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POLSKIE FIRMY AGROBIZNESU – CZYNNIKI SUKCESU W UNII  
EUROPEJSKIEJ 
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Summary: 

The article focuses on success factors that might play a critical role in leading Polish 
agribusiness companies to a successful outcome on the market in the light of Poland’s full-fledged 
membership in the EU. The changes in Polish agribusiness firms contributed to the success of the best 
companies in establishing a strong position on the international market. This is the case of the companies 
which understood the need for constant restructurization and adaptation to the EU market. Full-fledged 
memebership in the EU provides Polish ecological farms with the new opportunities of expansion into 
new markets, which will undoubtedly contribute to growth in their productivity and capital-consuming 
activities. What seems especially significant and necessary is working out support strategies for Polish 
companies for years 2007-2013 in order to make use of financial support from the Structural Funds in  
a full and efficient way. 
 
Słowa kluczowe: agrobiznes, sukces, ekologia 
Streszczenie: 

Problematyka niniejszego artykułu obejmuje zagadnienie czynników, które mogą odegrać 
znaczącą rolę w odniesieniu sukcesu przez polskie firmy agrobiznesu w warunkach pełnego członkostwa 
w Unii Europejskiej. Zmiany, jakie zaszły w polskich przedsiębiorstwach sfery agrobiznesu, przyczyniły 
się do osiągnięcia przez najlepsze z nich znaczącej pozycji na rynku międzynarodowym. Dotyczy to 
przedsiębiorstw, które zrozumiały potrzebę ciągłego wprowadzania zmian restrukturyzacyjnych  
i dostosowawczych do rynku unijnego. Pełne członkostwo w Unii Europejskiej otwarło również przed 
polskimi gospodarstwami ekologicznymi możliwości ekspansji na nowe rynki, co niewątpliwie przyczyni 
się do wzrostu ich produktywności i kapitałochłonności. Niezwykle ważnym i potrzebnym stało się 
opracowanie strategii wsparcia dla polskich przedsiębiorstw na lata 2007-2013, aby skutecznie i w pełnym 
zakresie wykorzystać środki finansowe z funduszy strukturalnych przeznaczone na rozwój. 
 

 
 

1.Wstęp 
 Polskie firmy funkcjonujące w agrobiznesie w okresie pełnego członkostwa w Unii 
Europejskiej zostały zmuszone do pełnej akceptacji warunków przyjętych w traktacie 
akcesyjnym. Dla niektórych z nich przyjęte warunki mogą oznaczać szansę dla ich rozwoju, dla 
innych przymusową stagnację, a dla większości konieczność poszukiwania i wypracowania 
nowych dróg swej działalności. Niestety w polskim agrobiznesie funkcjonuje wiele 
przedsiębiorstw, których poziom funkcjonowania nie zawsze jest zadawalający. Polskie 
przedsiębiorstwa wciąż muszą poszukiwać nowych możliwości, które tworzy dla nich również 
Wspólna Polityka Rolna. Polskie produkty zaczynają być dobrze postrzegane na rynku unijnym 
jako ekologiczne i posiadające wysokie walory smakowo - odżywcze. Dotychczas 
funkcjonujące przedsiębiorstwa rolne dość długo były przygotowywane do nowych warunków, 
a zainteresowane mogły w umiejętny sposób wykorzystać fundusze przedakcesyjne, 
dostosowujące ich stan do poziomu europejskiego. Niestety nie wszystkie przedsiębiorstwa 
były zainteresowane tego rodzaju działaniami, gdyż nie posiadały wystarczających środków  
i umiejętności umożliwiających ich pozyskanie. Coraz więcej właścicieli gospodarstw rolnych 
zaczęło szukać możliwości przetrwania w prowadzeniu specjalistycznej produkcji, rozwoju 
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rolnictwa ekologicznego i wykorzystaniu wspomnianych środków finansowych 
przeznaczonych na wsparcie gospodarstw rolnych przed i po pełnej akcesji do Unii 
Europejskiej. Polscy rolnicy zaczęli też widzieć swoją szansę w otrzymywanych dopłatach 
bezpośrednich, które mogą stanowić wprawdzie niewielki, ale znaczący wkład finansowy dla 
przetrwania w tak trudnym okresie. 
 
