, mówiące o niewystępowaniu choroby na
terenie wszystkich krajów członkowskich. W przypadku krajów
UE, z którymi współpracujemy w ramach handlu wieprzowiną,
została wprowadzona rejonizacja. Decyzją Komisji Europejskiej
został wskazany region o wzmożonym nadzorze. Natomiast
pozostała część Polski uznawana jest za teren wolny od ASF.
Państwa UE uznają postanowienia KE i traktują rejonizację za
właściwe działanie na rzecz bezpieczeństwa konsumentów.
Można więc powiedzieć, że mamy do czynienia z przeszkodą biurokratyczną, a nie zdrowotną?
Z naszego punktu widzenia oczywiście tak. W Polsce nie
odnotowano ani jednego przypadku zachorowań na ASF
wśród zwierząt hodowlanych, a padłe dziki znalezione zostały
tylko na niewielkim obszarze, przy granicy z Białorusią. Dziwi
fakt, że kraje, w których wirus występuje, boją się pozyskiwania
surowca wieprzowego z regionów, które tą chorobą w ogóle
nie są zagrożone. Przypomnijmy, że cały czas mówimy tylko
o dzikach, co świadczy o tym, że prowadzony monitoring jest
skuteczny. Nie ma cyrkulacji wirusa, nie są to ogniska choroby, czyli wirus się nie rozprzestrzenia. Kolejna bardzo istotna
kwestia to fakt, że po przeprowadzeniu tysięcy badań, zarówno
wśród dzików, jak i świń hodowlanych, nie znajdujemy wirusa
wśród zwierząt w polskich hodowlach.
Skąd wiadomo, że wirus się nie rozprzestrzenia? Jak
wygląda monitoring?
Badamy wszystkie padłe dziki na terenie całego kraju,
wszystkie dziki zastrzelone w rejonach z obostrzeniami. Badamy także świnie na obszarze kraju objętym szczególną kontrolą.
Podczas wykonywania badań, których liczba przekracza już 20
tys., nie znaleźliśmy ani jednego przypadku zachorowań wśród
zwierząt hodowlanych. Cały czas powtarzamy, że polska wieprzowina jest zdrowa i bezpieczna dla konsumentów.

Polska Inspekcja Weterynaryjna, na podstawie tysięcy badań i bieżącej kontroli,
stwierdza jednoznacznie, że świnie hodowane w Polsce są zdrowe, a polska wieprzowina jest bezpieczna Polish Veterinary Inspection, based on thousands of tests and
continuous inspection activities explicitly confirms that the pigs farmed in Poland are
healthy and that Polish pork is safe.

secure the trading in foodstuffs with health certificates. Health certificates often contain information about the incidence or lack of
incidence of infectious diseases within given territories, and ASF is
one example of such a disease. It is consistent with the Terrestrial
Animal Health code of the World Organisation of Animal Health.
Poland is a member of OIE. OIE has 178 member states. In the
majority of health certificates for pork meat non-EU countries recognize that the region means the territory of the given country,
yet in some certificates a smaller region is marked. This is the case
e.g. for USA, Canada, Hong Kong or Vietnam. Our major recipients,
including China, Korea and Japan, closed their borders for Polish
pork due to the presence of the virus in dead wild boars. We are
now negotiating to re-establish commercial exchange. This is also
the case for the Customs Union countries, with whom EU has
agreed uniform health certificates stating that a given disease is
not present within the territory of all Member States. In the case
of EU countries that we cooperate with in terms of pork trading,
a division into regions was introduced. European Commission in
its decision indicated a region with a stronger supervision requirement. The remaining territory of Poland is recognized as ASF-free.
EU countries recognize the decision of EC and believe that the
division into regions is a proper action for the benefit of the consumers' safety.
So we might say that the barriers are of bureaucratic nature, not of health nature?
We believe so, of course. Poland has not registered any cases
of ASF among farm animals, and the dead wild boars were only
found within a small area, near the Belarus border. It is surprising that the countries with confirmed presence of the virus are
afraid of importing pork from the regions that are at no risk of
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jakość i bezpieczeństwo żywności
Co Inspekcja Weterynaryjna robi, aby zabezpieczyć
polskie hodowle przed wirusem?
Działania podejmowane są nie tylko z poziomu Inspekcji Weterynaryjnej, lecz także resortu rolnictwa. Hodowcy, producenci
otrzymali odpowiednie informacje o konieczności wprowadzenia systemu bioasekuracji. Oczywiście ściśle monitorujemy obrót tymi zwierzętami i po wynikach badań widać, że cyrkulacji
wirusa nie ma.
Na czym polega taka bioasekuracja?
Przede wszystkim jest to zabezpieczenie hodowli. Odpowiednie odizolowanie zwierząt, czyli zapewnienie braku kontaktu zwierząt hodowlanych ze zwierzętami dzikimi. Jest to także
zabezpieczenie środków spożywczych, kontrola ruchu ludzi
i sprzętu, a także zabezpieczenie pasz przed kontaktem z dzikimi
zwierzętami. Ponadto wyłożenie mat zabezpieczających przez
przeniesieniem się wirusa. Tak szeroko podjęte kroki są związane
z koniecznością zabezpieczenia gospodarstw i hodowli, pomimo tego że mamy do czynienia z przypadkami ASF tylko u zwierząt dzikich. Na bieżąco monitorujemy gospodarstwa, w których
hodowana jest trzoda chlewna, i możemy stwierdzić, że polskie
hodowle świń są wolne od wirusa ASF.
Wszystkie te działania służą nie tylko zabezpieczeniu
Polski przed wirusem, lecz także terytorium całej Unii Europejskiej.
Zgadza się, gdyż polska Inspekcja Weterynaryjna prowadzi
monitoring na wschodniej granicy UE. Ważnym elementem

