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Influence of Polish integration with the European Union on 
production of lamb meat 

Abstract. In XXI century the predominating sheep product is meat. Limiting production to meat has 

caused a drastic reduction in sheep population. Lamb meat production in the EU was in 2004 

inadequate, because it met demand only in 80%.. After Polish integration with the European Union 

costs of sale to other countries is higher then this of sale in the domestic market. Prices in internal 

market were higher but the quatity sold was small. For proper organization of internal market farmers 

must create a producer group. 
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Synopsis. G ównym produktem chowu owiec na pocz tku XXI w. jest ywiec rze ny (jagni cy). 

Oparcie chowu owiec prawie wy cznie na produkcji ywca rze nego spowodowa o radykaln  

redukcj  pog owia. Produkcja jagni ciny w UE by a niewystarczaj ca, gdy  w 2004 r. pokrywa a 

zg aszany popyt w 80% i wynosi a oko o 1 mln ton. Po przyst pieniu Polski do UE ponoszone by y 

wysokie koszty zwi zane ze sprzeda  jagni t do innych krajów UE. Ceny uzyskiwane przy 

sprzeda y jagni t na rynek wewn trzny by y wy sze, jednak skala tego zjawiska by a niewielka. Do 

odpowiedniej i sprawnej organizacji krajowego rynku mi sa jagni cego konieczne staje si  powo anie 

jednej grupy producenckiej 

S owa kluczowe: integracja europejska, mi so jagni ce, rynek wewn trzny 

Wst p 

Polskie owczarstwo prze ywa o chwile wietno ci w latach 80. Pog owie owiec w 

1986 roku liczy o oko o 5 mln sztuk. Po roku 1986, najpierw powoli, a po 1990 roku wr cz 

lawinowo zmniejsza o si . W latach 2001-2003 pog owie owiec w Polsce utrzymywa o si  

na sta ym poziomie oko o 330 tys. sztuk, za  w 2005 r. liczy o 316 tys. sztuk. 

Owczarstwo w Polsce natrafi o na siln  barier  popytu w zakresie mi sa jagni cego i 

baraniego. Brak tradycji w spo ywaniu jagni ciny nie sprzyja  wykrystalizowaniu 

znacz cego rynku wewn trznego. O polskiej produkcji owczarskiej decyduje g ównie 

rynek zagraniczny, w tym mo liwo ci eksportu jagni t rze nych na rynek Unii 

Europejskiej. Ceny ywca i mi sa jagni cego s  tam najwy sze na wiecie, a poda  

pokrywa a zapotrzebowanie w 2005 roku w 80% [Klepacki i Rokicki 2006a]. 

Stworzenie wewn trznego rynku mi sa jagni cego jest utrudnione. Oprócz 

wymienionych wy ej czynników du y wp yw na tak  sytuacj  ma rozdrobnienie produkcji 

oraz zró nicowana struktura rasowa. Powoduje to trudno ci w produkcji jednolitych partii 
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jagni t pod wzgl dem ot uszczenia i innych cech wa nych dla potencjalnego klienta. 

Wprowadzenie jednolitych ras, czy te  podobnych metod tuczu jagni t jest utrudnione. 

Przyk adowo w Wielkopolsce podstaw  bazy paszowej s  ro liny uprawiane na GO i pasze 

uboczne (np. z produkcji buraków). Na obszarach górzystych pasza pozyskiwana jest za  z 

k górskich [Klewiec 2005]. 

Po akcesji Polski do UE w organizacji produkcji owczarskiej, podobnie, jak w innych 

dzia alno ciach w produkcji zwierz cej, mog y zaj  istotne zmiany. 