2. Szanse rozwoju gospodarstw ekologicznych 
 
 W ostatnich latach na polskiej wsi powstało wiele gospodarstw ekologicznych i wciąż 
ich liczba wzrasta. Znaczący wzrost liczby gospodarstw ekologicznych występuje na terenach 
Polski południowo – wschodniej i środkowej. Słabo wydajne polskie gospodarstwa rolne 
zaczęły szukać swej szansy w produkcji żywności ekologicznej, aby mogły stać się 
konkurencyjne na rynkach Unii Europejskiej. Właściciele gospodarstw rolnych zostali 
odpowiednio umotywowani do prowadzenia gospodarstw ekologicznych przez wprowadzenie 
od 1998 roku dotacji przeznaczonych na koszty kontroli konieczne na poniesienie działań 
sprawdzających, mających określić czy gospodarstwo może produkować żywność ekologiczną. 
W 1999 roku wprowadzone zostały dotacje do hektara upraw ekologicznych, co stanowiło 
jeszcze większą zachętę do stosowania ekologicznych metod gospodarowania. Zastosowanie 
tego typu czynnika motywującego doprowadziło do trzykrotnego wzrostu stanu gospodarstw 
ekologicznych i to w niewielkim okresie zaledwie 3 lat.  

 
Również w 2004 roku zostały udzielone dotacje:  

- do kosztów kontroli według zasad ustalonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi z dnia 15 kwietnia 2004r. i są one wypłacane przez Stację Chemiczno -
Rolniczą, 

- do hektara upraw ekologicznych na podstawie wniosków o przyznanie płatności z tytułu 
wspierania przedsięwzięć rolno-środowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt, 
wypłacane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.  
 
Warunki prowadzenia gospodarstwa metodami ekologicznymi, przetwórstwa rolno – 

spożywczego oraz system kontroli i certyfikacji produkcji i przetwórstwa, a także obrót 
produktami rolnictwa ekologicznego oraz ich znakowanie uregulowała Ustawa o rolnictwie 
ekologicznym z dnia 16 marca 2001 r.(Dz. U. Nr 38, poz. 452).  

Wprowadzenie wspomnianej ustawy w życie umożliwiło dostosowanie przepisów prawa 
krajowego do obowiązujących w Unii Europejskiej, a przede wszystkim do  Rozporządzenia 
Rady Nr 2092/91/EWG z dnia 24 czerwca 1991 r. w sprawie produkcji ekologicznej produktów 
rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych (Dz. Urz. WE L 198, 
22.07.1991, z poźn. zm.), a także Rozporządzenia Rady (EC) Nr 1804/1999 z dn. 19 czerwca 
1999 r., uzupełniającego wspomniane Rozporządzenie w sprawie rolnictwa ekologicznego  
o ekologiczną produkcję zwierzęcą [Śliwa J, 2004, s.2.] . 
 Z chwilą wejścia Polski do Unii Europejskiej szanse rozwoju gospodarstw 
ekologicznych jeszcze bardziej wzrosną, gdyż zaczną obowiązywać unijne przepisy ustawy  
o rolnictwie ekologicznym, które zastąpią dotychczas stosowane w kraju, regulujące warunki 
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prowadzenia produkcji rolnej i przetwórstwa rolno-spożywczego metodami ekologicznymi oraz 
obejmujące system kontroli, certyfikacji produkcji, przetwórstwa oraz obrót produktami 
rolnictwa ekologicznego i zasady ich znakowania. Umiejętności rolników - którzy muszą 
oceniać swoje gospodarstwo jako przedsiębiorstwo, mogące dobrze lub źle funkcjonować,  
w którym muszą stale ponosić ryzyko i które może przynosić zyski lub straty – będą przekładać 
się na osiąganie sukcesów w prowadzonej działalności gospodarczej.  
 Wszyscy polscy przedsiębiorcy prowadzący swą działalność uznawaną za ekologiczną 
w sferze agrobiznesu muszą uwzględnić, że ich pozycja w Unii Europejskiej w pierwszych 
latach członkostwa nie jest pierwszoplanowa. Na jej poprawę może wpłynąć zastosowanie 
wieloletniej strategii dotyczącej wielkości produkcji, jej jakości, dystrybucji, znalezienia 
właściwego rynku zbytu i profesjonalnego działania w zakresie organizacji i kierowania 
przedsiębiorstwem. Liczbę gospodarstw z certyfikatem i w trakcie przestawiania w latach 1990-
2003 pokazano na rys. 1. 