the disease. Please note that we are still talking only about wild
boars, which means that the monitoring activities are effective.
The virus is not circulating, these are not hotbeds of the disease,
so the virus is not spreading. Another important fact is that having tested thousands of wild boars and farm pigs we did not find
the virus in Polish farms.
How do we know that the virus is not spreading? What
does the monitoring process look like?
We test all dead wild boards from all over the country and
all wild boars shot in the areas that is subject to stricter supervision. We also test pigs from the country that is subject to special supervision. During the testing, and we have tested over 20
thousand samples already, we have not found any case of the
disease among farm animals. We are repeating it over and over
again that Polish pork is healthy and safe for consumers.
What does the Veterinary Inspection do in order to safeguard Polish farms against the virus?
Activities are undertaken both by the Veterinary Inspection
and the Ministry of Agriculture. Farmers and producers received
the necessary information about the need to introduce biosafety
system. Also, we monitor the trading in such animals and the test
results show that the virus is not circulating.
What does the biosafety system consist of?
First of all, it means that the animals are secured properly. The
animals are isolated, that is they have no contact with wild animals.
It also means securing foodstuffs, controlling the traffic of people
and equipment as well as securing the fodder against contact with
wild animals. It also includes placing mats that prevent spreading
of the virus. Such extensive measures are undertaken due to the
fact that we need to properly secure farms and breeding centres,
even though we only see ASF cases in wild animals. We are constantly monitoring pig farms and we may safely state that Polish
pig farms are ASF-free.
These activities are intended to safeguard not only Poland but also the entire territory of the European Union
against the virus.

Podczas wykonywania badań, których liczba przekracza już 20 tys., nie znaleźliśmy
ani jednego przypadku zachorowań wśród zwierząt hodowlanych During the testing, and we have tested over 20 thousand samples already, we have not found any
case of the disease among farm animals.
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That is true, because Polish Veterinary Inspection monitors the area of the Eastern border of the EU. An important
part of our work is to inspect goods and means of transport
that cross our Eastern border from Russia or Belarus. The customs service also received relevant guidelines and perform
inspections with the intention to prevent the transfer of unsafe products into the territory of the EU. Hence it is justified
to say that we safeguard not only Poland but also all EU Member States.

quality and food safety
naszej pracy jest inspekcja graniczna
towarów i środków transportu przejeżdżających przez naszą wschodnią granicę z Rosji czy Białorusi. Służby celne,
z którymi współpracujemy, również
otrzymały odpowiednie wytyczne i taką
kontrolę prowadzą, aby niebezpieczne
produkty nie przedostały się na terytorium UE. Stąd też jak najbardziej słuszne
jest stwierdzenie, że zabezpieczamy nie
tylko Polskę, lecz także wszystkie kraje
unijne.
Jak wygląda kwestia wznowienia
współpracy z krajami spoza UE?
Przede wszystkim polska Inspekcja
Weterynaryjna daje gwarancje, że polska wieprzowina, która trafia do konsumentów, jest bezpieczna i pochodzi z
kontrolowanego źródła. Potwierdzają Na podstawie blisko 30 tys. pobieranych rocznie prób i przeprowadzonych badań możemy jednoznacznie stwierdzić,
to nasze działania, wszystkie badania że produkcja mięsa w Polsce jest bezpieczna Based on almost 30 thousand samples collected and tests conducted
each year, we are entitled to explicitly state that meat production in Poland is safe.
w kierunku wirusa ASF przeprowadzone w polskich hodowlach, na bieżąco
What is the status of the attempts to re-establish coopprowadzone inspekcje oraz pozytywna opinia organów UE,
po skontrolowaniu wdrożonych w naszym kraju działań za- eration with non-EU countries?
bezpieczających przed ASF. Z pełną odpowiedzialnością
First of all, Polish Veterinary Inspection guarantees that the Polish
gwarantujemy państwom trzecim, że produkty czy surowce, które będą wykorzystywane do wznowienia eksportu do pork offered to customers is safe and comes from a reliable source. It
tych państw, będą pochodziły spoza rejonów zagrożonych. is confirmed by our activities, by all tests for the presence of the ASF
Podstawą jest rejonizacja, którą proponujemy w ramach virus conducted in our farms, by current inspections and the positive
świadectw zdrowia zarówno z Ukrainą, jak i innymi partnera- opinion of EU authorities after inspecting the measures safeguardmi handlowymi spoza UE. Mamy nadzieję, że takie działania ing against ASF that had been implemented in our country. It is with
zostaną pozytywnie ocenione przez inspekcje weterynaryjne our full responsibility that we guarantee to third countries that the
tych państw i pozwoli to na wznowienie eksportu. Niestety, products or raw materials that will be used to re-establish export to
w niektórych przypadkach wpływ na decyzje ma zapewne these countries will come from outside the endangered regions.
sytuacja geopolityczna. Trudno jest zrozumieć fakt, że kra- The division into regions that we propose for the health certificates
je, w których występują ogniska choroby, zamykają swoje both with the Ukraine and other non-EU commercial partners is the
granice dla wieprzowiny z Polski, z kraju, w którym ognisk foundation. We hope that such activities will be received positively
choroby nie ma. Na terenie Rosji jest ponad 600 ognisk ASF, by the veterinary inspections of these countries and that it will make
a w Białorusi oficjalnie podano informację o występowaniu it possible to re-establish export. Unfortunately, in some cases the
dwóch. Dotyczy to zarówno zwierząt dzikich, jak i hodowla- decision is probably influenced by geopolitical situation. It is difnych, co wskazuje na postępującą cyrkulację wirusa w tych ficult to understand the fact that countries with active hotbeds of
krajach. Tymczasem w Polsce nie stwierdziliśmy ani jednego the disease close their borders for pork from Poland, a country with
przypadku wirusa u świń domowych. Polska Inspekcja We- no hotbeds of the disease. Russia has over 600 ASF hotbeds, and
terynaryjna, na podstawie tysięcy badań i bieżącej kontroli, Belarus officially informed about two. It concerns both wild animals
stwierdza jednoznacznie, że świnie hodowane w Polsce są and farm animals, which proves that the circulation of the virus is
progressing in these countries. In the meantime, Poland has not dezdrowe, a polska wieprzowina jest bezpieczna.
tected any case of the virus in farm pigs. Polish Veterinary Inspection,
Dziękuję za rozmowę.
based on thousands of tests and continuous inspection activities
explicitly confirms that the pigs farmed in Poland are healthy and
that Polish pork is safe.
Rozmawiała Interviewed by : Renata Kania/MRiRW
Thank you for the interview.
Zdjęcia Photo By : Fotolia, ARiMR
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Agroturystyka

