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Podsumowanie
•

Kwestie horyzontalne. W 2021 r. krajowy sektor rolno-spożywczy po raz kolejny osiągnął świetne wyniki w eksporcie. Wartość żywności, która
trafiła na rynki zagraniczne, wyniosła prawie 37,4 mld euro, co oznacza wzrost o 9% w porównaniu do wysokiego poziomu z roku 2020.
Niewątpliwie obrotom w handlu sprzyjały wysokie ceny na rynku europejskim i globalnym.

•

Uprawy polowe. W 2021 r. wolumen eksportu zbóż był niższy o 6% niż rok wcześniej. Pozostał jednak na historycznie wysokim poziomie.
W dodatku, istotny wzrost cen zbóż na rynku globalnym mocno wsparł wyniki sprzedaży zagranicznej w ujęciu wartościowym. Wartość
eksportu była wyższa o 12% w porównaniu do roku 2020. Również na rynku rzepaku wyższe ceny wspierały wartość eksportu.

•

Mięso. Tendencje w eksporcie mięsa były mocno zróżnicowane, w zależności od segmentu rynku. Na wyniki sprzedaży zagranicznej wołowiny
i drobiu wpływała niższa podaż mięsa na rynku krajowym z jednej strony oraz silny wzrost cen, z drugiej strony. Odwrotną sytuację
obserwowaliśmy na rynku wieprzowiny, gdzie ceny spadały w 2021 r., zaś rosła podaż.

•

Mleko. W 2021 r. eksport produktów mleczarskich, w ujęciu wolumenowym, zwiększył się o 3%, osiągając rekordowe 1 700 tys. t. Wyższą
dynamikę, bo 12-procentową, odnotowano w przypadku wartości eksportu. Na rynku mleka również czynnikiem wspierającym eksport był
wzrost cen na rynku europejskim oraz światowym.

•

Owoce i warzywa. Kategoria przetworzonych owoców i warzyw oraz gotowych przetworów była kolejną, która skorzystała na wzroście cen
transakcyjnych w 2021 r. W efekcie, równolegle do 9-procentowego wzrostu wolumenu eksportu, wartość zwiększyła się o 15%.
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Kwestie horyzontalne
Kolejny rekord w eksporcie żywności z Polski
Według wstępnych danych GUS, wartość eksportu artykułów rolnospożywczych z Polski osiągnęła prawie 37,4 mld euro w 2021 r., co oznacza
wzrost o 9% w porównaniu do wysokiego poziomu z roku 2020. Co istotne,
eksport rósł szybciej niż import, czego efektem była dalsza poprawa salda
wymiany zagranicznej żywności. W ubiegłym roku saldo wyniosło
12,7 mld euro i było wyższe o 9%.
Sprzedaż do Niemiec, czyli na rynek najważniejszego odbiorcy
zagranicznego, rosła w tempie zbliżonym do całego eksportu żywności.
Wartość eksportu wyniosła niespełna 9,4 mld euro, co stanowiło 25%
łącznej sprzedaży zagranicznej.
Obniżył się eksport na drugi najważniejszy rynek, tj. do Wielkiej Brytanii.
W tym przypadku był to rezultat Brexit-u. Na początku 2021 r. istotnie
zmniejszyły się wysyłki na rynek brytyjski. Z każdym miesiącem
odbudowywano sprzedaż, jednak dopiero w czerwcu eksport, w ujęciu
wartościowym, przewyższył poziom z roku poprzedniego. W całym 2021 r.
wartość sprzedaży do Wielkiej Brytanii wyniosła 3 mld euro, co oznacza
spadek o 4%.