 
 
Rys. 1. Liczba gospodarstw z certyfikatem i w trakcie przestawiania w latach 1990-2003. 

 
Źródło: Główny Inspektorat IHAR-S. 

 
Z danych zawartych na rys. 2, przedstawiających rolnictwo ekologiczne w Unii 

Europejskiej i w Polsce wynika, że największy procentowy udział gospodarstw ekologicznych 

w stosunku do ogólnej liczby gospodarstw występuje w takich krajach, jak Austria, Dania  

i Finlandia, a w dalszej kolejności Niemcy i Wielka Brytania. Polska na dzień dzisiejszy nie 

może się równać pod tym względem, z żadnym z byłych krajów Unii Europejskiej. Niemniej 

jednak należy stwierdzić, że przy wysokim udziale rolnictwa w gospodarce narodowej przyjęcie 
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przez przedsiębiorstwa rolne tego rodzaju produkcji może przełożyć się bezpośrednio na wzrost 

ich konkurencyjności na rynku Unii Europejskiej. 

 
Rys. 2. Rolnictwo ekologiczne w Unii Europejskiej i Polsce. 

 
Źródło: Główny Inspektorat IHAR-S. Opracowano na podstawie danych Organic Farming  
in Europe – Provisional Statistics.  
 
 
 
 
3. Wsparcie gospodarstw rolnych po akcesji do Unii Europejskiej 
 
 Omawiając zagadnienie wsparcia dla przedsiębiorstw w sferze polskiego agrobiznesu 

należy wyodrębnić kwestię wsparcia gospodarstw niskotowarowych, które dla większości  

z nich może stać się szansą, a zarazem motywacją do stworzenia własnej strategii rozwoju.  Na 

dzień dzisiejszy nie ma kryteriów wyróżniania tych gospodarstw, więc nie można jasno 

sprecyzować, czy dla niektórych z nich nie będzie to instrument nadmiernie osłonowy.  

W grupie tych gospodarstw można się spodziewać wyraźnego rozwarstwienia, gdyż część  

z nich poradzi sobie z aktualnymi wymaganiami rynkowymi, a inne będą szukać pomocy  

z zewnątrz. Gospodarstwa wymagające tej pomocy (zainteresowanych jest około 15%) nie będą 

mogły liczyć na spełnienie wszystkich żądań w tym zakresie, gdyż pomoc jest ograniczona  

i wymagająca także własnego zaangażowania. Liczbę i powierzchnię gospodarstw 

ekologicznych w latach 2000-2002 pokazano w tab. 1. 
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Tabela 1.  Liczba i powierzchnia gospodarstw ekologicznych w latach 2000-2002. 

 

 
Etap kontroli 

2000 2001 2002 

Liczba 
gospodarstw 

Powierzchnia 
w ha 

Liczba 
gospodarstw 

Powierzchnia 
w ha 

Liczba 
gospodarstw 

Powierzchnia 
w ha 

Z certyfikatem 405 8445 669 12862 882 24412 

II rok 
przestawienia 

41 757 223 7454 505 13522 

I rok 
przestawienia 

405 13269 886 18415 590 15590 

Ogółem 1279 22371 1778 38731 1977 43898 

Źródło: Dane MRiRW 
 
Przyznawana pomoc nie będzie następować w sposób automatyczny lecz na podstawie 

decyzji rolnika składającego wniosek o jej przyznanie oraz spełnienie wymaganych kryteriów. 

