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Wspatcie branży zbożowej iest pottzebne
Piolrem Doligalskim'

przewodniczącym Komisji Zarządzającej Funduszu Promocji ZarnaZbaz i PrzetworÓw Zbożowych
Rozmowa z

Jak ocenia Pan oddziatywanie ustawy a lunduszach planocij ploduktów
ro|no-spożywczych na bnnżę zbażową?
czy Wptynęła ona na WzlÓst splzedaży
polskich produktÓw i na Wznocnjenie

Bardzo duZ€] Żm anie u eotV U\łarUnko
Wana zewnęirzne. Wplywająre /ra rnoż No

ścŻW ęksŻania ekspońu

lvyLloŻu poskiĆh

-

prodLrktó\\' a także cŻynn k deierm nujące
funkcjonowan e branży Żbożowe] W nasŻym
kraju W okresie Ża edwie kiku la1 fL.Jnkc]o
nowania te] Lrs1awy W ŻasadŻe można by
siw erdzć, ze W aspekci€ możl\,JoścWplyWU
na Wyrn en one aspekty branży zbożol'lej
L]stawa funkc]onU]e dopero lrŻy' cŻtery lala

Pier!/sŻy okres ]e] funkc]onowan a lcŻony
od ] pca 2009 r' gdy lozpocŻęły sę lvpłaty
składek co na]mnei do końca 20]2 r', lo
okres gdy lvszystkie osoby ucŻestn]cŻące
W lea zaci poŻnawane] ustawy o iundu
szach promoc]jdop ero dow adywały sę o ]€j
stn en]U. ŻlvłasŻcŻa ro n cy 5pfzeda)ący zal
no Żbóż ucŻy się postępo\łać Żoodne Ż]e]
zasadałn Te \,''sŻysikie flrmy dŻ ała]ące na
rynkach lańcL.]cha Żbożowego ne miały Żby1
{l elkego dośWadcŻerr a W prowadzen u
{lspÓ nyclr akc] pronrL]jących prodLrkiy iako
takie, a ne produk1y pod okreśorą marką'
PrŻykładovro na eżałoVr'ypraco,'!aó Wspólną
pronroc]ę Wa oró\l rnąk cŻy kasŻy. a n e
określone] nrak] Ż daneoo mlyna czy kasŻy
Ż okreśone] i lmy N e można było Ż 1ego
fLrndusŻU promoWać ch eba Ż okreśone]
W okresie firnkclonolvana Lrslawy Kom

s] ZalŻądŻa]ące] FLrndUsŻ! Promoci Zarna

Zbóż PrŻelWoró Zbożowych

Żdecydo,r'/ana
tr eksŻośćŻadali p'omocy]nych przy]ętych
do p anÓW f nansowyclr na posŻcŻegó|€ ata
1o zadan]a sk elowane na promocje spożyca

SFINANSOWANO ZE

Czy kierawana przez Pana Kanisia
zwraca uwagę na efektv realizaciidzia1ań
określanych We wnioskach o udzielenje

produkióVr' zylvnośc owych,/r'ytlr']orŻonych na

kajowym
Zadan a le dolycŻyly głóWn e promoc]i
piecŻlwa, qdyż ma ono na]W ęksŻy udz ał
baŻ e Ż arna zbóż na rynkLr

ŻLrżycL Żarna Żbóż na cee konsumpcyjne
spośród ok' 0 m n ton Żiarna Zbóż WykorŻy_
slylvaneoo corocŻ| e na cee konsu'npcy]rre
które!o sprŻedaż prŻeŻ prodUcentól'! do
ŻakładóW plŻelwarŻa acvch Żarno zbóZ na
ce e konsumpcyjne byla żródlem gromadze
na środkóW finansowych' około '] 2 m n lon
to Żarno psŻen cy przel\lalŻane glóWnie na
mąkę do ce Ó[ p eka.sk c1, a ok. 0.8 mh
lon Żarno żyla 1akże głÓWn e Żużywa.€go
na mąkę do Wyp eku ch eba PoŻos1ałe ok
] m n ton to Ż arno o!/sa llóWn e prŻetwa_
rzane na płatk, ]ęcŻm en a na kasŻe płatk
oraŻ bardŻo małych ośckukurydzy gryki
Tylko ]edno Żadan e prŻyjęle do panu finan_
soweqo bvło Współf nansowane z plo ektu
rea Żowanego Ż ftrndusŻy un]nyrh - promo
c]a makaronu na Ukrain e' Wyn kało 10 lakże
W