Znaczenie mi sa jagni cego w porównaniu do innych produktów 
owczarskich 

Znaczenie gospodarcze zwierz t u ytkowych zwi zane jest z popytem na pozyskiwane 

od nich produkty, a wi c zale y od koniunktury. Wspó cze nie utrzymywane owce mog  

by  ród em wielu potrzebnych w gospodarstwie domowym surowców takich jak we na, 

skóry, mi so, mleko, a tak e nawozów o bardzo wysokiej warto ci. Znaczenie owczarstwa 

wynika o g ównie z tego, e owca dostarcza a takich surowców odzie owych jak we na 

oraz skóry. Od 1990 r. dzia alno  w sferze produkcji we niarskiej zwi zana by a z du ym 

ryzykiem z powodu niskiego popytu na we n . Du y wp yw na zmniejszenie si  znaczenia 

owczarstwa mia a zmiana stylu ycia ludno ci oraz konkurencja ze strony innych w ókien 

[Aleksander 1999]. 

W krajach Europy rodkowej i Wschodniej na prze omie lat 80. i 90. nast pi y 

przemiany gospodarcze. W tym okresie op acalno  produkcji owczarskiej zmniejszy a si . 

Jej popraw  mia  zapewni  kierunek u ytkowania mi snego owiec. W Europie Zachodniej 

równie  nast pi y zmiany w kierunkach u ytkowania owiec. Coraz wi ksz  wag  zacz to 

przywi zywa  do ochrony rodowiska. Wypas owiec na nieu ytkach, gruntach 

od ogowanych, budowlach wodnych, terenach rekreacyjnych i sportowych oraz w 

rezerwatach przyrody, parkach krajobrazowych i narodowych stworzy  nowe podstawy do 

organizacji bazy paszowej i produkcji jagni t rze nych. Powy szy sposób u ytkowania 

owiec nosi nazw  alternatywnej produkcji owczarskiej. System ten w krajach Europy 

rodkowej i Wschodniej nie zosta  jeszcze rozwini ty [Hodowla i chów... 2003; Weiss i in. 

2000]. 

W ostatnich latach odkryto ponadto wyj tkowe w a ciwo ci naturalnego sk adnika 

mleka i mi sa owiec, sprz onego kwasu linolowego. To odkrycie stworzy o nowe 

mo liwo ci kszta towania w a ciwo ci funkcjonalnych tych produktów. Wspomniany 

zwi zek posiada szereg potwierdzonych w badaniach na zwierz tach i ludziach 

w a ciwo ci prozdrowotnych, m.in. ma charakter czynnika zapobiegaj cego oty o ci, 

czynnika antymia d ycowego, antynowotworowego, hamuj cego osteoporoz  i 

stymuluj cego uk ad odporno ciowy [Rokicki 2003]. 

G ównym produktem utrzymywania owiec na pocz tku XXI w. jest ywiec jagni cy. 

Oparcie chowu owiec prawie wy cznie na produkcji ywca rze nego spowodowa o 

radykaln  redukcj  pog owia. Do g ównych przyczyn tego stanu rzeczy zaliczono 

niew a ciw  struktur  pog owia, niskie wska niki reprodukcyjne krajowych ras owiec, zbyt 

wysokie koszty produkcji, ma y zakres stosowania krzy owania towarowego z rasami 

mi snymi owiec. 

Przekszta cenie struktury rasowej, prowadz ce do zwi kszenia roli mi snego kierunku 

u ytkowania owiec wymaga o wielu lat pracy. Wed ug danych Polskiego Zwi zku 
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Owczarskiego (2005 r.), podstawowa struktura rasowa owiec w Polsce kszta tuje si  

nast puj co: owce merynosowe 26%, polskie owce nizinne 26%, polskie owce 

d ugowe niste 9%, owce górskie 13%, rasy mi sne 20% oraz pozosta e rasy i linie 

syntetyczne o mniejszym udziale w pog owiu ca kowitym 6% [Hodowla owiec… 2005; 

Klepacki i Rokicki 2006b]. 