Rezerwat Rawka Rawka nature reserve

Agroturystyka w Łódzkiem
Rural Tourism – Łódź Province
Województwo łódzkie ma predyspozycje do rozwoju turystyki
wiejskiej. Decydującym czynnikiem jest tutaj nie tylko potencjał
turystyczny, ale przede wszystkim położenie geograficzne, sprzyjające łatwości dojazdu the Łódź province has the potential to
develop a strong rural tourism sector with a wealth of sightseeing opportunities and convenient access from other parts of the
country.
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Województwo łódzkie znajduje się w geometrycznym
centrum Polski, ale dla większości Polaków to region mało
znany, nie kojarzący się z turystyką. A przecież znajduje się
tam wiele miejsc wartych odwiedzenia z uwagi na walory
przyrodnicze, krajobrazowe, ważną rolę w historii Polski oraz
interesujące dzieje przemysłu w tym regionie.
Atrakcyjnymi terenami do wypoczynku na terenie województwa łódzkiego są malownicze doliny rzek Pilicy i Warty,
Zalew Sulejowski, rejon Puszczy Milickiej i rezerwat „Niebieskie Źródła” w Tomaszowie Mazowieckim. Miłośników natury spotkać można nad zbiornikiem wodnym Jeziorsko oraz
w ośrodkach wypoczynkowych w Spale, Sulejowie i Inowłodzu. Piękne krajobrazy można podziwiać także nad prawobrzeżnymi dopływami Bzury oraz nad płynącą przez Puszczę
Bolimowską rzeką Rawką.
Na obszarze województwa istnieje wiele obszarów objętych ścisłą ochroną. Należy do nich 65 rezerwatów, parki
krajobrazowe: Załęczański, Przedborski, Międzyrzecza Warty
i Widawki, Spalsko-Inowłodzki, Sulejowski oraz Park Wzniesień
Łódzkich.
Podróżując po Ziemi Łódzkiej warto zwiedzić dawne
miasta królewskie (Inowłódz, Przedbórz, Piotrków Trybunalski), a także miasta książęce o kilkusetletniej tradycji (Rawa
Mazowiecka, Uniejów, Sieradz, Wieluń). Warte odwiedzenia są
również miejscowości znane dzięki dawnym majątkom magnackim (pałac w Nieborowie wraz z parkiem romantycznosentymentalnym w Arkadii, Walewice, Poddębice). Atrakcją
są też muzea gromadzące zbiory kultury ludowej (Łowicz,
Łęczyca, Opoczno, Sromów, Sieradz).
Wyjątkowym miejscem jest Łódź – stolica województwa. O jego specyfice decyduje m.in. secesyjno-eklektyczna
zabudowa, która powstała w większości w wieku XIX. Wtedy

