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Główne wyzwania stojące przed sektorem 

rolno-spożywczym w Polsce (I)
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Główne wyzwania stojące przed sektorem 

rolno-spożywczym w Polsce (II)
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Polska żywność
– smaczna i najwyższej jakości
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„Strategia promocji żywności”

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
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Instrumenty finansowe

ujęte w strategii promocji

żywności MRiRW
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Główne obszary działań KOWR w zakresie 

wspierania rozwoju współpracy handlowej 

sektora rolno-spożywczego z zagranicą

7Źródło: opracowano w Biurze Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.



Chiny 
(z Hongkongiem)

Zjednoczone
Jordania
Wietnam
Japonia
Korea

Południowa
Tajlandia
Malezja

Kanada
USA

Niemcy 
Polska 
Austria 

Wsparcie działań promocyjnych i informacyjnych na 

rynkach wybranych produktów rolnych z WPR w 2022 r.

Wspieranie realizacji i/lub rozliczanie

9 programów
promocyjnych i/lub informacyjnych

w 14 krajach na 4 kontynentach
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Źródło: opracowano w Biurze 
Analiz i Strategii Krajowego 
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
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Kampanie promocyjne i/lub informacyjne WPR
realizowane i/lub rozliczane przez KOWR w 2022 r.
(na podstawie RPEiR (UE) nr 1144/2014)

1. Mięso o europejskiej jakości (mięso wołowe 
i wieprzowe oraz przetwory mięsne; USA i Kanada).

2. Europa pełna smaków – tradycja i jakość
(koszyk produktów – mięso wołowe, wieprzowe, 
drobiowe, owoce i warzywa; Chiny z Hongkongiem, 
Japonia, Korea Południowa i Wietnam).

3. Drób z europejskim paszportem
(mięso drobiowe; Chiny z Hongkongiem i Japonia).

4. Bioeurope wysokiej jakości
(koszyk produktów ekologicznych; Kanada i USA).

5. Dar polskich sadów. Jabłka z serca Europy 
(owoce; Tajlandia i Malezja).

6. Europejska wołowina na rynkach azjatyckich
(mięso wołowe; Hongkong i Japonia).

7. Czas na jabłka z Europy 
(kontynuacja; świeże i suszone jabłka; Egipt i Jordania).

8. Czas na zrównoważoną produkcję owoców
(owoce świeże i suszone; Austria, Niemcy, Polska).

9. Przestaw się na eko – szukaj Euroliścia
(zboża, sery, produkty mleczne, jaja, owoce
i warzywa, orzechy, oliwki stołowe; Polska).
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✓ 5 stoisk narodowych pod hasłem „Poland tastes good” – ISM
Cologne (Niemcy), Gulfood (ZEA), Foodex Saudi (Arabia 
Saudyjska), Foodex Japan (Japonia), IFE London (Wielka 
Brytania)

✓ pokazy kulinarne na stoisku na targach Gulfood (ZEA)

✓ promocja polskiej żywności podczas XXXIII Sesji Konferencji 
Regionalnej Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw 
Wyżywienia i Rolnictwa w dn.10-13.05.2022 r. 
w Łodzi

✓ spotkania informacyjne nt. uwarunkowań rynków zagranicznych 
oraz sesje rozmów b2b online

✓ działania w social mediach (profil na FB „Poland tastes 
good”)

✓ administrowanie stroną „Poland tastes good” (dostępna 
również w wersjach językowych: angielska, niemiecka, 
hiszpańska, chińska, francuska, rosyjska)

✓ dystrybucja informacji handlowych z rynków zagranicznych 
oraz koordynacja zapytań zagranicznych kontrahentów dot. 
współpracy z polskimi przedsiębiorcami

Działania zrealizowane w 2022 r.
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Lp. Termin Kraj Miasto Targi

1
30.01.-

02.02.2022
Niemcy Kolonia ISM Cologne

2 13-17.02.2022 ZEA Dubaj Gulfood

3
28.02-

03.03.2022

Arabia 

Saudyjska
Jeddah Foodex Saudi

4 08-11.03.2022 Japonia Tokio Foodex Japan

5 21-23.03.2022
Wielka 

Brytania
Londyn IFE Londyn

6 24-28.05.2022 Tajlandia Bangkok Thaifex Anuga Asia

7 07-10.06.2022 Korea Płd. Seul Seoul Food & Hotel

8 14-16.06.2022 Niderlandy Amsterdam GreenTech

9 22-25.06.2022 Tajwan Taipei Food Taipei

10 26-29.07.2022 Niemcy Norymberga Biofach

11 11-13.08.2022 Wietnam 
Ho Chi Minh 

City
Vietfood & Beverage

12 05-08.09.2022 Singapur Singapur Food & Hotel Asia

Zagraniczne działania promocyjne KOWR w 2022 r. 
– w ramach wspierania rozwoju współpracy handlowej i BPP-POIR
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Lp. Termin Kraj Miasto Targi

13
14-

16.09.2022
Indie Mumbaj

Annapoorna

Anufood India

14
15-

19.10.2022
Francja Paryż Sial Paris

15 8-10.11.2022 ZEA Dubai ISM Middle East

16
16-

17.11.2022
Szwecja Malmo

Nordic Organic

Food Fair*

17
22-

24.11.2022
Izrael Tel Awiw Israfood

18 5-7.12.2022 Egipt Kair Food Africa Cairo*

19 7-9.12.2022 Chiny Szanghaj Sial China

* Organizacja wydarzenia w planach.
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Przykładowe wystąpienia targowe w 2021 r.