Spośród pozostałych ważnych kierunku eksportu polskiej żywności, wysokie
dynamiki odnotowano w sprzedaży do Holandii, Belgii oraz Francji (+16%).
W ponad 10-procentowym tempie wzrósł eksport do Włoch. Z kolei
sprzedaż do Hiszpanii zwiększyła się o 25%.
Szybko rosła też sprzedaż na wybranych rynkach poza unijnych, m.in. do:
Stanów Zjednoczonych (+14%), Algierii (+66%) Izraela (+19%) oraz Rosji
(+19%). Zmniejszyła się, z kolei, sprzedaż do Chin (-7%).

Handel zagraniczny artykułami rolno-spożywczymi z Polski (mld euro)
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Kwestie horyzontalne
Wysokie ceny żywności wspierały wyniki eksportu
Wzrost cen żywności na rynku światowym był ważnym czynnikiem
wspierającym obroty w handlu zagranicznym w 2021 r. Wskaźnik
globalnych cen żywności FAO osiągnął w ubiegłym roku 125,8 pkt i był
wyższy o 27,6 pp. w porównaniu do 2019 r. Jednocześnie był to najwyższy
poziom od 2011 r. Wzrosty cen odnotowano w przypadku wszystkich
głównych kategorii, wchodzących w skład indeksu. Najszybciej rosły ceny
zbóż i roślin oleistych.
W przypadku większości głównych kategorii produktowych w strukturze
polskiego eksportu żywności wyraźnie widać wpływ wysokich cen na rynku
surowców rolnych. W przypadku mięsa, nabiału oraz zbóż wolumeny
sprzedaży zagranicznej w 2021 r. były niższe, niż rok wcześniej,
odpowiednio o 2%, 0,2% i 6%. Z kolei po stronie wartości odnotowano silne
wzrosty. W przypadku nabiału i mięsa dynamika wyniosła 9%, zaś
w przypadku zbóż 12%. W wielu kategoriach zwiększył się zarówno
wolumen, jak i wartość, ale dynamika wartości była wyższa. Taką sytuację
zarejestrowano m.in. w przypadku przetworów zbożowych, mięsnych,
warzywnych, ale też w tłuszczach i olejach.
Co warto podkreślić, prawie połowę (48%) wzrostu wartości eksportu
żywności stanowiły gotowe artykuły spożywcze. Był to wprawdzie udział
niższy niż w latach poprzednich, ale wynikało to głownie ze wzrostu cen
surowców rolnych, co zwiększało dynamikę w przypadku eksportu
produktów pierwotnych oraz półproduktów. W grupie produktów
przetworzonych, oprócz przetworów mięsnych i warzywnych, odnotowano
istotne wzrosty również w sprzedaży wyrobów czekoladowych oraz
napojów bezalkoholowych.