Zastosuję się tu nową formę rozliczeń z rolnikiem, który okresowo będzie składał sprawozdanie 

z wykorzystania przyznanych środków, tak aby organ przyznający środki finansowe na bieżąco 

mógł monitorować zakres i sposób ich wykorzystania. Proponowane jest wyrywkowe 

sprawdzenie działań rolników korzystających z tego rodzaju pomocy, które zapewni bieżący 

wgląd w sposób inwestowania przyznanych środków. Należy zauważyć, że głównym celem 

wspierania gospodarstw niskotowarowych jest zwiększenie możliwości inwestowania przez 

gospodarstwa rolne posiadające niewielki własny potencjał ekonomiczny. Obecnie 

gospodarstwa te prowadzą najczęściej produkcję dla zaspokojenia własnych potrzeb, ale przy 

pomocy otrzymanych środków finansowych będą mogły podjąć działania zmierzające do 

urynkowienia swojej produkcji, poprawy jej dochodowości oraz poczynić kroki zmierzające do 

funkcjonowania w warunkach jednolitego rynku. Beneficjentem tego rodzaju pomocy może być 

producent rolny, występujący jako osoba fizyczna, który prowadzi gospodarstwo rolne jako 

swoją własność, odpowiadające definicji gospodarstwa niskotowarowego. Po spełnieniu tych 

wymagań właściciel takiego gospodarstwa może liczyć na pomoc w wysokości 1250 EURO na 

rok przez okres 5 lat. Liczbę gospodarstw z certyfikatem oraz w trakcie przestawiania w 2004 r 

pokazano w tab. 2. 
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Tabela nr 2 . Liczba gospodarstw z certyfikatem oraz w trakcie przestawiania w 2004 r. 

Źródło: Główny Inspektorat IHAR-S. 
 

Następnym rodzajem pomocy jest możliwość wspierania działalności rolniczej na tak 

zwanych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania, która służy jako instrument 

wsparcia finansowego tych gospodarstw rolnych, które są położone na terenach, gdzie 

występują niekorzystne warunki naturalne. Stosowanie dopłat wyrównawczych na terenach 

Unii Europejskiej ma za zadanie zrekompensowanie wyższych kosztów produkcji, jakie muszą 

zostać poniesione przez gospodarstwa położone w tak zwanych strefach ONW  

(o niekorzystnych warunkach gospodarowania).  

 
Tabela nr 3. Wysokość szacowanych stawek dopłat wyrównawczych w ramach ONW. 

Źródło: Olejniczak W., (2004) Wsparcie gospodarstw rolnych po akcesji do Unii Europejskiej. 
MRiRW. Warszawa    s. 7. 

 

Typ ONW Dopłata (EURO/ha)

