
Konferencja KSPOiW dla branży zamrażalniczej 
Jesienna konferencja Krajowego Stowarzyszenia Przetwórców 
Owoców i Warzyw (KSPOiW) odbyła się w Łochowie w dniach 
15-16 listopada ub.r. Przybyło nań ponad 200 gości, głównie 
przedstawicieli zakładów przetwarzających owoce i warzywa na 
mrożonki, ale także reprezentujących firmy współpracujące 
z przetwórcami, a wśród gości honorowych byli: po raz pierwszy 
przedstawiciele Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii 
(obecna nazwa – Ministerstwo Rozwoju): Krzysztof Partyka – 
radca minister Jadwigi Emilewicz i Bartosz Grzesiowski – starszy 
specjalista w Dep. Doskonalenia Regulacji Gospodarczych oraz 
częsty gość Marian Borek – wicedyrektor Dep. Rynków Rolnych 
MRiRW.

Tematyka konferencji obejmowała podsumowanie zbiorów 2019 r. i omówienie 

sytuacji na rynku owoców i warzyw z dwóch punktów widzenia: naukowca i prak-

tyków, a także wystąpienia gości z ministerstw z ofertą współpracy z branżą, panel 

dyskusyjny na aktualne tematy nurtujące środowisko przetwórców oraz przedsta-

wienie oferty dostawców maszyn, urządzeń, technologii i usług dla przedsiębiorstw 

spożywczych, zwłaszcza branży mrożonkowej.

Po otwarciu konferencji i przedstawieniu gości oraz firm uczestniczących w spo-

tkaniu prezes zarządu KSPOiW Andrzej Gajowniczek oddał głos panom z MPiT, 

którzy zaprezentowali działania Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii na 

rzecz eliminowania barier w działalności gospodarczej ze szczególnym uwzględnie-

niem rynku owoców i warzyw oraz rynków rolnych. Ci dwaj specjaliści byli współ-

autorami tzw. konstytucji dla biznesu. Mec. Krzysztof Partyka postulował, by przed-

siębiorcy informowali MTiP (Ministerstwo Rozwoju) o swoich problemach, zaprosił 

przedstawicieli Stowarzyszenia KSPOiW do rozmów i prosił o uwagi do implemen-

tacji dyrektyw unijnych, przyznał, że jako urzędnicy w niewystarczającym stopniu 

znają problemy branży i wyraził dużą otwartość na współpracę.

Adam Miłoszewski z AM Fruit i Roman Ostasiuk z Real Partner omówili pod-

sumowanie sezonu 2019 w zakresie wielkości zbiorów, jakości i przetwórstwa oraz 

a zbiory były mniejsze – wg ich danych i ocen – o ok. 

30%. Do tego dochodzi rosnąca konkurencja zagra-

niczna dla naszych owoców – truskawki egipskie 

(3-krotny zbiór w sezonie, nowe odmiany i wzrost 

produkcji oraz ochrona państwa nad tą produkcją), 

coraz tańsze serbskie wiśnie i zmniejszenie popytu na 

te owoce w Europie Zachodniej. W zakresie produkcji 

malin mieliśmy do czynienia w Polsce ze zmniejsze-

niem odporności tych owoców i osłabieniem ich kon-

dycji ze względu na zaniedbania w ochronie (wskutek 

oszczędzania na kosztach z powodu niskich cen malin). 

Warunki minionego sezonu odbiły się zwłaszcza na 

zbiorach czarnych porzeczek, których straty wyniosły 

od 30 do 70% w zależności od regionu (największe 

straty zanotowano na wschodzie Polski).

Uzupełniając to wystąpienie, obszerne dane nt. 

sytuacji rynkowej w branży owocowo-warzywnej ze 

szczególnym uwzględnieniem mrożonych owoców 

i warzyw na podstawie danych GUS oraz obliczeń 

i analiz własnych przedstawiła prof. Bożena Nosecka 

z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki 

Żywnościowej – Państwowego Instytutu Badawczego 

w Warszawie. Według danych GUS, w 2019 r. pro-

dukcja owoców w Polsce była mniejsza od rekordo-

wo wysokiej w roku poprzednim o 24% i wyniosła  

3,8 mln t.Zbiory poszczególnych owoców obniżyły 

się – jabłek o 25% do 3 mln t, wiśni o 24%, truska-

wek o 11%, porzeczek o 23%, agrestu o 17%, a malin 

aż o 35%. W wyniku zwiększenia areału nasadzeń 

zwiększyły się jedynie (o 30%) zbiory borówki wyso-

kiej. W tej sytuacji prognozuje się, że produkcja 

owoców mrożonych w tym sezonie zmniejszy się 

(w stosunku do poprzedniego sezonu) z 425 do 380-

390 tys. t, produkcja mrożonych truskawek obniży 

się ze 140 do 130 tys. t, mrożonych malin z 55 do 

40-45 tys. t, mrożonych porzeczek czarnych z 50 

do 40-45 tys. t, a najbardziej spadnie produkcja 

mrożonych wiśni – z rekordowego poziomu 100 tys. 

t do 70-75 tys. t.

Zbiory warzyw gruntowych zmniejszyły się 

w porównaniu z 2018 r. o 7% do 3,8 mln t. Zmniejszyła 

się produkcja niemal wszystkich gatunków, a najbar-

dziej spadły zbiory kapusty (o 12%) i buraków (o 9%). 