O dominuj cym znaczeniu mi sa jagni cego w ród produktów pozyskiwanych od 

owiec wiadczy 60%-owy udzia  w ca kowitych przychodach z produkcji owczarskiej w 

pierwszych latach XXI w. [Rokicki 2006 a] 

Uwarunkowania produkcji owczarskiej w UE 

Od 1 stycznia 2002 r., zgodnie z Rozporz dzeniem Rady nr 2529/2001, wprowadzono 

zrycza towan  premi  do owiec i kóz, czyli jednolit  p atno  w okre lonej wysoko ci 

(dop aty bezpo rednie). Zgodnie z wymienionym rozporz dzeniem od 1 stycznia 2002 r. 

wprowadzono jednolit  p atno  (premi ) w wysoko ci 21 euro na sztuk . W przypadku 

producentów sprzedaj cych mleko owcze lub produkty z mleka owczego, p atno  by a 

obni ana do 16,8 euro/sztuk  [Klepacki 2005]. 

26 czerwca 2003 r. w Luksemburgu ministrowie rolnictwa krajów Unii Europejskiej 

uzgodnili fundamentaln  reform  Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). W przysz o ci 

wi kszo  dotacji wyp acana b dzie rolnikom niezale nie od wielko ci bie cej produkcji. 

Aby unikn  zaniechania produkcji przez cz  rolników, pa stwa cz onkowskie b d  

mog y wyp aca  cz  p atno ci w dotychczasowy sposób, tj. w powi zaniu z produkcj . 

Poszczególne elementy reformy s  wprowadzane w ycie w latach 2004-07. 

Od 1 stycznia 2005 roku, wraz z wej ciem w ycie reformy Wspólnej Polityki Rolnej, 

kraje tzw. starej UE wprowadzi y tzw. p atno  indywidualn  (SPS). P atno  t  przyj o 

10 krajów starej UE: Austria, Belgia, Dania, Niemcy, Irlandia, W ochy, Luksemburg, 

Portugalia, Szwecja i Wielka Brytania. Pozosta e pi  krajów dawnej Unii: Finlandia, 

Francja, Grecja, Holandia i Hiszpania przyj o nowy system dop at w 2006 roku. Niemcy, 

Wielka Brytania, Irlandia i W ochy wprowadzi y od 1 stycznia 2005 r. ca kowite 

oddzielenie p atno ci bezpo rednich od produkcji we wszystkich sektorach rolnych. 

Pa stwa cz onkowskie mia y mo liwo  pozostawienia cz ci dop at powi zanych z 

produkcj  w sektorze baraniny na poziomie 50% premii owczej. Premia uzupe niaj ca dla 

rolników z obszarów o gorszych warunkach gospodarowania jest nadal uzale niona od 

wielko ci produkcji [Ocena… 2003]. 

Zgodnie z reform  Wspólnej Polityki Rolnej w 2007 roku wszystkie kraje dawnej 15-

tki musz  zlikwidowa  premie do zwierz t. Aby nie dopu ci  do drastycznego spadku 

pog owia owiec, UE wprowadza inne dop aty. Jednak nie b d  one zwi zane z wielko ci  

produkcji, czyli liczb  zwierz t utrzymywanych w gospodarstwie. Zniesienie premii w 

krajach „starej” UE doprowadzi  mo e do zmniejszenia pog owia owiec, a w rezultacie 

konieczno ci sprowadzania wi kszej ilo ci mi sa jagni cego z Nowej Zelandii, czy te  

Australii. 

Najliczniejsze pog owie owiec na pocz tku XXI wieku w krajach „starej” Unii 

Europejskiej posiada a Wielka Brytania, bo ponad 35 mln sztuk. W Hiszpanii wynosi o ono 

oko o 24 mln sztuk. Liczne pog owie owiec posiada y tak e Francja i Grecja (po ponad 9 

mln szt) oraz W ochy (oko o 8 mln szt.). Pog owie owiec na W grzech wynosi o 1,3 mln 
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sztuk, a najmniej tych zwierz t by o w Luksemburgu, tylko 9 tys. sztuk [Klepacki i Rokicki 

2005]. 

Produkcja jagni ciny w UE by a niewystarczaj ca, gdy  w 2004 r. pokrywa a 

zg aszany popyt w 80% i wynosi a oko o 1 mln ton. W latach 2003-2004 zmniejszy a si  

ona nieznacznie w karach UE-15 (o 12,8 tys. t). Nowe pa stw cz onkowskie przyj te do 

struktur europejskich w 2004 r. produkowa y cznie 14,7 tys. t. mi sa. Spo ród „starych” 

cz onków najwi cej produkowa y W. Brytania, Hiszpania i Francja, czyli kraje utrzymuj ce 

najwi cej owiec [Rokicki 2006 a]. 

Wielko  pog owia i struktura rasowa utrzymywanych owiec w UE by a ci le 

zwi zana z dochodowo ci  poszczególnych kierunków u ytkowania. Na pocz tku XXI w. 

najbardziej op acalna by a produkcja jagni ciny, w dalszej kolejno ci mleka, a najmniej 

produkcja we ny i skór [Klepacki 2005]. 

Sytuacja na rynku mi sa jagni cego w Polsce 

W 2006 r. obowi zywa  w Polsce „Programu doskonalenia pog owia owiec do roku 

2010”, który zosta  stworzony w 1996 r. Za o one w nim zmiany i odbudowa krajowego 

owczarstwa wspomagane by y poprzez rodki z funduszu post pu biologicznego. Tytu y i 

stawki dotacji corocznie ustalane s  w rozporz dzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

W 2006 roku obowi zywa y nast puj ce stawki dotacji [Rozporz dzenie… 2006]: 

- 92 z  do maciorki ras i linii hodowlanych ojcowskich mi snych oraz plennych lub 

cz cych obydwie te cechy, utrzymywanej w stadzie zarodowym, 

- 70 z  do maciorki ras i linii hodowlanych matecznych oraz do maciorki polskiej 

owcy górskiej utrzymywana w stadzie zarodowym, 

- 36 z  do maciorki w stadzie reprodukcyjnym, poddanej ocenie warto ci u ytkowej, 

- 23 z  do maciorki o udokumentowanym pochodzeniu utrzymywanej w 

pozosta ych stadach, pozostaj cych pod nadzorem zootechnicznym podmiotu 

upowa nionego do prowadzenia ksi g owiec. 

W 2007 r. wyp acanie dotacji zostanie wstrzymane, zgodnie z wynegocjowanymi 

postanowieniami przed akcesj . Mo liwe b d  natomiast inne formy wsparcia. Taka 

sytuacja mo e sprawi , e pog owie owiec w Polsce mo e ulec dalszemu zmniejszeniu. 

Konieczne s  dzia ania na rzecz promocji produktów z we ny, mleka (oscypek i 

bryndza) oraz mi sa jagni cego. Nak adanie coraz wi kszych wymaga  w zakresie 

sprzeda y jagni t do UE po integracji z ni  powoduje konieczno  ponoszenia wy szych 

kosztów (m.in. kosztów dodatkowego wyposa enia samochodów w potrzebn  aparatur ). 

W rezultacie ceny p acone przez odbiorców z krajów UE staj  si  ma o konkurencyjne w 

stosunku do cen krajowych. 

Wielko  produkcji mi sa jagni cego w Polsce w latach 2003-2005 pozostawa a na 

podobnym poziomie, najwy szym w 2004 r. i równym 2,6 tys. ton (tabela 1). Równie  w 

odniesieniu do obrotów handlu zagranicznego mo na mówi  o stabilizacji. Eksport mi sa 

jagni cego w 2005 r. zwi kszy  si  do poziomu 1,4 tys. ton. Importowali my w zasadzie 

mi so mro one pochodz ce z Nowej Zelandii. W 2004 r. sprowadzili my 300 t mi sa 

owczego. W pozosta ych opisywanych latach import wynosi  oko o 0,1 tys. t 

Eksport ywca i mi sa jagni cego w uj ciu warto ciowym w 2005 r. wyniós  6 mln 

euro, wobec 5,3 mln w 2004 r. G ównym kierunkiem zbytu by y kraje UE, gdzie 
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sprzedawano ponad 90% ywca jagni cego. Starsze sztuki by y natomiast kierowane na 

rynki krajów arabskich. 

Import jagni ciny w uj ciu warto ciowym w 2005 r. wyniós  0,2 mln euro, wobec 0,7 

mln w 2004 r. Dodatnie saldo obrotów handlu zagranicznego wzros o w 2005 r. do 5,8 mln 

euro (w 2004 r. wynosi o 4,6 mln euro). Ceny p acone za ywiec jagni cy przez odbiorców 

z UE by y w latach 2004-2005 na podobnym poziomie. G ównym kontrahentem w UE by y 

W ochy. W imporcie ceny mi sa jagni cego by y w 2005 r. o 30% wy sze ni  w roku 

poprzednim. Czynnik cenowy móg  mie  du y wp yw na ograniczenie wielko ci importu 

[Rokicki 2006b]. 

Tabela 1. Produkcja i handel mi sem jagni cym w Polsce w latach 2003-2005 

Table 1. Production and trade in lamb meat in years 2003-2005 

Rok 
Obrót mi sem jagni cym 

2003 2004 2005 

Produkcja, tys. t 2,4 2,6 2,3 

Eksport, tys. t 1,3 1,3 1,4 

Import, tys. t 0,1 0,3 0,1 

Saldo handlu zagranicznego, tys. t 1,2 1,0 1,3 

Mi so dost pne na rynku, tys. t 1,2 1,6 1,0 

Spo ycie roczne, kg/osob  0,1 0,1 0,1 

ród o: Analizy Rynkowe, IERiG -PIB 

Wyniki ekonomiczne gospodarstw owczarskich przy sprzeda y na 
rynek wewn trzny i do innych krajów UE 

W celu ustalenia dochodowo ci chowu i hodowli owiec mo na obliczy  nadwy k  

bezpo redni  na 1 sztuk  strukturaln . W tabeli 2 przedstawiono wyniki bada  z 

gospodarstwa znajduj cego si  na terenie województwa podlaskiego. Przez sztuk  

strukturaln , w przypadku produkcji owczarskiej, rozumie si  owc  matk  z odpowiednim 

przychówkiem. Wielko ci przychówku ustalana jest w oparciu o obrót stada [Klepacki 

2005]. Oblicze  dokonuje si  przyjmuj c redni  u ytkowo  rozp odow  i redni  liczb  

matek oraz u rednione ceny uzyskane przez badane gospodarstwa. Producenci owiec 

uzyskiwali przychody w 2006 r. przede wszystkim ze sprzeda y jagni t. Drugim, pod 

wzgl dem warto ci, ród em przychodów by a dotacja z Funduszu Post pu Biologicznego. 

Pozosta e przychody stanowi y wp ywy ze sprzeda y we ny, wybrakowanych owiec i 

tryczków hodowlanych. Mno c ilo  sprzedanych produktów przez cen  obliczono 

przychody z produkcji owczarskiej w badanym gospodarstwie. W ród kosztów 

bezpo rednich dominowa y nak ady na pasz  (87% kosztów). Im wy szy by  poziom 

dotowania, tym koszty bezpo rednie ponoszone na produkcj  by y wy sze. W 2006 r. w 

stadach zarodowych, w przeciwie stwie do reprodukcyjnych, zu ywano bowiem wi cej 

paszy na odchów tryków hodowlanych (do wieku 8 miesi cy w przypadku ras mi snych i 

12 miesi cy w przypadku ras pozosta ych). 

Pasze z zakupu i w asne z produkcji potencjalnie towarowej zosta y wycenione 

wed ug ceny rynkowej. Po pomno eniu tej ceny przez wielko  zu ycia (w dt lub kg) 
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otrzymano koszt zu ytych pasz z zakupu. W przypadku pasz w asnych z produktów 

nietowarowych (zielonka, sianokiszonka itp.) ustalono koszt w asny ich wytworzenia. Na 

koszt w asny wytworzenia sk adaj  si  koszty nasion, nawozów, rodków ochrony ro lin, 

paliwa, si y roboczej najemnej. Przyj to, e wszystkie pasze z produktów nietowarowych 

by y wytwarzane w gospodarstwie. Pozosta e koszty to op ata za us ugi weterynaryjne i 

lekarstwa, za strzy  owiec, sk adki i prowizje pobierane przez Regionalne Zwi zki 

Hodowców Owiec i Kóz (za prowadzenie ksi g hodowlanych i po rednictwo w sprzeda y 

jagni t). 

Tabela 2. Poziom nadwy ki bezpo redniej z produkcji owczarskiej w 2006 roku w stadzie zarodowym matecznym 

Table 2. Level of direct surplus (gross margin) in sheep production in a breeding herd in 2006 

Pozycja kalkulacji Jednostka miary Ilo  Cena Warto  

Warto  produkcji potencjalnie towarowej razem (na 1 szt. strukturaln ) 350,32 

jagni ta szt. 0,94 225,00 211,50 

we na kg 4,30 2,40 10,32 

brakowanie owiec kg 9,00 2,10 18,90 

sprzeda  tryków hodowlanych szt. 0,08 220,00 17,60 

dotacja - - - 92,00 

Koszty bezpo rednie razem (na 1 szt. strukturaln ) 238,10 

1. Pasze z zakupu i w asne z produkcji potencjalnie towarowej 

pasze tre ciwe - - - 51,00 

koncentrat bia kowy - - - 8,40 

dodatki mineralne - - - 4,50 

s oma pastewna - - - 4,00 

2. Pasze w asne z produktów nietowarowych 

zielonka - - - 31,00 

siano - - - 17,60 

sianokiszonka - - - 78,50 

kiszonka z kukurydzy - - - 12,90 

3. Inne koszty 

lekarstwa i us ugi weterynaryjne - - - 11,00 

strzy a owiec - - - 3,70 

klasyfikacja zwierz t - - - 15,50 

Nadwy ka bezpo rednia na:  

- 1 szt. strukturaln  - - - 112,22 

- na 1 ha GPP (g ównej powierzchni 

paszowej) 
- - - 1020,18 

- na 1 z  kosztów bezpo rednich - - - 0,47 

- na 1 rbh (roboczogodzin ) - - - 5,91 

ród o: wyniki bada  w asnych 

Nadwy k  bezpo redni  na 1 szt. strukturaln  oblicza si  poprzez odj cie od warto ci 

produkcji potencjalnie towarowej sumy kosztów bezpo rednich. Nadwy ka bezpo rednia 
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mo e by  równie  obliczona z 1 ha g ównej powierzchni paszowej (GPP). Wówczas 

produkcj  owczarsk  mo na porówna  z innymi dzia alno ciami, np. produkcj  zbó , 

ziemniaków, mleka, ywca wo owego. Nadwy ka na 1 z  kosztów bezpo rednich okre la 

efektywno  poniesionych kosztów bezpo rednich. Odniesienie nadwy ki bezpo redniej do 

1 rbh (roboczogodziny) ukazuje efektywno  pracy. Takie wska niki nadwy ki 

bezpo redniej umo liwiaj  porównanie ze sob  ró nych technologii produkcji owczarskiej, 

ró nych dzia alno ci rolniczych i gospodarstw. Z regu y dla gospodarstw wa ne jest jak 

najlepsze wykorzystanie czynników produkcji (ziemi, pracy, kapita u) [Klepacki 2005]. 

W tabeli 2 zosta y przedstawione przychody i koszty przy sprzeda y jagni t na rynek 

krajowy. Za jagni  o wadze 33 kg rolnik otrzymywa  225 z . Nadwy ka na 1 sztuk  

strukturaln  wynios a 112,22 z , a w przeliczeniu na 1 ha GPP 1 020 z . W przypadku, gdy 

rolnik sprzedawa  jagni ta w tej samej wadze, ale do innych krajów UE, móg  otrzyma  

tylko 185 z . Ró nica w warto ci by a wi c du a (40 z ). Pozosta e przychody, jak równie  

koszty by y takie same. W rezultacie nadwy ka na 1 szt. strukturaln  przy sprzeda y do 

innych krajów UE wynios a 74,62 z , a na 1 ha GPP osi gni to 678,36 z . Trzeba doda , e 

sprzeda  na rynek krajowy by a prowadzona na niewielk  skal . 

Organizacja rynku krajowego 

Na rynek mi sa jagni cego w Polsce do  du y wp yw mia  udzia  samozaopatrzenia 

w rozdysponowaniu produkcji (od 30% do 40% w latach 2003-2005). Mimo tego, 

konsumpcja krajowa w zasadzie nie istnia a (0,1 kg na osob  rocznie). Mi so jagni ce 

nale y do dro szych rodzajów mi s, dodatkowo jego przyrz dzenie wymaga d u szego 

czasu [Rokicki 2006b]. G ówn  przeszkod  jest jednak brak odpowiednio zorganizowanej 

struktury rynku. Du e trudno ci powoduje rozproszenie producentów, a z drugiej strony 

rozproszenie odbiorców. To sprawia, e mi so jagni ce jest oferowane g ównie w super- 

lub hipermarketach. Dodatkowo jest ono dostarczane jako „produkt poboczny”, przy 

dostawie wyrobu g ównego. Przyk adowo detalista chce naby  ciel cin  i wo owin , a w 

mniejszych ilo ciach jagni cin . Dostawcy traktuj  wówczas mi so jagni ce jako dobro 

komplementarne do wo owiny. Cz sto zgadzaj  si  na osi ganie ni szej mar y z tytu u 

dostarczenia jagni ciny. 

Du ym problemem jest równie  wzajemne „narzekanie” konsumentów i producentów. 

Rolnicy twierdz , e nie maj  mo liwo ci sprzeda y jagni t na rynek krajowy, gdy  Polacy 

nie chc  kupowa  jagni ciny. Konsumenci uwa aj , e sk onni s  kupi  mi so jagni ce 

nawet mimo wysokiej ceny. Ich jedynym problemem jest tylko to, e nie wiedz , gdzie te 

mi so kupi . Tym sposobem przys owiowe „ko o si  zamyka” [Klepacki 2005]. 

Problemem jest tak e brak scentralizowanej struktury organizacyjnej zwi zku 

producentów. Zbyt du a liczba zwi zków regionalnych i podejmowanie oddzielnych 

decyzji przez ka dy z tych zwi zków nie sprzyja stworzeniu rynku wewn trznego. 

Koniecznym staje si  stworzenie jednej silnej grupy producenckiej, która zintegruje 

dzia ania wszystkich zwi zków regionalnych. Mo liwe b dzie wówczas wynegocjowanie 

korzystnych cen, a tak e odpowiednie reagowanie na okresowe braki jagni t w jednym 

regionie poprzez sprowadzenie ich z innego regionu kraju. 

Do funkcjonowania i rozwoju w przysz ych latach rynku mi sa jagni cego w Polsce 

konieczne jest odpowiednie wsparcie rz du. Przetwórstwo jagni ciny powinno stanowi  

równie  szans  na zaistnienie mniejszym zak adom mi snym [Rokicki 2006b]. 
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Wnioski 

1. W wyniku du ego rozproszenia producentów jagni t jak i ogniw zbytu 

utrudniona jest w a ciwa organizacja krajowego rynku mi sa jagni cego w 

Polsce. 

2. Po przyst pieniu Polski do UE ponoszone by y wy sze ni  poprzednio koszty 

zwi zane ze sprzeda  jagni t do innych krajów UE. 

3. Ceny uzyskiwane przy sprzeda y jagni t na rynek wewn trzny w 2006 r. by y 

wy sze, ni  w przypadku eksportu. Skala tego zjawiska by a jednak niewielka. 

4. Do odpowiedniej i sprawnej organizacji krajowego rynku mi sa jagni cego 

konieczne staje si  powo anie jednej grupy producenckiej, która 

skoordynowa aby dzia ania zwi zków regionalnych. W rezultacie mo liwe 

by oby otrzymywanie wy szej ceny za jagni ta. 

5. Mimo braku tradycji spo ywania jagni ciny Polacy chc  konsumowa  ten 

rodzaj mi sa. G ównym problemem dla konsumentów by  brak powszechnej 

dost pno ci mi sa jagni cego w sklepach mi snych czy restauracjach. 
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