Obszary ze specyficznymi utrudnieniami 56

Górskie

Nizinne

68

strefa nizinna I

strefa nizinna II 56

38

Powierzchnia ha

ogółem
w tym 

użytków 
rolnych

ogółem
w tym 

użytków 
rolnych

Dolnośląskie 52 3 219,87 2 955,72 27 935 881,71 31 1531,17 734,57

Kujawsko-pomorskie 54 973,06 901,13 6 206,26 200,89 2 69,72 63,14

Lubelskie 205 2 883,32 2 486,32 24 263,76 227,31 34 830,96 679,42

Lubuskie 16 862,01 834,18 2 177,84 167,87 2 51,45 35,86

Łódzkie 23 416,05 370,79 10 127,84 101,43 1 14,62 13,38

Małopolskie 144 2 964,85 2 600,92 103 1655,56 1368,6 160 1784,86 1518,9

Mazowieckie 165 2 451,65 1 996,23 34 463,64 391,53 50 592,51 474,33

Opolskie 12 101,61 93,78 4 114,53 110,77 3 87,76 45,96

Podkarpackie 129 4 372,56 3 780,90 78 3265,81 1920,81 81 1648,32 1308,32

Podlaskie 45 1 128,63 980,76 48 1130,62 948,77 29 451,56 378,25

Pomorskie 29 2 100,79 1 902,08 7 254,02 230,69 10 351,9 316,09

Śląskie 14 64,77 50,99 17 182,98 163,09 2 13,13 3,41

Świętokrzyskie 261 2 649,35 2 344,69 73 1124,93 728,76 48 411,94 349,32

Warmińsko-mazurskie 67 3 832,92 3 297,99 31 2522,95 2028,34 28

4 153,55 144,18 4Wielkopolskie 32 1 500,51 1 299,29

28 2309,05 1559,06 18Zachodnio-pomorskie 39 6 032,36 4 346,52

Powierzchnia ha

ogółem

1147,84 970,49

398,68 373,76

1407,04 1247,08
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Wysokość szacowanych stawek dopłat wyrównawczych w ramach ONW pokazano w tab. 

3. W ramach ONW wydzielono: 

1) obszary nizinne I i II; 

2) obszary górskie; 

3) obszary ze specyficznymi utrudnieniami. 

 Realizacja przyznanej pomocy będzie się odbywać przez wypłatę corocznych 

zryczałtowanych dopłat wyrównawczych, które będą przyznane na hektar użytków rolnych 

pozostających w użytkowaniu rolniczym. W dniu 14 kwietnia 2004 roku Rada Ministrów 

przyjęła Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy 

finansowej na wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach 

gospodarowania objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. Nr 73, poz. 657 z 2004 

roku) Przyjęcie rozporządzenia umożliwiło Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

rozpoczęcie przyjmowania wniosków od rolników na dopłaty z tytułu gospodarowania na 

obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania. [Olejniczak W, 2004, s. 7]. Wysokość 

dopłat wyrównawczych dla gospodarstw ONW i ich kwotowe ograniczenia pokazano w tab. 4 

 

Tabela nr 4. Wysokość dopłat wyrównawczych dla gospodarstw ONW i ich kwotowe ograniczenia. 

Źródło: Olejniczak W., (2004) Wsparcie gospodarstw rolnych po akcesji do Unii Europejskiej.  
MRiRW. Warszawa s. 7. 
 

Należy zaznaczyć, że wysokość stosowanych dopłat do gospodarstw położonych na 

obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania będzie proporcjonalnie zmniejszana  

w stosunku do wielkości powierzchni gospodarstwa. 

 

3. Nowe możliwości pozyskiwania środków z funduszy strukturalnych 

 

 W momencie przystąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej zmieniły się ogólne 

zasady systemu interwencji na polskim rynku rolnym, ponieważ zostały one zastąpione 

rozwiązaniami stosowanymi w stosunku do wszystkich krajów członkowskich Unii 

Europejskiej. Najważniejszą dla polskich przedsiębiorstw funkcjonujących w sferze 

50,01-100 50% płatności

100,01-300 25% płatności

Areał (ha) Dopłata wyrównawcza ONW

1-50 100% płatności za każdy ha

Ponad 300 Brak płatności za obszar powyżej 300 ha
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agrobiznesu jest już możliwość funkcjonowania w systemie dopłat obszarowych, który swym 

zasięgiem obejmuje wszystkich rolników. O dopłaty bezpośrednie mogą ubiegać się wszyscy, 

którzy są w posiadaniu ponad 1 hektara użytków rolnych, przy gospodarowaniu zgodnie  

z wymogami Dobrej Praktyki Rolniczej oraz  dzierżawcy i użytkownicy, spełniający 

wspomniane wymogi ["Zwykła Dobra Praktyka Rolnicza" Warszawa 2003]1.  