Gulfood 2021 ZEA

Seoul Food and Hotel 2021 
Korea Południowa
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Przykładowe wystąpienia targowe w 2022 r.

Gulfood 2021 ZEA

ISM Kolonia 
Niemcy

Foodex Arabia 
Saudyjska

Foodex Japonia

IFE London
Wielka Brytania



Polski handel zagraniczny 

produktami rolno-spożywczymi

Źródło: obliczenia KOWR na podstawie danych Ministerstwa Finansów.
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Obszary działań w zakresie promowania

w kraju produktów rolnych i żywnościowych, metod 

ich produkcji, a także systemów jakości 
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Wybrane działania promocyjne KOWR

na rynku krajowym

Stoiska
Konferencje

Wystawy

Eventy
Pokazy 

kulinarne

Targi
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Kampania 

informacyjna 

PRODUKT 

POLSKI



Czy podczas zakupów żywności spotyka się Pan(i) 
pokazanym tu oznaczeniem? – Badanie „Polska wieś 
rolnictwo 2021”

Ogółem (N=2660); Mieszkańcy miast (N=1100); Mieszkańcy obszarów wiejskich (N=1560).

Jedna odpowiedź dla każdej kategorii.

PRODUKT POLSKI

Ogółem

Mieszkańcy miast

Mieszkańcy obszarów wiejskich

69,0%

72,2%

66,8%

Ciemniejszy kolor na wykresie przedstawia odsetek odpowiedzi twierdzących.
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Mieszkańcy miast (N=1100); Mieszkańcy obszarów wiejskich (N=1560).

Jedna odpowiedź dla każdej kategorii.

72,2%

63,4%

51,5%

36,5%

14,1%

12,9%

66,8%

54,1%

49,7%

37,1%

25,8%

24,1%

PRODUKT POLSKI

"Bez GMO"
i "Wyprodukowano bez stosowania

GMO"

Produkcja ekologiczna

Poznaj Dobrą Żywność

Chronione Oznaczenie Geograficzne

Chroniona Nazwa Pochodzenia

Mieszkańcy miast

Mieszkańcy obszarów wiejskich
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Czy podczas zakupów żywności spotyka się Pan(i) 
pokazanym tu oznaczeniem? – Badanie „Polska wieś 
rolnictwo 2021”



www.polskasmakuje.pl

20

Blisko
1 tys. 

wystawców 
oraz 

7,5 tys. 
produktów 

Możliwość 
nabycia przez 

e-bazarek



Konkurs „Bitwa Regionów”

i „Pikniki z PRODUKTEM POLSKIM”

W 2021 r. w konkursie 

uczestniczyło ponad

600 kół gospodyń wiejskich

21
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Obsługa 10 funduszy promocji

produktów rolno-spożywczych
Cel – wspieranie marketingu rolnego, 
zwiększenie spożycia oraz wzmocnienie 
wizerunku polskich produktów rolno-
spożywczych

Źródłami finansowania funduszy są głównie 
wpłaty dokonywane przez zobowiązane 
podmioty z poszczególnych branż. 

Fundusze promocji są zasilane z wpłat 
naliczanych i pobieranych od podmiotów 
skupujących i przetwarzających produkty 
rolne w wysokości 0,1% wartości netto z faktur 
zakupu/sprzedaży, z wyłączeniem Funduszu 
Promocji Roślin Oleistych, gdzie obowiązuje 
naliczenie w wysokości 0,2%, a w przypadku 
Funduszu Promocji Mleka – w wysokości 0,001 
zł od każdego skupionego kilograma mleka. 

Możliwość finansowania:
✓ kampanii informacyjno-promocyjnych (również 

w ramach WPR)

✓ działań edukacyjnych grup docelowych (głównie 
młodzieży i dzieci)

✓ prowadzenia badań naukowych i rynkowych oraz 
prac rozwojowych w zakresie poprawy jakości 
produktów

✓ szkoleń dla producentów i przetwórców
✓ krajowych organizacji branżowych

Fundusze promocji produktów
rolno-spożywczych – wpływy i wydatki
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✓ W 2021 r. odbyły się 74 posiedzenia komisji zarządzających
✓ Wydano 4 tys. rozstrzygnięć administracyjnych z zakresie wpłat i wypłat na/z funduszy
✓ Wydano 831 decyzji w sprawie udzielenia i wypłaty wsparcia z funduszy na 53,1 mln zł
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* Wydatki nie uwzględniają kosztów związanych z obsługą funduszy promocji i z obsługą komisji
zarządzających (tj. 3,5% rocznych wpływów na poszczególne fundusze promocji) oraz pozostałych
kosztów niezwiązanych z bezpośrednimi działaniami określonymi w art. 2 ust. 2 ustawy o
funduszach promocji produktów rolno-spożywczych.

