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prezes Agencji
Nieruchomoœci Rolnych
Agencja Nieruchomoœci
Rolnych jest instytucj¹, reprezentuj¹c¹ Skarb Pañstwa
w stosunku do mienia pañstwowego w rolnictwie. Do po³owy lipca 2003 r. dzia³a³a pod
nazw¹ Agencja W³asnoœci
Rolnej Skarbu Pañstwa, któr¹ powo³ano w paŸdzierniku
1991 r. Nieruchomoœci przejête przez Agencjê, g³ównie po
zlikwidowanych pañstwowych
gospodarstwach rolnych oraz
z Pañstwowego Funduszu
Ziemi, tworz¹ Zasób W³asnoœci
Rolnej Skarbu Pañstwa
(ZWRSP).
Agencja dzia³a na zasadach samofinansowania
(tj. nie otrzymuje dotacji
bud¿etowych na swoje
utrzymanie i funkcjonowanie). Koszty przejmowania
do Zasobu nieruchomoœci
Skarbu Pañstwa, ich restrukturyzacji, przygotowania
do rozdysponowania (np.
prac geodezyjnych, zak³adania ksi¹g wieczystych,
og³oszeñ o przetargach),
zabezpieczenia obiektów
zabytkowych, utrzymywania
maj¹tku nieprodukcyjnego
(np. du¿ej czêœci mieszkañ)
itp., a tak¿e swego utrzymania Agencja w ca³oœci
pokrywa z przychodów,
uzyskiwanych z dzia³alnoœci
statutowej. Co wiêcej, pocz¹wszy od 2004 r. Agencja
odprowadza do bud¿etu
pañstwa kwotê, wynikaj¹c¹
z ró¿nicy miêdzy wp³ywami,
uzyskanymi z gospodarowania mieniem Zasobu w danym
roku obrotowym, a œrodkami
wydatkowanymi na realizacjê ustawowych zadañ. Wp³aty Agencji z tego tytu³u do
bud¿etu pañstwa wynios³y
ponad 3,3 mld z³.
Wykonuj¹c zapisy ustawowe i wynikaj¹ce z innych
przepisów, Agencja realizuje
zadania w zakresie:

obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Planowane
jest tak¿e uczestnictwo Agencji
w realizacji „ustawy reprywatyzacyjnej”. Na ten cel przewiduje siê przeznaczyæ wp³ywy
ze sprzeda¿y co najmniej 500
tys. ha, tj. – maj¹c na uwadze
dzisiej-sze ceny za grunty
rolne – kwotê co najmniej
5–6 mld z³. Realizacja roszczeñ
zabu¿añskich i reprywatyzacyjnych oznacza, ¿e Skarb
Pañstwa powinien dysponowaæ
zasobem ok. 1 mln ha. W przeciwnym razie, realizacja zobowi¹zañ w tym zakresie
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1. tworzenia oraz poprawy struktury obszarowej
gospodarstw rodzinnych;
2. tworzenia warunków
sprzyjaj¹cych racjonalnemu
wykorzystaniu potencja³u
produkcyjnego Zasobu W³asnoœci Rolnej Skarbu Pañstwa;
3. restrukturyzacji oraz
prywatyzacji mienia Skarbu
Pañstwa u¿ytkowanego na
cele rolnicze;
4. obrotu nieruchomoœciami i innymi sk³adnikami
maj¹tku Skarbu Pañstwa,
u¿ytkowanymi na cele rolne;
5. administrowania zasobami maj¹tkowymi Skarbu

Pañstwa przeznaczonymi
na cele rolne;
6. zabezpieczenia maj¹tku
Skarbu Pañstwa;
7. inicjowania prac urz¹dzeniowo-rolnych na gruntach
Skarbu Pañstwa oraz popierania organizowania na gruntach Skarbu Pañstwa prywatnych gospodarstw rolnych.
Agencja realizuje równie¿
zadania, okreœlone odrêbnymi
przepisami, a w szczególnoœci
przepisami o kszta³towaniu
ustroju rolnego oraz przepisami o realizacji prawa do rekompensaty z tytu³u pozostawienia nieruchomoœci poza

musia³aby nastêpowaæ z bud¿etu pañstwa.
Agencja przejê³a do Zasobu 4,7 mln ha gruntów.
Poza gruntami do Zasobu
przejêty zosta³ tak¿e (g³ównie
z ppgr) inny maj¹tek o wartoœci ksiêgowej 8,6 mld z³.
Agencja przejê³a równie¿
zobowi¹zania by³ych ppgr
w stosunku do oko³o 30 tys.
podmiotów, w ³¹cznej kwocie
blisko 2 mld z³, w tym
g³ównie (887,4 mln z³ – ok. 45
proc.) z tytu³u zaci¹gniêtych
i niesp³aconych kredytów
i po¿yczek. Zobowi¹zania te
zosta³y w ca³oœci uregulo-