rural tourism

Located in the geometric centre of the country, the Łódź
Province is less popular with tourists than other destinations in
Poland. Most Poles know little about the region, despite its lush
natural beauty, scenic landscapes and important role in the history of Poland, particularly in the history of Polish industry.
The province’s most appealing sites include the picturesque
valleys of the Pilica and Warta rivers, the Sulejów Reservoir, the
area of the Pilica Forest and the “Niebieskie Źródła” (Blue Springs)
Nature Reserve in Tomaszów Mazowiecki. Nature lovers enjoy the
Jeziorsko Reservoir and like to stay at vacation centres in Spała,
Sulejów and Inowłódz. More scenic areas can be admired along
right-bank tributaries of the Bzura River and along the Rawka
River, which cuts across the Bolimów Forest. The Łódź Province
features many protected areas, including 65 nature reserves and
the landscape parks of Załęcze, Przedbórz, Spała-Inowłódz, Sulejów, Łódź Hills and the Warta and Widawka River System.
Sites of historical and tourist interest in the Łódź region include the towns of Inowłódz, Przedbórz and Piotrków Trybunalski as well as Rawa Mazowiecka, Uniejów, Sieradz and Wieluń.
The history of all these towns dates back many centuries.
Tourists also come here to see former aristocratic residences,
such as the Palace in Nieborów and the Romantic-style English
landscape park in the nearby village of Arkadia. Historic manor
houses are located in Walewice and Poddębice, while local folk
art is showcased at museums in the towns of Łowicz, Łęczyca,
Opoczno, Sromów and Sieradz.
The province’s principal city of Łódź holds a special place in
Polish history and has a distinctive flavour created by eclectic,
Art Nouveau architecture that dates back to the 19th century. At
that time, Łódź began to develop rapidly into an industrial centre and turned into a melting pot of nations, including Poles,
Germans and Jews. Glamorous palaces and huge red-brick factories left behind by 19th- and early-20th-century industrialists
have been preserved in Łódź until today.
Łódź is home to Poland’s finest relics of Jewish culture as well
as unique attractions, such as the comic book centre, the Film
Museum and the trendy Manufaktura shopping mall. Housed in
a former factory complex, Manufaktura combines a regular mall
with a centre for arts and culture and is the largest such facility in
Europe. Many stores are also located along Piotrkowska Street, a
famous shopping street that cuts across the centre of Łódź and
has more than 100 pubs, cafes and restaurants.
To the west of Łódź, the town of Uniejów is located. It has recently become one of the province’s chief attractions thanks to
local hot springs. Using EU funds, the town has built the largest
water park in Poland, with thermal waters and swimming pools.
The complex is located at the foot of a 14th-century castle that
has inspired Uniejów’s other major attraction, a medieval-style
W Spale, której uroki odkrył już car Rosji Aleksander III, można podziwiać m.in.
modrzewiowy kościółek z lat 20. ubiegłego stulecia Other highlights of the Łódź
Province include a wooden church from 1920s made of larch wood, located in the
summer resort of Spała, which was “discovered” by Russian Tsar, Alexander III.
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Rezerwat „Niebieskie źródła” „Niebieskie źródła” (Blue Springs) nature reserve

to nastąpił gwałtowny rozwój miasta, w którym żyli obok siebie
przedstawiciele kilku narodów. W Łodzi można zobaczyć pełne
przepychu pałace, olbrzymie, zbudowane z czerwonej cegły fabryki. Znaleźć tam też można najwspanialsze w Polsce zabytki
kultury żydowskiej, unikatowe centrum komiksu i Muzeum Kinematografii, modną Manufakturę, będącą największym w Europie
centrum kulturalno-rozrywkowo-handlowym oraz słynną ulicę
Piotrkowską z ponad 100 pubami, kawiarniami i restauracjami.
W ostatnich latach na jedną z głównych atrakcji turystycznych woj. łódzkiego wyrasta miejscowość Uniejów, słynąca
z bogactwa gorących źródeł. Dzięki dotacjom unijnym powstał
tam największy w Polsce kompleks termalno-basenowy, położony u podnóży XIV-wiecznego zamku. W Uniejowie organizowany jest Turniej Rycerski. Miłośnicy średniowiecza mogę też
wybrać się latem na turniej rycerski do pobliskiej Łęczycy, słynącej z zamku wzniesionego w XIV w. przez Kazimierza Wielkiego.
Z historią zamku wiąże się legenda diabła Boruty, który ponoć
od wieków zamieszkuje jego lochy i strzeże skarbów. Z Łęczycy blisko jest do Tumu, gdzie można podziwiać, liczącą ponad
850-lat, archikolegiatę – jeden z najciekawszych zabytków
sztuki romańskiej nie tylko w Polsce, ale także w Europie. Poza
funkcją sakralną archikolegiata była miejscem ważnych zjazdów kościelnych, a także schronieniem dla okolicznej ludności
podczas najazdów Litwinów, Prusów, Tatarów i Krzyżaków.
Atrakcją turystyczną jest także Arboretum w Rogowie.
Zgromadzono na jego terenie ponad 2 tys. gatunków i odmian
roślin ze strefy umiarkowanej wszystkich części świata. Z kolei
w Spale, której uroki odkrył już car Rosji Aleksander III, można
podziwiać m.in. modrzewiowy kościółek z lat 20. ubiegłego
stulecia. Łódzkie ma także bogatą ofertę dla amatorów aktywnego wypoczynku. Miłośnicy sportów wodnych mogą wybrać
się na spływy szlakami kajakowymi Pilicy i Warty, a amatorzy
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tournament held in summer. Medieval
culture enthusiasts can take in a similar
event 30 km away in Łęczyca, a town
boasting a 14th-century castle built by
the order of Polish King, Casimir III the
Great. The castle is steeped in a legend
about Boruta the devil inhabiting its
dungeons and guarding a hidden treasure. Łęczyca is a stone’s throw away
from Tum, whose 850-year-old church
stands as one of the finest examples of
Romanesque art in both Poland and Europe. Besides being a place of worship,
the church was used as a venue for important church conventions and as
a shelter for the local population when
the area was invaded by the Lithuanians, Prussians, Tatars and Teutonic
Knights.
Visitors interested in nature rather
than history should visit the Rogów Arboretum whose collection comprises over 2,000 trees and other
plant species from temperate climate zones around the world.
Other highlights of the Łódź Province include a wooden church
from 1920s made of larch wood, located in the summer resort of
Spała, which was “discovered” by Russian Tsar, Alexander III.
The Łódź Province has plenty to offer people who like to stay
active while on vacation. Enthusiasts of water sports can explore
canoeing trails on the Pilica and Warta rivers, while those who like