Wskaźnik cen żywności FAO (śr. 2014-16=100)
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Uprawy polowe
Eksport zbóż – wzrost wartości, spadek wolumenu
W 2021 r. wolumen eksportu zbóż był niższy o 6% niż rok wcześniej. Pozostał jednak na
historycznie wysokim poziomie. W dodatku, istotny wzrost cen zbóż na rynku globalnym
mocno wsparł wyniki sprzedaży zagranicznej w ujęciu wartościowym. Wartość eksportu
przekroczyła 1,9 mld euro i była wyższa o 12% w porównaniu do roku 2020.
Na łączne wyniki eksportu istotny pozytywny wpływ miała rosnąca sprzedaż w drugiej
części sezonu 2020/21 oraz na początku bieżącego sezonu. Od stycznia do września br.
za granicę sprzedano 5,8 mln t zbóż oraz mąki, tj. o 8% więcej niż w analogicznej części
roku 2020. Z kolei czwarty kwartał przyniósł spadek sprzedaży. Eksport w tym okresie był
niższy o 27% niż rok wcześniej. W ubiegłym roku wyhamował eksport pszenicy (-23%),
która dominuje w strukturze polskiego eksportu. Przez większą część roku sprzedaż była
niższa w relacji rocznej. Ujemna dynamika zwiększyła się w czwartym kwartale. Niższy był
też eksport żyta (-18%), co było efektem spadku sprzedaży w drugiej połowie 2021 r.
Z kolei silne wzrosty, przekraczające 50% r/r, odnotowano w przypadku jęczmienia, owsa
i kukurydzy. Jednak nie zrekompensowało to mniejszej sprzedaży pszenicy i żyta.
Pomimo mniejszego wolumenu, eksport w ujęciu wartościowym zwiększył się. Było to
efektem zwyżki cen na globalnym i europejskim rynku zbóż. Jak wynika z danych GUS,
średnie ceny pszenicy i kukurydzy w 2021 r. były w Polsce wyższe średnio o 30% niż przed
rokiem. Za żyto płacono o 27% więcej, zaś za jęczmień o 25% więcej. Dynamiki roczne
zwiększyły się pod koniec roku, do 50-60%.
Na strukturę geograficzną eksportu pszenicy istotny wpływ ma bieżący popyt w krajach
Afryki oraz Półwyspu Arabskiego. W ubiegłym roku odnotowano niższe zakupy ziarna
z Polski przez Arabię Saudyjską, która w 2020 r. była największym odbiorcą tego zboża.
W ubiegłym roku Saudyjczycy kupili prawie o 1 mln t mniej ziarna z Polski. Mocno spadł
też eksport do RPA (o prawie 600 tys. t). Wzrosty odnotowano z kolei w sprzedaży do
Algierii i Maroka.

Eksport zbóż z Polski
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Uprawy polowe
Eksport rzepaku i oleju rzepakowego
W całym 2021 r. za granicę trafiło 352 tys. t rzepaku, tj. o 14% mniej niż rok wcześniej.
Wartość eksportu zwiększyła się r/r, o 3%, osiągając 181 mln euro. W przypadku oleju
rzepakowego odnotowano zarówno wzrost wolumenu eksportu (+30%), jak i wartości
(+58%). Podobnie jak na rynku zbóż, wzrost cen transakcyjnych, mocno podniósł wartość
sprzedaży zagranicznej.
Eksport rzepaku zarówno w pierwszej jak i drugiej połowie ubiegłego roku był niższy
w relacji rocznej. Dynamika w okresie pierwszych sześciu miesięcy wyniosła -10%, zaś
w kolejnym półroczu zwiększyła się do -16%. Z kolei na rynku oleju rzepakowego
osiągnięto wysoki wzrost wolumenu eksportu. Był to efekt wysokiej sprzedaży
w pierwszej części roku 2021, kiedy to dodatnia dynamika wyniosła 56%. W drugiej
połowie roku tempo wzrostu zmniejszyło się do 6%.
Na rynku roślin oleistych odnotowano silny wzrost cen w ubiegłym roku, co wspierało
wzrost eksportu w ujęciu wartościowym. Średnia cena skupu rzepaku, w zakładach
monitorowanych prze MinRol, wyniosła 2 376 zł/t i była wyższa o 40% niż rok wcześniej.
Ceny szczególnie szybko rosły w drugiej połowie roku. W grudniu dynamika roczna
wyniosła 76%, zaś średnia cena przekroczyła 3 100 zł/t. Podrożał również olej rzepakowy.
W całym roku 2021 dynamika wyniosła 30%. Podobnie, jak w przypadku nasion rzepaku,
szybszy tempo odnotowano pod koniec roku, pow. 50% r/r.