ZołosŻone Wnjosk ocen amy pod kątenr
moz lr'roŚc sinansowan a da|ego pfo]ektu'
|terpretac]a Żapsó\ł lslawy o lLrndusŻach
promoc]i przy]ęta do praktycŻnego stoso"-Ja
na n e da]e natomast moż \,l,'ośc akiyr']ne]
b€zpośredn e] oce.y €fek1óW reaizacj dŻ a_
Wn oskrr o Lrdzielen e
Wsparca. N e r.a bolriem środkóV/ fnanso_
Wych na prŻeprowadŻenje lvłasnych badań
dotyczących efeklólv ch reallŻac] MoŻna
ly ko plŻy]ać do Wadomości infornrac]€ po_
dane prŻeŻ rea Żatola pro]€któW pronrocy]'
nych kon1ro o!,/ać cŻy doirŻymane Żoslały
okeśone We Wnosku ustaen]a'

łań okleś onych Ne

czy

ZBOZOWYCH

jstnjeią noźliwaścji potĘeba ujed.

nolicenia zasad oceny. wprowadania
niernikóW skulecznośei prcnrccji, a !ak.
że karzystania ze wsparcia ekspenów
przy prcwadzenju oceny projektóW?
cŻłonko\ł e FundUsŻU' lak ]ak W plŻy
padkL] WsŻystkch pozostałych fUndLrszy, rre
są W \łięksŻoścjprzypadkóW sp€c]a]js1am
W plowadŻen U lak ch ocen' dalego Żakes
Żadań teaiŻolłanych ]esl bardzo oqranicŻo

ny Ponadto brak doslępnych Warygod|yclr
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Ż lrn]nych re ac] prav]nych W lym Żakresie
klóre ne prŻewdywały rnożlv!'oścdolnan_
sowan a pro]ek1ó!V prom!]ących prŻe1worV
Żbozol,,re realizo!,r'anycr Ia ter€ll e państ"-r
członko\\'skc]r Un Europeiskie]' Jako Fun_
dusŻ chrie byśmy żeby le dŻ ałan a byly
ŻW ększone' gdyż dyspo|u]€rny
W Żaeżnośc
od ksŻtałtu]ące] s ę ceny Zbóż od ok' 2.5 do
4 m n Żł co roku byłoby nam na ręke. żeby
te ślodki jako Wkład Wtasny byly połączon€
Że środkam Un]nymi

Agencja

Flynku

tolnego

t,

l".U"{:Łil

Jal( ocenia Pan 3Luę.zlnić clz!.},jii
danych do1vcŻaclch plodUkc spoŻrc a
P tÓ no cy i1 y ch' i ntÓ , a c I i1 y. l l le.1 l iŻ a
produktÓN ŻbożowyĆlr $ Posre ! prŻesŻłośĆ
nry.h wyłaczni-" z-" ślol1l:ó'l r0rl1!3Żu
] obecn
n

e, praktycŻn e

Lrn

emożi a

dokona_

e rŻete ne] orerry WedłLrg braiży fi]łynaF

sk

e]

. e obe]mu]ą ołęboko mrożonego.
sprowadŻonelo Ż Żagrancy pe.zywa olero.
danego "-J s]ecach handowych) PoróWnan e
danych "-J 1ym Żakresie, przeprolvadzonych
przez |ózne olgan Żac]e branżoue oraŻ ]ed
iostk bada\\'cue a także GUS. \\'skazu]'" na
ich bardzo dL]że Żróżn colan€ PrŻykladowo
spoZyc e p ecŻy,r'/a ,',redług przeds1a!'' c e
bra|Ży pekalske] ksŻtałio'l'alo sY" N 20],ł r
na poŻotr e 53 5 kg .a osobe rocŻn e We
dłu! ana tykó\ł rynkołyĆlr BGZ PNB Parbas
\rynosło 47 3 kg]osobęłok' Na dodatek dane
(stalystJrk

GUS dotycŻące spożycja

p eczylr'ra .'\l po-

szczeoó nych !ro]elÓdŻlVr'aclr Wskazu]ą że
na]\'yŻsŻe spożyc e 58 8 kglosobęłok bylo

20]1 r' \ł 'Lo] śWęloklzyskn Żaślla]

mn

sk

]a

zbóź i ?1reifuo!Ę

oslainjch 7_8 atach Żużyc e Żjarna

pszen cy na prodL]kc]ę mąk pszenne] poŻo
sta]e na Żb żÓnyn poŻome uy|os od 4 do
Żl,2 nr]n ton rocŻn e' ZaśzLrżyc e zarna ż!,ja
na prodlkcję mąk ok' 0'6_0 9 m n ton' Nato_
m ast środo[lsko pekalske Żułaszcza nsty
tul PoLske PiecŻy,]to stol'larŻyszen e branży
p ekarske] njornr!]e o spadkL] spożyra pecŻy\la W lym Żakrese o k kadŻesą1 procent