Kugiel po polsku to zapiekanka przygotowywana w dużych garnkach lub kociołkach.
Jego podstawowe składniki to żeberka i golonka w kawałkach, nieco większych niż na
gulasz i ziemniaki Today kugiel has been slightly modified in Poland and often takes
the form of a regular casserole with spare ribs and pig’s knuckles chopped into pieces
a little larger than in the case of goulash.

rural tourism

Bogactwem sztuki ludowej, obok tkactwa, garncarstwa i wycinkarstwa, jest także hafciarstwo Apart from weaving, pottery and papercutting, the treasure of folk art is
also embroidery.

jeździectwa – przejechać się po najdłuższym szlaku konnym
w Europie. Liczy prawie 2 tys. km, a na trasie jest ponad 200 stajni, stadnin, ośrodków jeździeckich i gospodarstw agroturystycznych. W regionie jest także ponad 100 szlaków rowerowych.

to ride a horse might want to try what is Europe’s longest horse
riding trail. Stretching for almost 2,000 kilometers, the trail involves
over 200 stables, stud farms, horse riding centres and rural tourism
farms. The Łódź region also features over 100 bike trails.

Duży potencjał

High potential

Wielkim atutem regionu jest doskonałe położenie geograficzne. W zasięgu 200 km znajdują się najważniejsze miasta Polski, a w odległości do 1500 km – kluczowe stolice europejskie.
Takie uwarunkowania czynią z województwa łódzkiego gratkę
dla turystów weekendowych, pochodzących z dużych miast,
pragnących ciszy, spokoju, wypoczynku na łonie przyrody,
styczności z kulturą lokalną, czyli poszukujących prawdziwych
ofert turystyki wiejskiej.
Obecnie specjalizacja województwa nakierowana jest na
rozwój turystyki aktywnej – konnej, dzięki stworzeniu produktu „Łódzki Szlak Konny”. Wiele spośród niemal 200 gospodarstw
agroturystycznych, funkcjonujących w województwie, jest
związanych z ofertą jeździecką i w niej się specjalizuje.

The province’s central location in Poland, not far from
Warsaw and within a radius of 200 kilometers from a number
of other large cities, is another major strength, making the
Łódź Province a convenient weekend destination for big city
dwellers who seek a quiet refuge out in the open, want to
explore folk culture and are keen to find out what rural Poland
has to offer.
For now, the Łódź Province specialises in active forms of
relaxation, with a special focus on equestrian sports. Many of
its 200 farms with accommodation for guests offer horse riding
opportunities.

Tradycyjna kuchnia i potrawy regionalne

The cultural diversity of the Łódź Province is reflected in
the staple dishes of different counties and regions within the
province. One such specialty is kugiel, a kind of casserole from
Przedbórz. Straddling the Pilica River in the Radomsko County,

Województwo łódzkie jest mieszanką wielu kultur, dlatego
każdy powiat czy region ma swoje własne specjały kulinarne.

Traditional cuisine and regional dishes
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nauka i technika
Warto wybrać się na wiele regionalnych festynów, takich jak Święto Zalewajki,
Truskawki w Buczku, czy Święto Cebuli w Grabowie You can also explore the
regional cuisine during local festivals, such as the Zalewajka and Strawberry
festivals in Buczek and the Onion Festival in Grabowo.
Amatorzy jeździectwa mogą przejechać się po najdłuższym szlaku konnym w Europie. Liczy prawie 2 tys. km, a na trasie jest ponad 200 stajni, stadnin, ośrodków
jeździeckich i gospodarstw agroturystycznych Those who like to ride a horse
might want to try what is Europe’s longest horse riding trail. Stretching for
almost 2,000 kilometers, the trail involves over 200 stables, stud farms, horse
riding centers and rural tourism farms.