Eksport rzepaku i oleju rzepakowego z Polski
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Mięso
Wieprzowina pod presją spadku cen na rynku UE
Rok 2021 nie przyniósł istotnych zmian w sprzedaży zagranicznej wieprzowiny z Polski.
Wolumen eksportu zwiększył się o 4% w relacji rocznej, osiągając 411 tys. t. Wartość
wyniosła 754 mln euro, co oznacza spadek o 3%. Spadek sprzedaży z UE do Chin oraz
wzrost unijnej produkcji, spowodowały negatywną presję na ceny mięsa wieprzowego.
To z kolei miało wpływ na wyniki eksportu, w ujęciu wartościowym.
Negatywny wpływ na eksport miał też wirus ASF. W 2021 r. w województwie łódzkim
stwierdzono ogniska wirusa ASF, co spowodowało nałożenie ograniczeń również na
zakłady mięsne operujące na danym terenie. Łódzkie jest jednym z ważniejszych
województw pod względem potencjału produkcji trzody chlewnej, ale też przetwórstwa
mięsa wieprzowego.
Średnia cena sprzedaży półtusz wieprzowych w Polsce w 2021 r. ukształtowała się na
poziomie 7 585 tys. zł/t i była niższa o 9% niż rok wcześniej. Obniżka cen była notowana
na całym unijnym rynku i wynikała z rosnącej podaży mięsa. Od stycznia do listopada
liczba ubojów trzody chlewnej w krajowych ubojniach była wyższa o 2% r/r, co oznacza
ponad 360 tys. szt. więcej świń. W części wzrost ubojów wynikał z ograniczania produkcji
w gospodarstwach rolnych, pod wpływem spadku opłacalności chowu żywca. Wskazują
na to choćby dane dot. spadku pogłowia trzody chlewnej w Polsce, w tym 20-procentowy
spadek odnotowany w grupie technologicznej trzody chlewnej, przeznaczonej na chów.
Uboje w całej Unii Europejskiej również były wyższe, o 2% r/r.
W ubiegłym roku największym odbiorcą polskiej wieprzowiny została Słowacja, gdzie
sprzedaż wzrosła o 13%. Wysokie wzrosty odnotowano również w sprzedaży do: Rumunii
(+21%), Stanów Zjednoczonych (+24%), Wielkiej Brytanii (+13%) czy na Ukrainę (+10%).
Z drugiej strony spadł eksport do Niemiec (-14%), Wietnamu (-24%) czy Hongkongu
(-7%). W 2022 r., z uwagi na spadający potencjał produkcyjny w Polsce, wolumen
eksportu może być niższy, niż w 2021 r.

Eksport nieprzetworzonego mięsa wieprzowego z Polski
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Mięso
Wzrost cen na rynku wołowiny silnym wsparciem dla eksportu
W 2021 r. wartość eksportu wołowiny wyniosła 1 583 mln euro i była wyższa o 14% niż
rok wcześniej. Z kolei w przypadku wolumenu odnotowano 2-procentowy spadek,
do 372 tys. t. Wyniki eksportu wspierał istotny wzrost cen, który obserwowaliśmy na
rynku unijnym w ubiegłym roku, a szczególnie w drugiej jego połowie.
Barierą w zwiększeniu wolumenu eksportu w 2021 r. była niższa produkcja mięsa przez
krajowy przemysł przetwórczy. Jak wynika z danych GUS (za MinRol), liczba bydła, które
trafiło do uboju była nieznacznie wyższa r/r, o 1%. Jednak już masa żywca oraz łączna
waga poubojowa były niższe o 1%. W 2021 r. łączna waga poubojowa (w monitorowanych
zakładach) spadła o ponad 4 tys. t względem roku 2020.
Spadek produkcji wołowiny odnotowano na poziomie całej Unii Europejskiej. W dodatku
niższy był też import na rynek unijny z państwa „trzecich”. Po stronie popytowej
zapotrzebowanie na mięso wołowe pozostawało wysokie, co mocno wspierało ceny.
Średnia cena sprzedaży ćwierci byków do 2 lat w krajowych zakładach w 2021 r. wzrosła
o 19% w porównaniu do roku 2020. W mniejszym stopniu podrożały ćwierci z krów
rzeźnych. Ogółem ceny transakcyjne w eksporcie zwiększyły się przeciętnie o 17% r/r.
Ograniczona podaż surowca zdecydowała o niższej sprzedaży na prawie wszystkie główne
rynki zbytu. Spośród dziesięciu głównych odbiorców, na siedmiu rynkach odnotowano
spadki wolumenu sprzedaży, najwyższe na kierunku holenderskim i greckim. Wyższa była
z kolei sprzedaż do Wielkiej Brytanii, Francji oraz Czech. Odnotowano też wysoki wzrost
sprzedaży do Japonii, choć w tym przypadku warto pamiętać o niskiej bazie roku ubiegłego
(jedynie 3 tys. t w 2020 r.)
Nadzieję na większą dostępność surowca oraz zwiększenie produkcji mięsa w 2022 r. dają
wyniki badania pogłowia, zrealizowane przez GUS w grudniu 2021 r. Pokazały one dosyć
wyraźne wzrosty w grupie cieląt i bydła w wieku 1-2 lata. Jednak z uwagi na długość cyklu
produkcyjnego, trzeba będzie poczekać na ewentualne zwiększanie podaży bydła.