Szacuje się, że produkcja mrożonych warzyw zmniej-

szy się z 650 do 640 tys. t. Największy spadek pro-

dukcji dotknie mrożone warzywa strączkowe, mniejszy 

będzie spadek produkcji mrożonej marchwi, cebuli, 

kalafiorów i brokułów. Wzrośnie natomiast produkcja 

mrożonego szpinaku, mrożonej kukurydzy i mrożonych 

mieszanek warzywnych. Mrożone warzywa, tak jak 

w poprzednim sezonie, stanowić będą ok. 50% łącznej 

wielkości produkcji przetworów warzywnych. W war-

tości produkcji udział tych produktów może obniżyć 

się niewiele – z 45 do 43-44%. (szeroko o sytuacji na 

rynku ogrodniczym w tym sezonie w artykule B. 

Noseckiej w tym numerze – przyp. red. ).
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Podczas dyskusji Konstanty Bocheński, prezes 
Chłodni RUN

kształtowania cen owoców 

i warzyw. Przedstawili problemy, 

z jakimi boryka się sadownictwo 

i ogrodnictwo – zmienna, nie-

sprzyjająca aura, brak odpowied-

nich sadzonek odpornych na 

suszę i na przymrozki, oraz duży 

deficyt wody, co odbija się nega-

tywnie na jakości owoców 

i warzyw. Wszystkie te uwarun-

kowania sprawiają, że mieliśmy 

do czynienia z trudnym sezonem, 
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Gorącą dyskusję wywołał panel dys-
kusyjny dotyczący trudnej sytuacji ryn-

kowej branży – przyczyn braku konkuren-

cyjności polskich owoców na zagranicz-

nych rynkach i załamania sprzedaży 

produktów owocowo-warzywnych 

w 2019 r. Prezes Andrzej Gajowniczek 

wskazał jako przyczyny źle lokowane 

dopłaty przez UE na polskim rynku – na 

wzrost mocy wytwórczych, co spowodo-

wało nadmierną konkurencję polsko-pol-

ską. Tracą na tym wszyscy, rolnicy także. 

Artur Twardzik dodał, że sytuację przed-

siębiorstw pogarszają rosnące koszty 

produkcji, w tym koszty pracy i mediów, a ceny referencyjne narzucone w skupie 

przez MRiRW wystraszyły przedsiębiorców, bowiem o cenach decyduje sytuacja 

na światowych rynkach, a nie dyktat ministra. Zmniejszony wolumen owoców 

i warzyw spowodował szybki wzrost cen skupu, a cały zysk został u pośredników. 

Michał Zajdowski zwrócił uwagę na rosnącą w siłę konkurencję zagraniczną, która 

może wyrugować polskie firmy z rynku światowego. Sytuację pogarsza brak rąk do 

pracy w naszym kraju.

Dyr. Marian Borek 

z MRiRW proponował, by 

wykorzystać analizę SWOT, 

którą opracował IERiGŻ i sku-

pić się głównie na szansach 

dla branży, namawiał, by 

uczestniczyć w spotkaniach 

w ministerstwie z producen-

tami i przetwórcami, by pró-

bować wypracować wspólne 

stanowisko. Należy też rozwa-

żyć, jak wykorzystać projekt 

Komisji Europejskiej dot. 

wspierania produkcji owoco-

wo-warzywnej przez uznane 

organizacje producenckie 

(problemem jest w Polsce 

bardzo słaby poziom zorgani-

zowania producentów w orga-

nizacje producenckie, które 

w Europie Zachodniej są 

powszechne wśród rolników). 

Dariusz Mróz zaproponował, 

by rząd wystąpił do komisarza 

UE ds. rolnictwa Janusza 

Wojciechowskiego o ochronę 

rynku truskawek i owoców 

miękkich np. za pomocą ceł 

ochronnych. Jan Danilczuk 

z kolei postulował, by branża 

zamrażalnicza – jako wysoce 

energochłonny dział gospo-

darki – była włączona do 

wsparcia w zakresie opłat za 

energię elektryczną.

Rozmawiano także 

o oczekiwaniach branży 

w ramach nowej perspektywy 

budżetowej Wspólnej Polityki 

Rolnej na lata 2021-2027. 

Postulowano, by przyszłe 

środki wspierały war tość 

dodaną, a nie były przezna-

czane na zwiększanie zdolno-

ści produkcyjnych. Nowe 

fundusze mogłyby wspierać 

automatyzację produkcji i redukcję kosztów. W Polsce wyspecjalizowano się w pro-

dukcji owoców miękkich, ale brak jest nowych odmian dla przemysłu, które byłyby 

unikalne w skali światowej. Wsparcia wymagałoby też tworzenie sadów przemy-

słowych. By przetwórcy poradzili sobie na coraz trudniejszym i coraz bardziej kon-

kurencyjnym rynku muszą przemyśleć zmiany asortymentu produkcji, pewne pro-

dukty z oferty dotychczasowej niestety znikną. Warto też poprawić komunikację 

między przedsiębiorstwami a administracją rządową – o co apelował radca minister 

Jadwigi Emilewicz Krzysztof Partyka.

Konferencja była też, jak zawsze, okazją do zaprezentowania ciekawej oferty 

firm współpracujących z branżą, zarówno na stoiskach przed salą obrad, jak i w for-

mie prezentacji. I tak swą ofertę przedstawiło 16 firm: Bayer, Archimedes, Bekuplast, 

Berling, Ebury, Enreco, Frizo, Hamilton, Informia Polska, Kingspan, MaszZap, Mega, 

MODERNPLAST, PUCH, Tri-wall Polska oraz Still.

Maria J. Przegalińska

 W dyskusji zabrał głos Michał Górniak, założyciel Gomar Pińczów

Stoisko firmy MODERNPLAST

 Stoisko Frizo, drugi od lewej prezes Sławomir Kubiczek

 Stoisko Enreco

 Stoisko Ebury

Stoisko Kingspan

Stoisko PUCH Firma Usług Handlowych

 Stoisko Zap-Masz
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