W

P|anrccjjZia

e]sŻe

39 0 kq'osobęłok N \\'o] pomor

nr W ś!velepowyżSŻych dany.lr llLrdno

oceny f€ ektól',r rea Żowanych
akc] promocy]nych Jedno ite Żasady d a

]es1 dokonaó

Wsryslkch fLrndUszy był-vby przydatne. ae na
p€lvno irudno bedz]e ie opraco,,!ać z UWag
na specyfkę poszczeqó nych blanz

Prak1ycŻ| e ]est to I emoż We do oceny
Ż lwag na brak dany.lr dÓ Żueryi kowan a
skLrtecŻnoścjtychakc]' Vr' opn irea Żatoról
Żadań zakładane cee są osągane N e nra
]€dnak m]ern kólv do Żm erŻen a lych vr'yn _
kó$. Jedna akc]ę promocy ną nożna dobrŻe

ocenc drug:l nrnie] PrŻykłado'lo

prÓmo

Wany ]esl ch eb. a e ]ak ocenić. że $raŻ
Ż plomccą Vr królkm cŻase naqle NŻrasia

sprŻedaż ionsumpc]a chocaż tr
ocen e jLrż powo ]
p

ŻW

eksŻa s
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e.zylva Z mąk Ż całego l alna. Trudno
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ć ze ]esl 10 Żasługa FundusŻu

c] ae

.a

Prorno
Z pe,r'/nościąoll sję do lego plzyczy

PlzeŻnaczane na promoce np pieczv

,,!a środki pomaqają ksztaltować poŻylywne
nalvyki ŻyW en ol,!e konsunentół poprzez
jcŻne róznorodne akc]e ed L.]kacy]n e

Czy zadanta realizowane z Functuszu Pra
}|()cil Ziana zbóż spehjaja aczekiwanja
producentów Żbóż' a Iakże Pżetv/ófców?

lt
k0nsufilpcy]ne] isztallu]e s e na poŻ om e
050 Żll1 a !/ ma]! 201] r cena psŻei c-V do.
chodŻła do ]00! złr1' Natom asl przedsta',V.
cee orqan Żac] ro n cŻ}ch cŻęsio uważa]ą.
że zbyt L!ee srodkóL| fnansouych ]eslprre.
znacŻonych na promo.]ę przetl',rolóW Żbożo.
lryclr' a Ża ma]o na dzialan a bezposredn o
sk erowane do ploducentół Ż arna !/ tym
lakże ta różnego lyp! sŻko en a oczek!]a
też akc] dotycŻąrych profirocj ekspo't! zar
na Żbóż PrŻetłórcy także n e sa l'l peln Ża
dolro en
zakres e pro'ladzonych dzałań
'!
Slod( ]akm dyspo|U]emy są Żbyi małe na
prŻepro!'r'adzen e syst€malycŻ|ych dz ałań
k elovranych do róŻnyclr glUp doce o' ych
N e WystarcŻa]ą one IÓ\ł] eż na pod]ęc e
skulecŻnych dŻ alań prŻec lr']dŻ ała]ą.yclr
k ern"-ranemu do p e.
.czarnernu PR
cŻyra. g L]ienu spozycja pszenicy W ooóle
za'na zbóŻ który iesl obecn e bardzo roz.
pouszechniony w medlach "-r lnternec e.
D at€go l'r'sparc e branży Żbożolve] u nro]e]

ow

ocen e

leslnadaln ezb-"dne

Dzlęl(ule za loznawe

cy oc€. a]a dŻ alanja ilrrrdusŻy co
pDz an suo cr dochodó!'' a n e
poprŻeŻ l,,rzrosl zapotrŻebo anja na z arno
Ro

plzez

n

ŻbÓż albo ŻW ęksŻei e m0ż Wośc]e!o
sprŻedaży' TlLrdno L! os1atn]ch k kLL aIach
ocŻekWaĆ z ch slrony kolzystne] ocen-V
dzałań rea Zo,,lanych przez FundusŻ po
n e"-JaŻ ceny zarna Żbóż są Żnacząco n Ż
sze . Ż 5 a1 1emu obecn e cena pszen cy
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