 W polskim agrobiznesie utrzymano szereg dotychczasowych instrumentów, które są 

pomocą przy prowadzeniu działalności gospodarczej przez przedsiębiorców rolnych. Są to 

kredyty o obniżonej stopie oprocentowania przeznaczone na zakup środków do produkcji rolnej 

oraz inwestycje. W latach 2004-2006 wdrożone zostaną Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich 

oraz Sektorowy Program Operacyjny, których zadaniem będzie wspieranie restrukturyzacji  

i modernizacji sektora żywnościowego w Polsce. Instytucjonalnie za realizację tych zadań będą 

odpowiedzialne Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Agencja Rynku 

Rolnego. 

 Niezwykle pomocnym w restrukturyzacji i modernizacji polskiego sektora 

żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich w latach 2004-2006 może okazać się 

Sektorowy Program Operacyjny. Pełna realizacja tego programu może wzbogacić polską wieś  

o kwotę 1 784,15 mln EURO, z czego 1 192, 68 mln EURO otrzymamy od Unii Europejskiej  

a 591, 47 mln EURO będziemy musieli pokryć z budżetu krajowego. Uczestnictwo rolników  

i przedsiębiorców w tym programie uwarunkowane jest koniecznością posiadania własnych 

środków na współfinansowanie inwestycji. Inwestycje mają być związane z modernizacją 

gospodarstw rolnych, która w przyszłości ma wyrównać dysproporcje występujące pomiędzy 

polskimi przedsiębiorstwami a unijnymi.  

 Pomoc finansowa będzie przeznaczona również na różnicowanie działalności rolniczej 

i zbliżonej do rolnictwa, która powinna zapewnić różnorodność działań lub przekwalifikowanie 

osób posiadających dotychczas status rolnika. Polski rolnik funkcjonujący i pracujący już  

w Unii Europejskiej musi zrozumieć, że jego status się zmienia, a działalność otrzymuje cechy 

małego przedsiębiorstwa, za którego funkcjonowanie ponosi pełną odpowiedzialność. Zmiana 

dotychczasowej działalności gospodarczej może okazać się dla osoby zajmującej się wyłącznie 

działalnością rolną niezwykle korzystna, gdyż zawsze istnieje szansa, że może to być tak zwane 

i często w literaturze ekonomicznej wychwalane trafienie w tzw. niszę rynkową. Jedną z takich 

nisz jest jeszcze wciąż słabo rozpowszechniona moda na prowadzenie wielofunkcyjnych 

                                                 
1 Pojęcie „Zwykłej Dobrej Praktyki Rolniczej” (ZDPR) oznacza sposób gospodarowania w przedsiębiorstwie rolnym lub we 
własnym gospodarstwie i zostało opracowane przez  ustawodawstwo Unii Europejskiej.  Polska, jak każdy inny kraj 
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gospodarstw rolnych, które z jednej strony mogą zapewnić konieczne środki w zakresie 

wyżywienia i egzystencji właścicielom, a z drugiej dodatkowe źródło dochodu. Godnym 

zauważenia jest oferowany poziom pomocy, który wynosi 50% wszystkich kosztów 

kwalifikowanych proponowanej inwestycji przy ograniczeniu, że kwota pomocy finansowej nie 

może przekroczyć 100 tys. zł. Interesujące jest to, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

przewiduje, że w ramach tego projektu zostanie zrealizowanych prawie 6.450 projektów, w tym 

5.160 realizowanych będzie w gospodarstwach indywidualnych a 1290 w gospodarstwach 

prowadzonych przez osoby prawne. 

 Równie ważną pomocą dla polskich przedsiębiorstw rolnych i samych rolników będzie 

pomoc w zakresie wsparcia finansowego dla prowadzenia doradztwa rolniczego. Działania te 

będą polegać na finansowym wspieraniu działalności publicznych i prywatnych służb 

doradztwa rolniczego, które świadczą usługi doradcze przy korzystaniu z pomocy ze środków 

finansowych otrzymywanych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Tego rodzaju pomoc 

finansowa będzie realizowana poprzez refundację dla podmiotów doradczych sektora 

publicznego i prywatnego 100% kosztów kwalifikowanych, które będą ponoszone w związku 

ze świadczeniami tych usług. Realizacją tych zadań zajmować się będzie Fundacja Programów 

Pomocy dla Rolnictwa – FAPA, a przewidywane działania mogą objąć nawet 1.600.000 

wniosków. 