Będąc w Przedborzu warto spróbować tradycyjnego kugla.
Przedbórz to małe miasteczko w województwie łódzkim,
w powiecie radomszczańskim, położone po obu stronach
malowniczej rzeki Pilicy. Do II wojny światowej zdecydowaną większość jego mieszkańców stanowili Żydzi. Przez lata
wspólnego mieszkania w małej miejscowości, mimo ciągłej
rywalizacji ekonomicznej, kultura i zwyczaje obu narodów
przenikały się. Widać to było wyraźnie w przygotowywaniu
najpopularniejszej potrawy na tym terenie – kugla. Robiło się go w sobotę z tartych kartofli, kawałków tłustego
mięsa wieprzowego (Żydzi kładli kawałki gęsiny), jaj, utartej bułki, przypieczonej cebuli, pieprzu i soli. To wszystko
wymieszane wkładało się do garnka, nakrywało i umieszczało w piecu chlebowym lub piecyku kuchennym. Polacy
zmodyfikowali potrawę zgodnie ze swoimi gustami. Bazą
stały się ziemniaki oraz wieprzowina. Kugiel po polsku to
zapiekanka przygotowywana w dużych garnkach lub kociołkach. Jego podstawowe składniki to żeberka i golonka
w kawałkach, nieco większych niż na gulasz, i ziemniaki.
Typowymi dla regionu daniami, wpisanymi na listę produktów regionalnych, są także np. zalewajka, zupa chrzanowa, kapusta z grochem czy łowickie powidła. Ta pierwsza
z zup, składająca się z najbardziej dostępnych i powszechnych składników, takich jak ziemniaki, cebula i zakwas,
stanowiła w XIX w. najpowszechniejszy posiłek ludności
w Łodzi i okolicach.
Znanym produktem regionalnym są łowickie powidła,
które charakteryzują się widocznymi fragmentami skórek
śliwkowych w gęstej masie. Tradycja ich wytwarzania ma
100 lat. Obecnie najlepszą odmianą, którą uprawia się specjalnie na powidła śliwkowe, jest śliwka węgierka łowicka
oraz stare odmiany węgierek nadal chętnie poszukiwane
przez gospodynie. Ze względu na swe walory smakowe:
soczysty żółty miąższ, bardzo aromatyczny i wyjątkowo
smaczny, który łatwo oddziela się od pestki, idealnie nadaje
się ona do tego celu. W całej historii wytwarzania powideł
śliwkowych proces wytwarzania tego smacznego przetworu nie uległ zmianie. Tak jak dawniej, także dziś zebrane
mocno dojrzałe owoce najpierw się gotuje, a dopiero po
odparowaniu z nich części wody dodaje się cukier. Gorącą
masę rozlewa do słojów i szczelnie zamyka.
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Przedbórz was a predominantly Jewish town until World War II.
While the local Jews and Poles were constant competitors in
economic terms, their cultures and traditions mixed and the
kugiel dish became a product of this interplay. The casserole
was traditionally prepared on Saturday from grated potatoes,
eggs, bread crumbs, fried onions, salt, pepper and bits of greasy
meat. Poles usually used pork, while Jews opted for goose
meat. The ingredients were combined, put in a pot and then
baked under a lid in a bread oven or a stove. Today, kugiel has
been slightly modified in Poland and often takes the form of a
regular casserole with spare ribs and pig’s knuckles chopped
into pieces a little larger than in the case of goulash.
Many of the Łódź region’s distinctive dishes have been put
on Poland’s official list of regional products. These include zal-

rural tourism
Oprócz smacznego jedzenia w regionie łódzkim można także spróbować wielu oryginalnych napitków. W celu
skosztowania, na przykład owocowych nalewek oraz ratafii malinowej, należy udać się do Nagawek. Do nalewek
z Nagawek używane są owoce jagodowe takie jak: borówka brusznica, borówka czarna, porzeczka, żurawina, czarny bez, winogrona. Owoce te zbierane są w okolicznych
lasach lub kupowane od okolicznych gospodarzy, posiadających własne uprawy. Położenie Nagawek gwarantuje,

ewajka soup, horseradish soup, cabbage with peas and plum
jam from the Łowicz area.
Made of the most readily available ingredients, such as
potatoes, onions and leavened flour, zalewajka soup was
the most popular dish in Łódź and nearby towns in the
19th century.
The famous plum jam from Łowicz stands out with its
thick texture and clearly seen bits of plum skins. Produced
in the area for over a century, the jam is usually made from
a local variety of the Prunus domestica plum, whose juicy
and yellow flesh has a distinctive flavour and separates easily
from the stone. The locals also like to use older plum varieties.
The production process is largely the same as it used to be
a hundred years ago, with the ripest fruits being first boiled
and then put aside to let some of the water evaporate. Sugar
is added to the hot mixture afterwards and then the jam is
poured into jars and sealed tight.
Apart from its delicious food, the Łódź region offers its visitors several distinctive beverages. They include a range of fruit
tinctures and raspberry cordial made in the village of Nagawki
from cowberries, blueberries, currants, cranberries, elderberry
and grapes. The fruits are picked in forests around Łowicz or
supplied by local fruit farmers.
As you tour the Łódź Province make sure to stop at one
of the many inns where traditional dishes are served. You can
also explore the regional cuisine during local festivals, such
as the Zalewajka and Strawberry festivals in Buczek and the
Onion Festival in Grabowo. Most of the events take place in
summer, but autumn has several Baked Potato Festivals in
store – in Andrespol, Brzustów, Wolbórz and Tuszyn. Besides
tasty local dishes and beverages, audiences at such events are
entertained with music concerts, games and a host of other
attractions.

Tekst By : Andrzej Ratajczyk/The Warsaw Voice
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że owoce zbierane w okolicy są wyjątkowe i o bardzo
wysokiej jakości.
Przemierzając region warto zatrzymać się w jednej
z karczm, która serwuje regionalne potrawy. Regionalną kuchnię można także poznać, uczestnicząc w wielu
imprezach i świętach regionalnych. Warto wybrać się na
wiele regionalnych festynów, takich jak Święto Zalewajki, Truskawki w Buczku, czy Święto Cebuli w Grabowie.
Imprezy te, odbywają się głównie latem, jednak jesienią
w wielu miejscowościach, takich jak Andrespol, Brzustów, Wolbórz czy Tuszyn odbywają się Dni Pieczonego
Ziemniaka. Imprezy te oprócz możliwości spróbowania
smacznych regionalnych potraw i napitków, oferują także koncerty, zabawy i wiele innych atrakcji.

Skansen Maurzyce Maurzyce Open-air Ethnographic Museum
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Sukces
polskiej
żywność
za granicą
Foreign success of Polish food
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Ostatnie lata były korzystne dla polskich eksporterów produktów rolno-spożywczych. Eksport polskiej żywności zachowywał tendencję wzrostową, a wpływy z jej sprzedaży rosły dynamicznie, osiągając w 2013 r. wartość prawie 20 mld euro. Dodatnie saldo wymiany handlowej produktami rolno-spożywczymi
uległo dalszej poprawie i wyniosło 5,7 mld euro. Oznacza to, że
z roku na rok wzrasta znaczenie polskich produktów żywnościowych na rynkach zagranicznych.
Głównym odbiorcą polskich produktów żywnościowych od
lat są kraje UE, jednak ostatnio dał się zauważyć postępujący proces dywersyfikacji rynków zbytu w handlu rolno-spożywczym.
Rośnie znaczenie krajów WNP oraz pozostałych krajów rozwiniętych i rozwijających się, głównie azjatyckich. Są to rynki perspektywiczne, z dużym potencjałem, a zarazem wymagające.
Polscy przedsiębiorcy starają się zwiększyć eksport do krajów
pozaunijnych. Szczególnie atrakcyjny jest rynek chiński. Jest to
rynek bardzo chłonny i zmieniający nawyki żywieniowe, zdobyć
go nie jest łatwo z powodu wysokiej konkurencji. Mocną pozycję mają tam amerykańskie i francuskie sieci handlowe. Perspektywicznymi rynkami zbytu dla polskiej żywności są również
Japonia i Korea Południowa, Hongkong, a także USA.
Polski sektor rolno-spożywczy jest jednym z najnowocześniejszych na świecie, a jego produkty są najwyższej jakości.
W 2013 r. wartość eksportu żywności z Polski do krajów UE-28
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The recent years have been very favourable for the Polish exporters of agrifood products. The export of Polish foods kept increasing, and the sales income grew dynamically, reaching almost
EUR 20.0 billion in 2013. The positive balance of the commercial
exchange in agrifood products further improved and reached EUR
5.7 billion. It means that with each coming year the significance of
the Polish food products on the foreign markets is increasing.
For years the main recipients of Polish food products included
the EU countries, yet recently we have seen a progressing process
of diversification in the sale markets in the Polish agrifood trading.
The share of Commonwealth of Independent States and other
developed and developing countries, mainly from Asia. These markets have perspectives and a large potential – as well as being challenging at the same time.
Polish entrepreneurs try to increase the export to non-EU
countries. The Chinese market is particularly interesting. That market is very absorptive and changing in terms of the eating habits.
It is not easy to gain a share on that market because the competition is fierce. American and French commercial networks enjoy a
strong position there. The Japanese, South Korean, Hong Kong and
American markets also have some perspectives for the Polish foods.
The Polish agrifood sector is one of the most modern ones in
the world, and its products are of the highest quality. In 2013 the
value of food export from Poland to EU-28 reached EUR 15.6 bil-

wyniosła 15,6 mld
euro, do WNP 2,2 mld euro,
do pozostałych krajów również 2,2 mld
euro. Od czasu akcesji Polski do UE obroty produktami rolno-spożywczymi systematycznie rosną.
Powiązania polskich producentów żywności z rynkiem światowym są asymetryczne. W wymianie towarowej produktami
rolno-spożywczymi dominują kraje Unii Europejskiej, których
udział w eksporcie w ubiegłym roku wynosił 78 proc. Ważnym
odbiorcą polskiej żywności są kraje Wspólnoty Niepodległych
Państw. W 2013 r. eksport do tych państw stanowił 11 proc. eksportu żywności. Nasze produkty trafiają również na odleglejsze
rynki świata – m.in. do Chin, Japonii, Korei Południowej czy USA.
Udział tych krajów w eksporcie z Polski w roku ubiegłym wyniósł
11 proc. Proces dywersyfikacji rynków zbytu polskich produktów
rolno-spożywczych postępuje szybko.
W 2013 r. sprzedaż na rynek WNP zwiększyła się w ujęciu
wartościowym do 2,2 mld euro. Do krajów tych eksportujemy
przede wszystkim świeże owoce, mięso czerwone i podroby
oraz wyroby cukiernicze. Największym odbiorcą tych produktów
w minionym roku była Rosja (57 proc. eksportu do WNP), następnie Ukraina (21 proc.) oraz Białoruś (13 proc).
Eksport do Rosji osiągnął w 2013 r. wartość 1,25 mld euro
(wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 19 proc.), dając przy
tym Rosji trzecią pozycje wśród głównych odbiorców polskiej żyw-

lion, to CIS – EUR 2.2
billion, and to other countries
– also EUR 2.2 billion. Since Poland's accession to the EU, the revenue from the trading in agrifood
products have been increasing regularly.
The connections of Polish food producers with the global
market is asymmetric. The commercial exchange in agrifood
products is dominated by the EU countries, whose participation in export in 2013 was 78%. The second group, to which
the Polish agrifood products are sent, includes countries of the
Commonwealth of Independent States. In 2013 export to these
countries constituted 11% of total food export. Important recipients of Polish foods also include other countries, such as: China,
Japan, South Korea, as well as the United States of America. Their
share in export in 2013 reached 11%.
The process of diversification in terms of the target markets
for Polish agri-food products is progressing fast.
In 2013, the sale to CIS increased up to EUR 2.19 billion (in
terms of value). We export mainly fresh fruit, red meat and offal
as well as confectionery products to these countries. In 2013, the
biggest recipient of such products was Russia (57% of the export
to CIS), followed by Ukraine (21%) and Belarus (13%).
In 2013 the export to Russia reached the value of EUR 1.25
billion (an increase by 19% compared with the previous year),
which gives Russia the third position among the major recipients of Polish foods. The most important items exported to the
Russian market included fresh fruit with the domination of apples, cheeses and cottage cheeses, pork meat and fresh fruit and
vegetables. In 2013 Poland exported food for EUR 457.7 million
to Ukraine. The dominating products included fresh fruit, confec59
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ności. Najważniejszymi pozycjami w dostawach na rynek rosyjski
były świeże owoce z dominującymi jabłkami, sery i twarogi, mięso
wieprzowe, a także świeże owoce i warzywa. Z kolei na Ukrainę
wyeksportowano z Polski żywność za kwotę 457,7 mln euro. Dominowały tam świeże owoce, wyroby cukiernicze oraz mięso wieprzowe i pasza dla zwierząt. W 2013 r. eksport na Białoruś wyniósł
293,4 mln euro, do tego kraju wysłaliśmy głównie wieprzowinę,
słoninę, świeże owoce i warzywa oraz warzywa przetworzone.
Kolejnymi importerami produktów rolno-spożywczych
z Polski są kraje trzecie, niezrzeszone w gospodarczych organizacjach, następnie kraje NAFTA (Kanada, Meksyk, USA), kraje kandydujące do UE oraz kraje EFTA (Islandia, Lichtenstein, Norwegia,
Szwajcaria). Do państw niezrzeszonych w 2013 r. wyeksportowaliśmy produkty rolno-spożywcze o wartości 1,58 mld euro,
o 20 proc. więcej niż rok wcześniej. W strukturze eksportu do
tych krajów dominowały: mięso wieprzowe, wyroby cukiernicze,
produkty mleczarskie, a także papierosy, skrobia, grysiki oraz słód.
Największymi odbiorcami z tej grupy państw były Chiny, Arabia
Saudyjska, Japonia, Izrael oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie.
W eksporcie na rynek chiński dominowało mięso wieprzowe
oraz produkty mleczarskie, na rynek saudyjski – pszenica, wyroby
cukiernicze oraz sery i twarogi. Japończycy kupowali w Polsce
mięso wieprzowe, a do Izraela sprzedaliśmy wyroby cukiernicze,
cukier oraz wody i napoje bezalkoholowe. Spośród krajów azjatyckich duże zainteresowanie zakupem polskiej żywności wykazują m.in.: Hongkong, Wietnam, Korea Południowa.
Do krajów NAFTA w 2013 r. wyeksportowano z Polski żywność za 337,0 mln euro, o 4 proc. więcej niż rok wcześniej. Najwięcej, bo 74 proc., do Stanów Zjednoczonych, które zakupiły
żywność za 248,8 mln euro. Głównie były to wyroby cukiernicze,
przetwory mięsne oraz napoje alkoholowe, ryby i przetwory.
Wpływy z eksportu żywności do krajów EFTA w 2013 r. wyniosły 170,0 mln euro. Sprzedaliśmy tam przetwory owocowe,
oleje, wyroby cukiernicze, ryby i herbatę.
Tekst By : Mgr Mirosława Tereszczuk, prof. Andrzej Kowalski/Instytut
Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB
Zdjęcia Photo By : © Pantherstock/Photogenica, Fotolia
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tionery products as well as pork meat and animal fodder. In 2013
export to Belarus reached EUR 293.4 billion. The export included
mainly pork meat, pork fat, fresh fruit and vegetables as well as
processed vegetables.
Further importers of agrifood products from Poland include
third countries, which are not a member of any group, followed
by NAFTA countries (Canada, Mexico, USA), EU candidate countries and EFTA countries (Iceland, Liechtenstein, Norway, Switzerland). In 2013 Poland exported agrifood products to non-associated countries for the total amount of EUR 1.58 billion, 20% more
than in the preceding year.
The import structure was dominated by: pork meat, confectionery products, dairy products as well as cigarettes, starch, grits
and malt. The major recipients in that group included: China, Saudi
Arabia, Japan, Israel and United Arab Emirates. The export to the
Chinese market was dominated by pork meat and dairy products,
to the Saudi Arabian market – wheat, confectionery products as
well as cheeses and cottage cheeses. The Japanese bought pork
meat from Poland, and Israel – confectionery products, sugar as
well as water and non-alcoholic beverages. Among the Asian
countries, a large interest in buying Polish foods is visible e.g. in
Hong Kong, Vietnam and South Korea.
In 2013, Poland exported foods for EUR 337.0 billion to the
NAFTA countries, 4% more than in the preceding year. The largest share in that group (74%) is enjoyed by the United States
of America, which purchased foods from Poland for EUR 248.8
million. The purchased products mainly included: confectionery
products, meat products as well as alcoholic beverages, fish and
processed products.
The revenues on importing food to EFTA countries in 2013
reached EUR 170.0 million. Poland mainly sold fruit preserves,
oils, confectionery products, fish and tea.

Zapraszamy!

We invite you!