Eksport nieprzetworzonego mięsa wołowego z Polski
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Mięso
Wysokie ceny drobiu wywindowały wyniki eksportu
Również eksport drobiu był beneficjentem wzrostu cen na rynku. W ujęciu wartościowym
sprzedaż zagraniczna białego mięsa wyniosła 2 704 mln euro i była wyższa o 14% . Z kolei
wolumen eksportu spadł o 2%, do 1 470 tys. t.
Barierą rozwoju wolumenu eksportu, podobnie jak w przypadku wołowiny, była krajowa
podaż żywca. W sektorze drobiu był to efekt strat produkcyjnych, spowodowanych
ogniskami grypy ptaków. Przez ok. 3 miesiące z produkcji wyłączona była znaczna część
gospodarstw drobiarskich w zagłębiu hodowlanym na płn.-wsch. woj. mazowieckiego.
W czwartym kwartale trwał proces odbudowy produkcji, ale tylko częściowo udało się
nadrobić straty. Jak wynika z danych GUS skup żywca drobiowego w całym 2021 r. był
niższy o 10% w porównaniu do roku 2020.
Popyt na mięso drobiowe, głownie na dominującego w krajowej produkcji kurczaka
rzeźnego, był wysoki. W efekcie ceny mocno wzrosły. Średnia ważona cena skupu żywca
drobiowego w 2021 r. wyniosła w Polsce 4,22 zł/kg i była wyższa o 20% niż rok wcześniej.
W tym średnia cena skupu kurcząt rzeźnych wyniosła 3,92 zł/kg, co oznacza wzrost o 23%.
Wraz z ceną żywca wzrosły ceny sprzedaży mięsa. Jak wynika z danych MinRol, w 2021 r.
za tuszki kurcząt rzeźnych zakłady uzyskiwały przeciętnie 6,25 zł/kg, tj. 30% powyżej
niskiego poziomu z roku 2020.

W strukturze geograficznej eksportu, największym odbiorcą pozostały Niemcy, gdzie
wolumen eksportu pozostał na poziomie zbliżonym do roku 2020. Silne, dwucyfrowe
wzrosty odnotowano w sprzedaży do Francji oraz Belgii. Spośród krajów poza unijnych,
szybko rosła sprzedaż na Ukrainę oraz do Kongo. Dodatnią dynamikę odnotowano również
na rynku brytyjskim, co jest istotne, biorąc pod uwagę słaby początek roku.
Pod koniec 2021 r. na rynku unijnym odnotowano wzrost wylęgów piskląt kurcząt
rzeźnych, co będzie sprzyjać odbudowie podaży w 2022 r. Z drugiej strony niepewność
wzmacnia grypa ptaków, której ogniska pojawiają się w wielu krajach UE.