 Równocześnie należy zaznaczyć, że w ramach wsparcia finansowego polskiego 

rolnictwa i jego przedsiębiorstw realizowana będzie kwestia dotycząca poprawy przetwórstwa  

i marketingu artykułów rolnych. Działania te będą realizowane na podstawie przedstawionych 

projektów dotyczących modernizacji zakładów przetwórstwa rolno – spożywczego, których 

priorytetowym zadaniem będzie przystosowanie ich funkcjonowania i produkcji do warunków 

obowiązujących na jednolitym rynku europejskim. Przystosowanie to ma polegać na poprawie 

ich konkurencyjności, która jest zwykle uwarunkowana wzrostem ilości produkcji, jej profilem, 

obniżaniem kosztów oraz spełnianiem norm dotyczących higieny i ochrony środowiska. Pomoc 

finansowa przeznaczona na spełnienie tych zadań będzie mogła sięgać 50% łącznych kosztów 

kwalifikowanych, a wynosić nie mniej jak 100 tys. zł. i nie więcej jak 20 mln zł na jeden zakład 

w okresie programu. Szacuje się, że programem wsparcia przetwórstwa i marketingu zostanie 

objętych około 1000 projektów. Pomoc finansowa na ten cel będzie przyznana na: 

- zakup specjalistycznego sprzętu dla transportu umożliwiającego jego poprawę lub 

całkowite przekształcenie, 

                                                                                                                                  
członkowski opracowała standardy ZDRP na podstawie polskich uwarunkowań prawnych. Założenia i instrumenty WPR 
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- zakup lub instalację urządzeń zapewniających jakość i bezpieczeństwo żywności oraz ich 

monitorowanie, 

- zakup lub instalację urządzeń służących poprawie ochrony środowiska. 

 

4. Podsumowanie 

 

 Podsumowując rozważania na temat wybranych czynników sukcesu polskich 

przedsiębiorstw sfery agrobiznesu należy podkreślić, że mają one duże szanse zaistnienia  

w strukturach unijnych. Polskie przedsiębiorstwa, które na dzień dzisiejszy mogą już 

funkcjonować w strukturach unijnych, mogą w nich zająć znaczącą pozycję, ponieważ 

posiadają już ją na polskim rynku, a ich restrukturyzacja i rewitalizacja rozpoczęła się w latach 

dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia. W wielu przedsiębiorstwach przeprowadzono szereg 

zmian w zakresie ich funkcjonowania oraz dokonano ulepszeń dostosowawczych oraz 

umożliwiających konkurowanie z podobnymi, od lat funkcjonującymi w warunkach unijnych. 

Znalezienie odpowiedniego miejsca dla tych przedsiębiorstw oraz wypracowanie właściwego 

miejsca w strukturze gospodarki rynkowej Unii Europejskiej powinno stanowić priorytetowe 

zadanie dla ich zarządów. Może to być między innymi przekształcenie swojego 

przedsiębiorstwa na drogę produkcji ekologicznej przez spełnienie określonych ustawowo 

wymagań oraz otrzymanie stosownego certyfikatu. Będzie to mogło również polegać na 

skorzystaniu ze wsparcia gospodarstw i przedsiębiorstw rolnych, oraz pozyskaniu środków 

finansowych z funduszy strukturalnych. Na wszystkie wyżej wymienione działania można 

otrzymać niezbędne środki finansowe umożliwiające ich wykonanie. To właśnie w szerokim 

pozyskiwaniu środków finansowych, ich właściwym zagospodarowaniu i wykorzystaniu 

powinno upatrywać się czynników osiągnięcia sukcesu przez polskich przedsiębiorców  

w polskim agrobiznesie. 
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