Źródło: dane KOWR.



Beneficjenci
funduszy promocji produktów rolno-spożywczych
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✓Branże rolno-spożywcze:
1) mleka 

2) mięsa wieprzowego 

3) mięsa wołowego 

4) mięsa końskiego 

5) mięsa owczego 

6) ziarna zbóż i przetworów zbożowych

7) roślin oleistych

8) owoców i warzyw 

9) mięsa drobiowego

10) ryb

✓ Każdy fundusz jest zarządzany przez komisję 
zarządzającą składającą się z 9 członków 
(przedstawicieli przetwórców produktów rolnych 
właściwych dla danego funduszu, producentów
oraz izb rolniczych)



„Wsparcie na przystępowanie

do systemów jakości”

24

CEL – zwiększenie uczestnictwa rolników

w unijnych i krajowych systemach jakości

Refundacja kosztów wynikających z przystąpienia do systemu jakości, m.in. kosztów:

✓ kontroli (po której przeprowadzeniu wydaje się stosowny certyfikat)

✓ rocznej składki na rzecz grupy producentów posiadającej odpowiednią formę organizacyjną

✓ zakupu specjalistycznych publikacji związanych z produkcją w zakresie systemu jakości

Beneficjenci – wsparcie skierowane było do rolników aktywnych zawodowo, którzy 
wytwarzają produkty rolne lub środki spożywcze przeznaczone do spożycia

w zakresie systemów jakości

Wsparcie finansowe w okresie 3, 4 lub 5 lat od przystąpienia do systemu jakości

w wysokości maksymalnie do 2 tys. EUR w każdym okresie pomocy

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwit1d-t_ZLWAhXM0xoKHXgMD4wQjRwIBw&url=http://www.spisz.org/node/534&psig=AFQjCNFrnq9K7leFHhFb_Ys_vxsj0Rsc3A&ust=1504870428260599


Wsparcie działań informacyjnych

i promocyjnych realizowanych przez

grupy producentów na rynku wewnętrznym 
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CEL – wspieranie inicjatyw informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez

grupy producentów na rynku wewnętrznym w zakresie certyfikowanych produktów 

żywnościowych wysokiej jakości

Beneficjenci – grupy producentów składające się co najmniej z dwóch producentów, 
którzy wytwarzali produkty rolne lub środki spożywcze przeznaczone do spożycia przez 

ludzi w ramach krajowych i unijnych systemów jakości

Refundacja do 70% kosztów kwalifikowalnych poniesionych od dnia podpisania 
umowy o przyznaniu pomocy do terminu zakończenia realizacji operacji 

określonego w tej umowie

Wysokość kosztów kwalifikowalnych całej operacji wynosi nie więcej niż 2,5 mln zł

W trakcie realizacji programu jednemu beneficjentowi pomoc może zostać 
przyznana nie więcej niż dwa razy

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwit1d-t_ZLWAhXM0xoKHXgMD4wQjRwIBw&url=http://www.spisz.org/node/534&psig=AFQjCNFrnq9K7leFHhFb_Ys_vxsj0Rsc3A&ust=1504870428260599


Wydawnictwa KOWR

promujące polskie produkty rolno-spożywcze

Kwartalnik „Biuletyn Informacyjny KOWR” BroszuryBroszury
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Analizy i transfer wiedzy

1)Tygodniowe raporty dotyczące sytuacji na rynkach 

podstawowych produktów rolno-spożywczych

(zbóż, mięsa, mleka i produktów mlecznych, opcjonalnie 

na rynku rzepaku)

2)Raporty miesięczne o sytuacji na rynku rolno-

żywnościowym z elementami tendencji rozwojowej 

(zbóż, mięsa, mleka i produktów mlecznych, cukru, 

opcjonalnie na rynku rzepaku)

3)Informacje o sytuacji podażowo-popytowej i cenowej 

na podstawowych rynkach rolnych (dotyczące 

rynków: zbóż, wieprzowiny, wołowiny, drobiu, mleka

i produktów mlecznych)

4)Cykliczne opracowania na temat polskiego handlu 

zagranicznego towarami rolno-spożywczymi

5)Pogłębione opracowania analityczne dotyczące 

bieżącej problematyki na rynkach rolno-

żywnościowych 
http://www.kowr.gov.pl/analiza
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Dziękuję za uwagę

www.kowr.gov.pl