Eksport nieprzetworzonego mięsa drobiowego z Polski
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Eksport nieprzetworzonego drobiu z Polski, według głównych
odbiorców
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Mleko
Ceny na rynku światowym wsparciem eksportu
W 2021 r. eksport produktów mleczarskich, w ujęciu wolumenowym, zwiększył się o 3%,
osiągając rekordowe 1 700 tys. t. Wyższą dynamikę, bo 12-procentową, odnotowano
w przypadku wartości eksportu. Na rynku mleka czynnikiem wspierającym eksport był
również wzrost cen na rynku europejskim oraz światowym.
Wzrost cen dotyczył wszystkich głównych kategorii produktowych na rynku mleka, co
pozytywnie przełożyło się na wartość eksportu. W segmencie produktów płynnych
wolumen sprzedaży zagranicznej zwiększył się o 4%, zaś wartość o 25%. Wartość rosła
szybciej niż wolumen również w segmencie serów (12% vs. 8%), serwatki (9% vs. 3%)
oraz jogurtów (14% vs. 12%). W przypadku proszków mlecznych odnotowano 10procentowy spadek wolumenu, ale już na poziomie wartości eksport zwiększył się o 4%.
Podobnie wyglądała sytuacja na rynku serów, gdzie ilościowo eksport spadł o 16%,
a wartościowo zwiększył się o 2%.
Barierą rozwoju sprzedaży w ujęciu ilościowym była stabilna produkcja mleka surowego.
W ciągu dwunastu miesięcy 2021 r. skup mleka surowego tylko nieznacznie wzrósł
w porównaniu do poprzedniego roku (+0,4%). To z kolei miało swój naturalny wpływ na
produkcję poszczególnych produktów mleczarskich. Warto jednak zauważyć, że wahania
w produkcji były różne, w zależności od bieżącej opłacalności produkcji danego produktu.
W 2021 r. zarejestrowano spadek produkcji mleka pitnego, odtłuszczonego mleka
w proszku oraz masła. Wyższa była za to produkcja produktów fermentowanych,
śmietanki w proszku oraz serów.
W 2021 r. nieco zmniejszył się eksport produktów mleczarskich do Chin, który mocno
rozwijał się w latach poprzednich. Pozostał jednak na historycznie wysokim poziomie.
Jak pokazało grudniowe badanie pogłowia, w ciągu ostatniego roku liczba krów
mlecznych w Polsce zmniejszyła się o 4%. To oznacza ograniczony potencjał do wzrostu
produkcji mleka w bieżącym roku. A ceny na rynku globalnym utrzymują się wysoko.

Eksport produktów mleczarskich z Polski
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Eksport produktów mleczarskich, w podziale na główne kategorie
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Owoce i warzywa
Wysoki wzrost eksportu przetworów owocowo-warzywnych
Kategoria przetworzonych owoców i warzyw oraz gotowych przetworów była kolejną,
która skorzystała na wzroście cen transakcyjnych w 2021 r. W efekcie, równolegle do 9procentowego wzrostu wolumenu eksportu, wartość zwiększyła się o 15%.
W ubiegłym roku wysokie dynamiki wzrostu wolumenu odnotowano w dwóch
najważniejszych kategoriach w strukturze eksportu, tj. mrożonych owocach oraz sokach.
W pierwszym przypadku eksport wyniósł 381 tys. t i był wyższy o 13%, zaś w drugim
677 tys. t, co oznacza wzrost o 11%. W ujęciu wartościowym sprzedaż zagraniczna
wskazanych kategorii zwiększyła się odpowiednio o 25% i 22%. W wolniejszym tempie
rozwijała się sprzedaż mrożonych warzyw. W 2021 r. wolumen był wyższy o 2%, zaś
wartość wzrosła o 3%. Wyższa była też sprzedaż zagraniczna dżemów oraz suszy
owocowych i warzywnych.
Co ważne, spośród dziesięciu największym odbiorców polskich przetworów owocowowarzywnych na wszystkich rynkach zanotowano wzrosty sprzedaży, choć dynamiki mocno
się od siebie różniły. Na głównym zagranicznym rynek zbytu, w Niemczech, eksport
zwiększył się o 2%. Podobną dynamikę zarejestrowano w sprzedaży do Czech. Z kolei
sprzedaż do Wielkiej Brytanii pozostała na poziomie z 2020 r. Ale warto też wskazać kraje,
gdzie wolumen eksportu mocno się zwiększył w porównaniu z rokiem poprzednim. Wśród
krajów unijnych należy tu wspomnieć o drugim największym odbiorcy, czyli Holandii
(+18%). Wysoką dynamikę odnotowano też na rynku francuskim (+15%), austriackim
(+49%) oraz słowackim (+20%). Poza Unią Europejską mocno zwiększył się eksport m.in.
do Rosji (+36%), Stanów Zjednoczonych (+23%) oraz na Ukrainę (+21%).