wane z wp³ywów z prywatyzacji.
W rzeczowej strukturze
przejêtego maj¹tku trwa³ego
dominuj¹c¹ pozycjê zajmowa³y budynki i budowle.
Obok budynków gospodarczych, s³u¿¹cych bezpoœrednio produkcji rolniczej,
Agencja przejê³a tak¿e 336,2
tys. mieszkañ, wraz z towarzysz¹c¹ infrastruktur¹
(kot³ownie, hydrofornie, oczyszczalnie œcieków itp.), jak
równie¿ obiekty przemys³u
rolno-przetwórczego, handlowe i us³ugowe, w tym m.in.:
858 gorzelni, winiarni i browarów, 269 masarni i rzeŸni,
898 suszarni zbó¿ i zielonek,
717 mieszalni pasz, 31 m³ynów i kaszarni, 75 ch³odni,
a tak¿e 415 sklepów, 147 hoteli, zajazdów, restauracji i barów, 672 obiekty o charakterze
socjalnym, kulturalnym i sportowym.
Podstawowymi kierunkami
rozdysponowywania nieruchomoœci Skarbu Pañstwa,
przejêtych do Zasobu WRSP
s¹ sprzeda¿ i dzier¿awa,
realizowane g³ównie w trybie
przetargów publicznych,
których ³¹cznie przeprowadzono oko³o 680 tysiêcy lub
przetargów ograniczonych
skierowanych do okreœlonej
kategorii uprawnionych osób
(np. rolników indywidualnych,
zamierzaj¹cych powiêkszyæ
w³asne gospodarstwa rodzinne).
Od po³owy 1999 r. tj. od momentu zaistnienia formy przetargów ograniczonych og³oszono
ich oko³o 20 tysiêcy.
£¹cznie, do koñca czerwca
2009 r. Agencja sprzeda³a
1.877 tys. ha, g³ównie (62
proc.) w województwach:
warmiñsko-mazurskim, zachodnio-pomorskim, pomorskim, dolnoœl¹skim i lubuskim,
co wynika z wspomnianego
ju¿ rozk³adu terytorialnego
nieruchomoœci Zasobu WRSP.
Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e w transakcjach sprzeda¿y gruntów
rolnych, organizowanych
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przez Agencjê po roku
2001 obserwuje siê systematyczny wzrost ceny [Rys. 1].
Je¿eli w roku 2001 uzyskano œredni¹ cenê za 1 ha
w wysokoœci 3414 z³, to ju¿
w roku 2004 wynios³a ona
4682 z³, w 2005 r. – 5607 z³,
w 2006 r. – 7374 z³, w 2007 r.
– 9773 z³ oraz w 2008 r. –
12540 z³. W 2009 r. ceny
sprzeda¿y gruntów rolnych
Zasobu utrzymuj¹ tendencjê
wzrostow¹, osi¹gaj¹c w I kwartale poziom 13660 z³ za 1 ha.
Niezale¿nie od sprzeda¿y,
od pocz¹tku dzia³ania, Agencja trwale rozdysponowa³a
oko³o 495 tys. ha, w tym m.in.
przekaza³a 147 tys. ha Lasom
Pañstwowym, 48 tys. ha
jednostkom samorz¹du terytorialnego, ok. 84 tys. ha
koœcielnym osobom prawnym
ró¿nych wyznañ, ok. 134
tys. ha przekazano regionalnym zarz¹dom gospodarki
wodnej (grunty pod jeziorami o wodach p³yn¹cych),
blisko 16 tys. ha przekazano aportami do spó³ek.
Innym uprawnionym podmiotom oraz w pozosta³ych
formach (przekszta³cenie
prawa u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asnoœci,
scalanie i wymiana gruntów,
zniesienie wspó³w³asnoœci
itp.) rozdysponowano ³¹cznie
66 tys. ha.
Jednym z czynników hamuj¹cych proces sprzeda¿y
s¹ roszczenia reprywatyzacyjne. Do Agencji wp³ynê³y
w tej sprawie 2634 wnioski,
dotycz¹ce ok. 500 tys. ha
gruntów Zasobu WRSP. S¹
województwa gdzie udzia³
roszczeñ w stanie posiadania
Zasobu jest bardzo wysoki
i wynosi ponad 65 proc.,
np. woj. wielkopolskie, woj.
kujawsko-pomorskie.
Obecnie (stan na koniec
czerwca 2009 r.) w Zasobie
WRSP znajduje siê oko³o
2,3 mln ha, z czego oko³o
1,76 mln ha – w dzier¿awie.
W trwa³ym zarz¹dzie i wieczystym u¿ytkowaniu znajduje siê 90 tys. ha. Ponadto

w ewidencji Zasobu znajduje
siê 144 tys. ha „gruntów
obcych”, w tym ok. 140 tys.
ha „jezior o wodach p³yn¹cych”, które s¹ sukcesywnie przekazywane podmiotom uprawnionym w trybie
przepisów ustawy Prawo
wodne. Dodatkowo Agencja
posiada w Zasobie ok. 70 tys.
ha gruntów o charakterze
nierolnym. Wœród nich s¹
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wywanych do sprzeda¿y lub
dzier¿awy. Czêœæ gruntów kwalifikuje siê do zagospodarowania innego ni¿ rolnicze, w tym
pod zalesienie lub na cele inwestycyjne. Szacunek mo¿liwych
kierunków przeznaczenia
gruntów nierozdysponowanych wskazuje, ¿e do zagospodarowania rolniczego kwalifikowa³o siê 215 tys. ha
(65 proc.). W tej powierzchni

W transakcjach sprzeda¿y gruntów rolnych,
organizowanych przez Agencjê po roku 2001 obserwuje
siê systematyczny wzrost ceny
Ÿród³o: dane ANR
bardzo atrakcyjne grunty
inwestycyjne i budowlane
w okolicach wiêkszych i œrednich miast.
Dla umów dzier¿awy, zawieranych w 2008 r. przez
ANR przeciêtny czynsz dzier¿awny wyniós³ (w równowartoœci pszenicy) 6,9 dt pszenicy za 1ha. W latach ubieg³ych czynsz dzier¿awny za 1 ha
gruntów dzier¿awionych z Zasobu W³asnoœci Rolnej Skarbu Pañstwa wynosi³ odpowiednio: 2004 r. – 3,5 dt, 2005 r.
– 3,8 dt, 2006 r. – 4,0 dt, 2007
– 6,7 dt.
W I kwartale 2009 r. czynsz
dla nowo zawieranych umów
ustabilizowa³ siê na poziomie
5,3 dt pszenicy za 1 ha. W tym
okresie Agencja wydzier¿awi³a
nieruchomoœci o powierzchni
5 800 ha, podpisuj¹c 367 umów.
W ostatnim czasie odnotowuje
siê spadek zainteresowania
wydzier¿awianiem gruntów.
Aktualnie do rozdysponowania pozostaje 315,5 tys. ha
gruntów, sukcesywnie przygoto-

oko³o 15 proc. stanowi³y
jednak wieloletnie od³ogi.
Agencja, jak ju¿ wczeœniej
wspomniano, jest instytucj¹
zadaniow¹. Jej g³ównym zadaniem jest prywatyzacja
maj¹tku pañstwowego w rolnictwie, a do czasu zakoñczenia tego procesu – racjonalne
gospodarowanie powierzonym
mieniem.
Z perspektywy czasu, nale¿y stwierdziæ, i¿ tak
z³o¿onych i zdywersyfikowanych zadañ, jakie wykonuje Agencja Nieruchomoœci
Rolnych nie mia³a ¿adna
instytucja publiczna, utworzona w okresie transformacji
systemowej polskiej gospodarki, jak te¿ gospodarek
nowych krajów UE. Jak wskazuj¹ wyniki rankingów,
wspó³organizowanych przez
Agencjê, prowadzone przez
ni¹ przekszta³cenia w³asnoœciowe w ostatnich 17 latach
skutkuj¹ tak¿e stworzeniem
silnych gospodarstw produkuj¹cych na rynek, konku-

rencyjnych na nowym rynku
„unijnym” i umocnieniem
polskiej hodowli, poprzez
istniej¹ce spó³ki strategiczne.
Jakkolwiek Agencja ju¿
rozdysponowa³a trwale ponad 50 proc. powierzchni nieruchomoœci Skarbu Pañstwa,
przejêtych do Zasobu (po
uwzglêdnieniu powierzchni
147 tys. ha tzw. „gruntów
obcych”, które wprawdzie po-

retencyjnych, eksploatacja
kopalin – wszystko to powoduje koniecznoœæ rezerwowania gruntów na te cele –
co w praktyce czêsto oznacza
nieodp³atne ich przekazywanie uprawnionym gestorom.
Zadanie intensyfikowania
sprzeda¿y nieruchomoœci Zasobu napotyka tak¿e na przeszkody, wynikaj¹ce z niektórych przepisów prawa.

Œredni czynsz dzier¿awny od gruntów rolnych dla umów,
zawieranych przez ANR w latach 1992 – I kw. 2009 r.
(w dt/pszenicy za 1 ha)
Ÿród³o: dane ANR
zostaj¹ w ewidencji Zasobu
do czasu ich protokólarnego
przekazania, lecz z mocy
prawa nale¿¹ ju¿ do innych
podmiotów), jest ona nadal
wa¿nym narzêdziem wspierania polityki rolnej (na
przyk³ad w kszta³towaniu
ustroju rolnego) i realizowania
wa¿nych celów publicznych,
takich, jak wspomniany ju¿
jej udzia³ w realizacji zobowi¹zañ rz¹du wobec tzw.
„zabu¿an” i osób, zg³aszaj¹cych roszczenia reprywatyzacyjne. Nale¿y przy tym
zwróciæ uwagê, ¿e wobec
zmniejszania siê dostêpnej
powierzchni Zasobu, g³ówny
akcent przesuwa siê z „udostêpniania gruntów” na ró¿ne
cele, na „wspomaganie finansowe” realizacji tych celów.
To z kolei wymusza intensyfikacjê sprzeda¿y gruntów
Zasobu. Jest to zadanie
coraz trudniejsze, wymagaj¹ce
wielkiej ostro¿noœci, bowiem
rozwój infrastruktury komunikacyjnej, budowa nowych
zak³adów przemys³owych,
obiektów handlowych, magazynów, sk³adów, zbiorników

Agencja ma ograniczony
wp³yw na ich usuwanie,
bowiem wiêkszoœæ z nich
mo¿e byæ rozwi¹zana jedynie w drodze nowych regulacji lub nowelizacji istniej¹cych przepisów (limity
sprzeda¿y powierzchni UR
jednemu nabywcy, planowanie przestrzenne). Tym
niemniej, Agencja w³¹cza siê
równie¿ w proces zmieniania
aktów prawnych, reguluj¹cych prywatyzacjê Zasobu,
m.in. prowadz¹cych w kierunku u³atwienia nabywania
ziemi zarówno przez gospodarstwa rodzinne, jak i przedsiêbiorców rolnych, prowadz¹cych wiêksze obszarowo
gospodarstwa rolne, tworz¹cych miejsca pracy dla osób
ze œrodowisk popegeerowskich. Agencja jest tak¿e
gotowa, po wprowadzeniu
stosownych rozwi¹zañ prawnych, do realizacji programu
zagospodarowania pozosta³ych w Zasobie gruntów
tak, aby trafi³y one do tych,
którzy je uprawiaj¹.

SPÓŁKI KREUJĄCE POSTĘP BIOLOGICZNY W ROLNICTWIE
Agencja Nieruchomoœci
Rolnych wykonuje prawo
w³asnoœci w stosunku do 57
spó³ek hodowli roœlin uprawnych oraz hodowli zwierz¹t
gospodarskich o szczególnym
znaczeniu dla gospodarki
narodowej.
Spó³ki te ze wzglêdu na
wiod¹cy kierunek hodowli
i rodzaj prowadzonych prac
hodowlanych dzieli siê na trzy
grupy: hodowli roœlin rolniczych i ogrodniczych, hodowli
zwierz¹t gospodarskich oraz
hodowli koni i stad ogierów.
Tych pierwszych jest 15, drugich – 21, trzecich równie¿ –
21. Spó³ki te gospodaruj¹ na
areale 118 tys. ha oraz zatrudniaj¹ 5 500 osób. Zgodnie
z ustaw¹ z 20 grudnia 2002 r.

o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomoœciami
rolnymi Skarbu Pañstwa
ANR posiada 100 proc. akcji
i udzia³ów w spó³kach nabytych przez Agencjê, jako mienie Skarbu Pañstwa. Zbycie
udzia³ów w tych spó³kach
wymaga zgody Rady Ministrów.
Podstawowym celem dzia³alnoœci spó³ek strategicznych ANR jest prowadzenie
hodowli twórczej i zachowawczej roœlin uprawnych,
w³aœciwa realizacja programów
hodowlanych, kreowanie
postêpu biologicznego dla jak
najpe³niejszego zaspokojenia
potrzeb polskiego rolnictwa i
sprostania konkurencji oraz
wspó³uczestnictwa w rynku
globalnym.

W rozwoju nowoczesnego
rolnictwa coraz wiêksz¹ rolê
odgrywa postêp biologiczny,
który jest obecnie uwa¿any za
najwa¿niejszy czynnik oddzia³uj¹cy na wzrost efektywnoœci
ekonomicznej rolnictwa,
zarówno z punktu widzenia
iloœci, jak i jakoœci produktów
rolnych. W Polsce g³ówn¹ rolê
w kreowaniu i upowszechnianiu postêpu biologicznego
odgrywaj¹ spó³ki ANR, które
dysponuj¹ cennym materia³em genetycznym roœlin
uprawnych i zwierz¹t gospodarskich. Stanowi on bazê
tego postêpu, który w postaci
nowych odmian roœlin oraz
kolejnych pokoleñ zwierz¹t
hodowlanych jest dostêpny
dla krajowego rolnictwa.

Spó³ki te oferuj¹ wysokiej
wartoœci materia³ hodowlany
i nasienny, a tak¿e knowhow w zakresie prowadzonych prac hodowlanych.
Nale¿y podkreœliæ œcis³¹
wspó³pracê spó³ek z placówkami naukowo-badawczymi,
tj. uczelniami i instytutami.
W zakresie hodowli roœlin spó³ki Agencji prowadz¹
zarówno hodowlê twórcz¹, jak
i hodowlê zachowawcz¹.
W spó³kach hodowli roœlin
ogrodniczych zgrupowany
jest najcenniejszy materia³
genetyczny warzyw, kwiatów
i roœlin ozdobnych, zaœ w spó³kach hodowli roœlin rolniczych
najcenniejszy materia³ genetyczny zbó¿, roœlin str¹czkowych i motylkowych, traw,

buraka cukrowego, buraka
pastewnego i ziemniaka.
W 2008 roku w spó³kach
hodowli roœlin ogrodniczych
hodowla twórcza prowadzona
by³a w 17 taksonach, a do
rejestru odmian wpisano 20
odmian, zaœ w hodowli roœlin
rolniczych w 25 taksonach,
jednoczeœnie do rejestru wpisano 30 odmian. W badaniach przedrejestrowych znajdowa³o siê ogó³em 176 rodów
(w tym 37 rodów roœlin warzywnych). Ogó³em hodowla
zachowawcza prowadzona
by³a w 2008 roku dla 41
taksonów roœlin warzywnych
i 46 taksonów roœlin rolniczych. W³asnoœci¹ tych
Spó³ek by³y 322 odmiany
roœlin rolniczych i 460 odmian
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roœlin warzywnych. Ogó³em
za granic¹ zarejestrowano
203 odmiany w 45 gatunkach.
Spó³ki hodowli roœlin rolniczych i ogrodniczych w pe³ni
realizuj¹ za³o¿one i zatwierdzone przez Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi programy hodowlane. Rejestruj¹ nowe,
cenne gospodarczo genotypy,
realizuj¹ szerokie programy
badawcze i doœwiadczalne
potencjalnych kandydatów
na odmiany w kraju i za
granic¹. Generalnie spó³ki s¹
w posiadaniu odmian wnosz¹cych do produkcji szerokie
spektrum plonotwórcze i jakoœciowe wiêkszoœci gatunków
roœlin rolniczych i ogrodniczych. Bezcennym dobrem
spó³ek jest materia³ hodowlany w nich zgromadzony,
jego bioró¿norodnoœæ, a nadto
dobra i wyspecjalizowana
kadra hodowców oraz rozwiniête zaplecze badawczohodowlane. Spó³ki ANR w dalszym ci¹gu odgrywaj¹ dominuj¹c¹ rolê w hodowli roœlin
w Polsce, a potwierdza to fakt,
¿e posiadaj¹ 56 proc. odmian
roœlin rolniczych i 74 proc.
odmian roœlin warzywnych,
pochodz¹cych z krajowej hodowli wpisanych w Rejestrze
Odmian. Natomiast udzia³
odmian spó³ek ANR we wszystkich odmianach wpisanych
do Rejestru Odmian wynosi
37 proc. (roœliny rolnicze 30
proc. i warzywne 45 proc.).
Jest on mniejszy ni¿ na pocz¹tku lat 90. XX wieku,
a g³ówn¹ przyczyn¹ jego
spadku jest rosn¹ca aktywnoœæ rejestracyjna hodowli
zagranicznych.
Sytuacja w wynikach
hodowli poszczególnych
gatunków jest bardzo zró¿nicowana. Jednak w najwa¿niejszych gospodarczo gatunkach roœlin uprawnych (szczególnie w zbo¿ach – 42 proc.
odmian krajowego rejestru)
spó³ki ANR osi¹gaj¹ du¿e
sukcesy hodowlane i maj¹
znacz¹cy udzia³ w rynku.
Podstawowym celem
pracy hodowlanej w spó³kach Agencji, w zakresie
hodowli zwierz¹t jest produkcja materia³u zarodowego
dla doskonalenia populacji
masowej zwierz¹t gospodarskich. W stadach zarodowych
ANR doskonalenie zwierz¹t
prowadzone jest w oparciu
o krajowe programy genetycznego doskonalenia w zakresie
hodowli i rozwoju byd³a
mlecznego, hybrydyzacji
trzody chlewnej, prób dzielnoœci i rozrodu koni oraz
doskonalenia u¿ytkowoœci
miêsnej owiec. Rola i znaczenie spó³ek w realizacji
wy¿ej wymienionych programów, ze wzglêdu na wysoki
potencja³ genetyczny utrzymywanych zwierz¹t, jest
bardzo du¿a, szczególnie w
hodowli byd³a mlecznego
oraz koni.
Spó³ki ANR dysponuj¹
zasobem genetycznym w po-

staci rodzimych odmian i ras
zwierz¹t dostosowanych do
miejscowych warunków glebowych i klimatycznych. Posiadanie tych zasobów stwarza
warunki dla stabilizacji cen
noœników postêpu na rynku
krajowym oraz zabezpiecza
potrzeby polskiego rolnictwa
w przypadku wyst¹pienia
niekorzystnych zjawisk w skali
miêdzynarodowej.
Hodowla byd³a mlecznego
jest jednym z najwa¿niej-
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Celem programu doskonalenia trzody chlewnej
w chlewniach Agencji jest
dostarczanie hodowli terenowej najlepszego materia³u
reprodukcyjnego. Prowadzony jest m.in. program
hybrydyzacji umo¿liwiaj¹cy
hodowcom zakup mieszañców,
knurków i loszek w odpowiednich zestawach genotypowych. W 2008 r. spó³ki
Agencji posiada³y 899 macior
objêtych ocen¹. W stadach

Ich zadaniem jest dostarczanie koni czystorasowych,
wykorzystywanych równie¿
w hodowli koni pó³krwi. G³ównym zadaniem spó³ek, hoduj¹cych konie pó³krwi tj. rasy
ma³opolskiej, wielkopolskiej,
szlachetnej pó³krwi i œl¹skiej
oraz rasy polski koñ zimnokrwisty, jest zabezpieczenie
ogierów dla Stad Ogierów.
Rola stadnin w ca³ym systemie
organizacji krajowej hodowli

Stadnina w Liskach, powiat Bartoszyce
szych kierunków hodowli
w spó³kach ANR. Na koniec
2008 r. stan krów w oborach,
nale¿¹cych do Agencji wynosi³ 25 148 sztuk. Osi¹gniêto œredni¹ wydajnoœæ
9090 kg mleka, 363 kg
t³uszczu i 305 kg bia³ka, przy
zawartoœci 4,0 proc. t³uszczu
i 3,34 proc. bia³ka, która by³a
wy¿sza od krajowej populacji
krów ocenianych o 2 273 kg
mleka, 81 kg t³uszczu i 77 kg
bia³ka. Najlepsze obory spó³ek Agencji uzyskuj¹ wydajnoœci powy¿ej 10 000 kg,
a nawet 11 000 kg mleka.
Populacja krów w stadach
spó³ek ANR stanowi 4,4 proc.
krów, bêd¹cych pod kontrol¹
u¿ytkowoœci w kraju. Od tej
stosunkowo ma³ej populacji
krów pochodzi jednak prawie
po³owa mêskiego materia³u
hodowlanego, sprzedanego
na potrzeby krajowego programu genetycznego doskonalenia byd³a mlecznego.
Najbardziej istotnym wskaŸnikiem, charakteryzuj¹cym
potencja³ genetyczny stada,
jest liczba buhajów dopuszczonych do rozrodu. Wg listy
rankingowej, zatwierdzonej
przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w lutym 2009 r.,
do inseminacji w rasie czarnobia³ej dopuszczono 53 buhaje hodowli krajowej, z czego
20 sztuk, tj. 37,7 proc. wyhodowano w spó³kach ANR.
W spó³kach Agencji znajduje
siê 689 matek buhajów to
jest 52 proc. zakwalifikowanych do kojarzeñ indywidualnych krów w kraju.
Buhaje hodowlane ze stad
Agencji stanowi³y 45 proc.
wszystkich buhajów, zakupionych do Stacji Hodowli
i Unasienniania Zwierz¹t.
Dane te wskazuj¹ na bardzo
du¿e znaczenie tych stad dla
programu doskonalenia byd³a
mlecznego.

Agencji hodowane s¹ wszystkie
rasy œwiñ, wykorzystywane
w programie doskonalenia,
tj.: wielka bia³a polska, polska
bia³a zwis³oucha, duroc, hampshire i pietrain. Hodowla œwiñ
prowadzona jest w 5 spó³kach. S¹ to chlewnie du¿e,
licz¹ce œrednio 173 maciory,
co w warunkach polskich ma
istotne znaczenie, gdy¿ zwiêksza skutecznoœæ pracy hodowlanej. Potwierdzeniem wartoœci
genetycznej stad jest bardzo
dobra miêsnoœæ tuczników
pochodz¹cych z tych hodowli.
Spó³ki uzyskuj¹ miêsnoœæ
tuczników na poziomie 55–60
proc. Z tych wzglêdów zapotrzebowanie na materia³
hodowlany ze spó³ek Agencji
jest du¿e. W 2008 r. sprzeda¿
materia³u hodowlanego wynios³a: 448 knurków i 2057
loszek.
Aktualnie hodowla owiec
i produkcja owczarska
prowadzona jest w 7 spó³kach
ANR. W 2008 r. stan matek
owczych w spó³kach Agencji
wynosi³ 2 095 szt., co stanowi
ok. 2,7 proc. pog³owia matek
ocenianych w kraju. Hodowanych jest 5 ras owiec, z czego
najbardziej liczn¹ ras¹ jest
merynos polski – 1 558 matek.
Zainteresowanie hodowl¹
owiec w kraju jest niewielkie,
w rezultacie popyt na zwierzêta hodowlane jest bardzo
ma³y.
Hodowla koni w stadninach prowadzona by³a z uwzglêdnieniem za³o¿eñ programu
wykorzystywania zasobów
genetycznych stad zarodowych
ANR dla doskonalenia krajowej populacji koni. Liczba
klaczy matek w stadninach
ANR w roku 2008 wynosi³a
1294. Spó³ki ANR hoduj¹
9 ras koni: 4 spó³ki prowadz¹
hodowlê koni pe³nej krwi
angielskiej, a 3 spó³ki hoduje
konie czystej krwi arabskiej.

koni jest bardzo istotna, gdy¿
tam w³aœnie produkowany
jest najlepszy materia³
genetyczny. W stadninach
utrzymywane jest tylko ok.
4 proc. stanu klaczy, wpisanych do ksi¹g hodowlanych,
ale produkuj¹ one ponad 70
proc. ogierów ras szlachetnych, zakupywanych przez
stada ogierów. W roku 2008
Stada Ogierów utrzymywa³y
805 ogierów-reproduktorów.
Œrednia pokrytych klaczy,
przypadaj¹cych na ogiera
w ostatnim roku zmniejszy³a
siê do 14,2 sztuk. W 4 spó³kach prowadzona jest hodowla
ras zachowawczych: konika
polskiego i konia huculskiego.
Spó³ka SKH G³adyszów Sp.
z o.o. – hoduj¹ca konie huculskie posiada najlepsze stado
tej rasy w Europie. W SO Sieraków Sp. o.o., SK Dobrzyniewo Sp. z o.o. oraz PHR
Tulce Sp. z o.o. (Kobylniki)
prowadzona jest hodowla
konika polskiego.
Warto odnotowaæ, ¿e hodowla koni czystej krwi arabskiej wci¹¿ jest zaliczana do
najlepszych w œwiecie. Ceny
koni na dorocznej aukcji w
Janowie Podlaskim osi¹gaj¹
rekordowy poziom i stanowi¹
swoisty wyznacznik cen œwiatowych. Spoœród ras regionalnych konie ma³opolskie i angloarabskie reprezentuj¹ najlepszy poziom hodowlany.
Œwiadcz¹ o tym dobre œrednie
ceny, uzyskane za sprzedane
konie.
Utrzymanie i rozwój krajowej hodowli twórczej roœlin
i zwierz¹t wynika z potrzeby
zapewnienia polskiemu rolnictwu dostêpu do materia³u
nasiennego roœlin i materia³u
zarodowego zwierz¹t o cechach odpowiadaj¹cych
regionalnym warunkom.
Prowadzenie w³asnych, krajowych programów hodowlanych ma znaczenie strate-

giczne dla polskiego rolnictwa
poniewa¿ uniezale¿nia od
ewentualnych chorób czy
epidemii w innych krajach,
jak równie¿ pozwala realizowaæ w³asne cele hodowlane,
które nie zawsze s¹ zbie¿ne
z celami zagranicznych firm
hodowlanych oraz gwarantuje bezpieczeñstwo ¿ywnoœciowe kraju i stabilizacjê cen
materia³u nasiennego i zarodowego.
Agencja Nieruchomoœci
Rolnych realizuj¹c na³o¿one
zadania w³aœcicielskie w latach 2001-2008 przekaza³a
spó³kom hodowlanym wsparcie
w postaci aportów nieruchomoœci i wk³adów pieniê¿nych
o wartoœci 366 374,7 tys. z³,
z czego 274 328,0 tys. z³ (74,9
proc.) w postaci dop³at do kapita³u przeznaczone by³o na
realizacjê zadañ inwestycyjnych, a tym samym wsparcie
dzia³añ restrukturyzacyjnych
w spó³kach. Kwota blisko 275
mln z³ w g³ównej mierze
pozwoli³a na znaczne przyspieszenie dzia³añ inwestycyjnych prowadzonych w dzia³ach hodowlanych i produkcyjnych.
Rok 2008 by³ pierwszym
„w pe³ni rynkowym zderzeniem konkurencyjnym” dla
spó³ek hodowlanych, nadzorowanych przez ANR. Nale¿y
tu zaznaczyæ, ¿e wynegocjowany okres dostosowawczy (okres przejœciowy od 1 maja
2004 do 30 kwietnia 2007)
zaowocowa³ ponadprzeciêtnymi wynikami finansowymi
i przyspieszeniem realizacji
w spó³kach zadañ inwestycyjnych, maj¹cych na celu z jednej strony dostosowanie do
nowych wymogów, na³o¿onych na przedsiêbiorstwa
rolne, a z drugiej zaœ przygotowanie do konkurowania
na poszerzonym rynku unijnym. Za sukces tego okresu
mo¿na uznaæ przygotowanie
siê spó³ek w zakresie nowoczesnego zaplecza hodowlanoprodukcyjnego, które nie tylko
spe³nia wymogi europejskie,
ale i pozwala na dalszy rozwój
przedsiêbiorstw i kontynuacjê programów hodowlanych. Dla wzmocnienia
pozycji polskiej hodowli przygotowano i aktualnie realizowany jest program restrukturyzacji, polegaj¹cy na tworzeniu poprzez inkorporacjê
niektórych spó³ek i stworzenie
silnych organizmów gospodarczych.
Spó³ki ANR, bêd¹ce w Polsce g³ównym noœnikiem
postêpu biologicznego w rolnictwie zapraszaj¹ wszystkie
podmioty gospodarcze z sektora rolnego do nawi¹zania
wspó³pracy.
Oferuj¹ bowiem wysokiej
wartoœci materia³ hodowlany
i nasienny, a tak¿e knowhow w zakresie prowadzonych prac hodowlanych,
umo¿liwiaj¹cy rozwój nowoczesnego i efektywnego
rolnictwa.
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Dodatek specjalny

NIERUCHOMOŚCI
ATRAKCYJNE
INWESTYCYJNIE

ZAPROSZENIE DO MISJI
GOSPODARCZEJ NA WOŁYŃ
Ze wzglêdu na du¿e zainteresowanie misjami gospodarczymi do Równego (2729.05.2009 r.) i ¯ytomierza
(1.07-4.07.2009), kontynuujemy cykl tego rodzaju
przedwsiêziêæ, których g³ównym celem jest nawi¹zanie
bezpoœrednich kontaktów
polskich firm z firmami
ukraiñskimi.
Nastêpny wyjazd zaplanowany jest na 26-29.08.2009 r.
do £ucka (obwód Wo³yñski).
W przemyœle obwodu Wo³yñskiego dominuj¹ nastêpuj¹ce bran¿e: rolna, drzewna,
budowlana, tekstylna, spo¿ywcza, jak równie¿ bran¿a
budowy maszyn specjalnego
przeznaczenia oraz bran¿a
automatyki przemys³owej.
Polsko-Ukraiñska Izba
Gospodarcza organizuje
misjê we wspó³pracy z Ambasad¹ Ukrainy w Polsce.
Udzia³ w misji Ambasadora
Ukrainy w Polsce pana Oleksandra Motsyka oraz radcy
handlowego pana Tarasa
Tokarskiego pozwala na
prowadzenie rozmów z przedstawicielami w³adz regionu
i instytucji, reprezentuj¹cych

interesy lokalnych przedsiêbiorców.
Przed wyjazdem w oparciu
o przekazane oczekiwania
PUIG identyfikuje firmy
ukraiñskie i przygotowuje
szczegó³owy program spotkañ,
rozmów oraz wizytacji dla firm
polskich, bior¹cych udzia³
w misji.
Izba zapewnia:
- transport autokarowy
wraz z ubezpieczeniem
- zakwaterowanie w hotelu
i ca³odzienne wy¿ywienie
- transfery lokalne
- obs³ugê t³umaczy podczas pobytu i w czasie prowadzenia rozmów biznesowych
Serdecznie zapraszamy do
wziêcia udzia³u w misji.
Wszelkich dodatkowych
informacji, dotycz¹cych
misji gospodarczej do
£ucka udzielaj¹ pracownicy
Polsko-Ukraiñskiej Izby
Gospodarczej, telefon
(0 prefix 22) 828-00-81,
fax (0 prefix 22) 828-00-82;
e-mail: tmilek@puizba.pl;
oruden@puizba.pl;
www.puizba.pl

Pa³ac, Borek Strzeliñski
W swojej ofercie ANR
posiada nieruchomoœci atrakcyjne inwestycyjnie, np.
dzia³ki pod inwestycje mieszkaniowe, us³ugowe, handlowe,
nadaj¹ce siê do innego alternatywnego zagospodarowania (np. pod zalesienie,
rekreacjê, turystykê, sport) –
w tym budowlane obiekty
zabytkowe, jak te¿ grunty,
które posiadaj¹ pok³ady
u¿ytecznych kopalin, nieruchomoœci, które kwalifikuj¹
siê pod budowê elektrowni
wiatrowych. Niektóre z tych
nieruchomoœci s¹ gotowe do
rozdysponowania i czekaj¹
na potencjalnego inwestora.
Dla czêœci z nich trwaj¹
prace planistyczne i podzia³owe, dotycz¹ce zmiany planu
zagospodarowania przestrzennego lub studium.
Jednostki ANR tworz¹ listy
(rejestry) takich nieruchomoœci. Umieszczane s¹ na
nich wszystkie nieruchomoœci
rolne, które w wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji
zosta³y zakwalifikowane jako
mo¿liwe w przysz³oœci do
wykorzystania na cele nierolne
i wymagaj¹ czasu do zakoñczenia prac planistycznych.
Nieruchomoœci atrakcyjne inwestycyjnie sprzedawane s¹ przez ANR w przetargach licytacyjnych, bez
mo¿liwoœci roz³o¿enia
ceny sprzeda¿y na raty.
Preferencje dla nabywców
kupuj¹cych zabytki
ANR posiada ponad 800
zespo³ów dworskich i pa³a-

cowo-parkowych. Wiêkszoœæ
znajduje siê w dzier¿awie,
a na rozdysponowanie czeka
ok. 200 zespo³ów. Obiekty
zabytkowe poza sw¹ bezsporn¹ wartoœci¹ historyczn¹ i kulturow¹ maj¹
tak¿e wymiern¹ wartoœæ
gospodarcz¹. Niemal na
ca³ym œwiecie stare budowle
stanowi¹ dobr¹ lokatê kapita³u. Wymagaj¹ one
jednak od potencjalnego
inwestora zaanga¿owania
œrodków na ich rewitalizacjê. Aktualnie ANR stosuje
50 proc. obni¿kê ceny
sprzeda¿y, uzyskanej na
przetargu. Jednak skorzystanie z niej zale¿y od
spe³nienia odpowiednich
warunków przez zainteresowanych. Nabywca jest zobowi¹zany do przed³o¿enia
w³aœciwemu oddzia ³owi
terenowemu Agencji, w terminie ustalonym w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków, nie
d³u¿szym jednak ni¿ 5 lat
od dnia zawarcia umowy
sprzeda¿y, dokumentów,
potwierdzonych przez konserwatora, okreœlaj¹cych
zakres rzeczowy i wartoœæ
nak³adów, które nabywca
poniós³, realizuj¹c wskazania konserwatorskie w odniesieniu do nabytej nieruchomoœci zabytkowej. Intencj¹ stosowania obni¿ki
ceny sprzeda¿y przez ANR
jest zachêcenie potencjalnych
inwestorów, a jednoczeœnie
zmobilizowanie nabywców
do realizacji prac wed³ug

wskazañ konserwatora zabytków.
Gdzie mo¿na
znaleŸæ informacje?
Osoba zainteresowana
nabyciem okreœlonego typu
nieruchomoœci mo¿e zwróciæ siê bezpoœrednio do
w³aœciwego oddzia³u terenowego ANR lub jego filii.
Wykazy i og³oszenia przetargów na sprzeda¿ nieruchomoœci wywiesza siê m.in.
w terenowo w³aœciwych siedzibach oddzia³ów terenowych
(filii) ANR oraz gmin.
Informacje o zamiarze
sprzeda¿y nieruchomoœci,
których wartoœæ szacunkowa przekracza równowartoœæ dziesiêciu tysiêcy kwintali ¿yta, ustalon¹ stosownie
do przepisów o podatku
rolnym, dodatkowo og³asza
siê w prasie o zasiêgu co
najmniej wojewódzkim.
Dotyczy to równie¿ nieruchomoœci atrakcyjnych inwestycyjnie.
Ponadto informacje, dotycz¹ce harmonogramów
przetargów na sprzeda¿,
wykazów i og³oszeñ oraz
informacje o odwo³aniu przetargu s¹ publikowane na
portalu internetowym
Agencji Nieruchomoœci
Rolnych:
(http://www.anr.gov.pl).
Szczegó³owe informacje, w tym
o aktualnych ofertach, dostêpne s¹ na stronie internetowej ANR.

EKSPERT W BIOMASIE

Poli Trade Polska Sp. z o.o.
ul. T. BoyaŻeleńskiego 108
40750 Katowice
tel.: +48 032 292 10 41
fax: +48 032 292 10 41
email: biuro@politrade.pl
www.politrade.pl
Poli Trade Polska Sp. z o.o. współpracująca z naj
większymi grupami energetycznymi w Polsce,
poszukuje producentów biomasy w postaci pe
letu, granulatu, śruty z łuski słonecznika i rzepaku.
Oferujemy stałą współpracę i atrakcyjne ceny.
Zapraszamy do współpracy.

PolskoUkraińska Izba Gospodarcza zaprasza
do dyskusji oraz do publikacji treści o tematyce
gospodarczej na łamach „Kuriera Gospodarczego”

Polsko – Ukraińska Izba Gospodarcza
00048 Warszawa, ul. Mazowiecka 2/4
Telefony: +48 22 828 00 82; +48 22 828 00 81;
+48 22 826 52 51
e –mail: puig@puizba.pl