Eksport przetworów owocowo-warzywnych z Polski (mln euro)
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Kalendarz wydarzeń i publikacji
Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

21 lutego
GUS: Sprzedaż detaliczna (I)

22
GUS: Ceny skupu (I)
GUS: Koniunktura w przemyśle (II)

23
GUS: Produkcja wyrobów przem. (I)

24
MRiRW: Ceny skupu (tyg.)

25

28

1 marca

2

3
MRiRW: Ceny skupu (tyg.)
FAO: Indeks cen (II)

4

7

8

9

10
MRiRW: Ceny skupu (tyg.)

11

14

15
GUS: Handel zagraniczny (I)
GUS: CPI (II)

16

17
MRiRW: Ceny skupu (tyg.)
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Niniejsze opracowanie, oparte na informacjach dostępnych do 21.02.2022 r. zostało przygotowane przez:
DEPARTAMENT SEKTORÓW STRATEGICZNYCH
al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa
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Porozmawiajmy o współpracy
Informacje branżowe dla sektora rolno-spożywczego na stronach internetowych Santander Bank Polska,
w sekcji Duże firmy i korporacje / Rozwiązania sektorowe

Analizy sektora rolno-spożywczego
Grzegorz Rykaczewski
analityk sektora rolno-spożywczego
M: +48 512 765 647
E: grzegorz.rykaczewski@santander.pl

Niniejsza publikacja przygotowana przez Santander Bank Polska S.A. ma charakter wyłącznie
informacyjny. Informacje przedstawione w niniejszej publikacji nie mają charakteru porad
inwestycyjnych ani doradztwa. Podjęto wszelkie możliwe starania w celu zapewnienia, że
informacje zawarte w tej publikacji nie są nieprawdziwe i nie wprowadzają w błąd, jednakże
Bank nie gwarantuje dokładności i kompletności tych informacji oraz nie ponosi
odpowiedzialności za wykorzystywanie tych informacji oraz straty, które mogły w konsekwencji
tego wyniknąć. Prognozy ani dane odnoszące się do przeszłości nie stanowią gwarancji przyszłych
cen surowców rolnych lub wyników finansowych. W przypadku tej publikacji zastrzeżone jest
prawo autorskie oraz obowiązuje ochrona praw do baz danych.
W sprawie dodatkowych informacji, dostępnych na życzenie, prosimy kontaktować się z:
Santander Bank Polska S.A., Departament Sektorów Strategicznych,
Al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, Polska, telefon 22 534 1754 (koszt wg cennika
operatora), e-mail: sektory@santander.pl, www.santander.pl

Oferta dla rolnictwa
Piotr Domagała
dyrektor ds. sektora rolnego
M: +48 797 901 312
E: piotr.k.domagala@santander.pl

Przemysław Jaworski
menedżer zespołu sprzedaży agro
M: +48 691 600 166
E: przemyslaw.jaworski@santander.pl
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Thank You.
Our purpose is to help people
and business prosper.
Our culture is based on believing
that everything we do should be:

