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CENTRUM KOMPETENCJI PUŁAWY Biznes – nauka - rolnictwo

Pierwszy polski think-tank rolniczy, który skupia w sobie trzy 

różne punkty widzenia: 
• wrażliwość i doświadczenie przedsiębiorców rolnych,

• know - how producentów środków produkcji,

• wiedzę i wizję instytucji naukowych zajmujących się tematyką

AGRO.

Instytucja, która stanowi platformę dla współpracy nauki 

i biznesu w rolnictwie. 

Nowoczesny ośrodek współpracy, a przede wszystkim wymiany 

informacji i doświadczeń dla rolników, doradców, instytucji 

nauki oraz szeroko rozumianego biznesu. 
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CZŁONKOWIE KONSORCJUM

 Grupa Azoty - Grupa Azoty PUŁAWY jako Koordynator Konsorcjum

 Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach (IUNG-PIB)

 Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Puławach (INS)

 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW)

 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (UMCS)

 Krajowa Stacja Chemiczno – Rolnicza w Warszawie

 Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych

 Krajowa Federacja Producentów Zbóż

 Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego

 Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego

 Intermag Sp. zo.o.

 ADOB Sp. z o.o., Sp.k.



RADA NAUKOWA

Wsparciem konsultacyjno – doradczym Konsorcjum jest Rada Naukowa, złożona z najbardziej 

cenionych naukowców w dziedzinie uprawy i nawożenia w składzie:

prof. dr hab. Janusz Igras – Przewodniczący – Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Puławach

prof. dr hab. Zofia Spiak – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

prof. dr hab. Jan Łabętowicz – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

prof. dr hab. Tadeusz Filipek – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

prof. dr hab. Florian Gambuś – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

prof. dr hab. Witold Grzebisz – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

prof. dr hab. Stanisław Krasowicz – IUNG-PIB w Puławach

prof. dr hab. Wojciech Lipiński – Krajowa Stacja Chemiczno – Rolnicza w  Warszawie

prof. dr hab. Stanisław Sienkiewicz – Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie

Wojciech Nalazek – Kierownik Audycji Rolnych TVP1,  Ekspert Konsorcjum



1. Przezwyciężanie barier hamujących wzrost 
(górnictwo, energetyka oraz rolnictwo);

2. Rozwój branż o dużym potencjale wzrostu
(usługi dla biznesu, produkcja przemysłowa,
przetwórstwo żywności);

3. Osiągniecie efektywnego kosztowo przyspieszenia 
w dziedzinie technologii 
(np. zaawansowana produkcja przemysłowa, branża 
farmaceutyczna);

4. Zahamowanie presji demograficznej.

* Raport McKinsey&Company,  „Polska 2025 – Nowy motor wzrostu w Europie”, Warszawa 2015.
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Potencjał wzrostu wartości dodanej 
sektora przy osiągnięciu poziomu 

produktywności UE-15 (w mld euro)

Polska, chcąc stać się jedną z najbardziej zaawansowanych gospodarek świata będzie
musiała rozwijać się w jeszcze szybszym tempie

Zdaniem autorów raportu McKinsey & Company* taki 

wzrost jest możliwy pod czterema warunkami:



Sektor produktów rolno - spożywczych dziś

• Rolnictwo to obecnie czwarty największy sektor gospodarki w Polsce.

• Tereny wiejskie – to 93% terytorium Polski, żyje na nich ok. 40% ludności.

• Eksport produktów rolno - spożywczych - ponad 12% całkowitej wartości

polskiego eksportu.

• W latach 2003 – 2014 wartość polskiego eksportu rolno – spożywczego zwiększyła

się z 4,0 mld do 23,6 mld euro.

• Polska zajmuje ósme miejsce wśród najważniejszych eksporterów żywności w UE.

Polska w UE: największy producent jabłek, wiśni, porzeczek, agrestu, malin, kapusty, marchwi i buraków, trzeci 

producent cukru i zbóż, jeden z największy producentów, przetwórców i eksporterów rzepaku.

Polska na świecie: największy producent porzeczek, agrestu i malin, największy eksporter: mrożonych owoców i 

zagęszczonych soków.



Bilans handlu zagranicznego w Polsce
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SALDO paliwa mineralne, smary i materiały pochodne

chemikalia i produkty pokrewne surowce niejadalne z wyjątkiem paliw

maszyny, urządzenia i sprzęt transportowy produkty rolno-spożywcze

* Opracowanie własne na podstawie Handel Zagraniczny , GUS  2005 - 2013



Rolnicza Mapa Polski



Przesłanki zdynamizowania rozwoju Polski w 

oparciu o rolnictwo 

i przemysł spożywczy



Polska centrum przemysłu spożywczego dla Europy



Dobrze rozwinięty przemysł nawozowy to inteligentne nawozy



Zużycie nawozów azotowych w wybranych krajach UE w 2013 r.
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Kształtowanie i promowanie modelu nowoczesnego przedsiębiorcy rolnego

Raport „25 lat 
polskiego rolnictwa. 

Bezpieczeństwo 
żywnościowe w 

Europie”  

Raport „Polska 
atrakcyjnym 

producentem i 
dostawcą żywności”  

Coroczne 
Konferencje „Nauka 
– Biznes – Rolnictwo

Aktywny udział 
przedstawicieli CKP 

w konferencjach 
oraz forach dot. 
tematyki rolnej

Artykuły popularno-
naukowe dot. 

nawożenia 
w czasopiśmie 

AGROlider

Wstąpienia i 
wypowiedzi 
eksperckie 

przedstawicieli CKP 
dla mediów 
(TV, radio)



PROJEKTY BADAWCZE:

Działania w obszarze badań i innowacji dotyczące nawożenia

MEGAProjekt - nowe 
nawozy z dodatkiem 

siarki. 

INNOFERT -
„Innowacyjny system 

nawożenia roślin 
uprawnych”

PHOSPHORUS - „Ocena 
działania nowego 

produktu nawozowego 
USP w porównaniu z 

nawozem CSP w 
badaniach 

wegetacyjnych”. 

Kształtowanie i promowanie modelu nowoczesnego przedsiębiorcy rolnego

Raport „Polska 
atrakcyjnym 

producentem i 
dostawcą 

żywności” (II 
edycja raportu CKP)

Coroczne 
Konferencje 

„Nauka – Biznes –
Rolnictwo” 

Aktywny udział 
przedstawicieli CKP 

w konferencjach 
oraz forach dot. 
tematyki rolnej



Edukowanie przedsiębiorców rolnych

Studia podyplomowe dla doradców rolnych (we 
współpracy z SGGW)

Celem jest przygotowanie specjalistów w zakresie 
najnowszych technologii zintegrowanej produkcji roślin 

oraz trendów rynków rolnych

Advanced Agro Business Management dla 
przedsiębiorców rolnych

Celem projektu będzie zaoferowanie i dostarczenie 
przedsiębiorcom rolnym profesjonalnych narzędzi 

zarządzania biznesem tak, aby wspierać rozwój rolniczej 
przedsiębiorczości oraz wzrost poziomu konkurencyjności 

polskiego rolnictwa



Centrum Kompetencji Puławy podejmuje działania dla wsparcia produktywności 

w krajach rozwijających się

Działania w celu określenia możliwości podjęcia współpracy w obszarach:

• Wymiany handlowej obejmującej surowce, produkty nawozowe oraz płody rolne.

• Wspólnych działań w ramach Centrum Kompetencji mających na celu przeprowadzenie ekspertyz
w zakresie: gospodarki wodnej, oceny przydatności rolniczej gleb, modelu produkcji rolniczej, propozycji wsparcia
produkcji rolnej poprzez agendy rządowe, wspólnej platformy wymiany wiedzy dotycząca najlepszych praktyk
rolniczych.

• Wspólnego stworzenia programów: badawczych, edukacyjnych oraz doradztwa rolnego.



Działania dla dalszego rozwoju przetwórstwa żywności w Polsce

Zwiększanie stopnia przetworzenia produktów 
rolno-spożywczych i wspinanie się na wyższą pozycję w łańcuchu wartości

• Wzmacnianie zdolności konkurowania rolniczych gospodarstw towarowych

• Rozwijanie projektów związanych 
z gospodarowaniem wodą do celów rolniczych

• Rozwijanie brand marketingu, czyli budowanie polskich marek produktów rolno-
spożywczych; rozważenie zakupu zagranicznych, znanych marek

• Poprawa wykorzystania rezultatów prac badawczo-rozwojowych przez biznes 
rolno-spożywczy; rozwijanie systemu doradztwa rolniczego

• Przyspieszenie konsolidacji firm sektora przetwórstwa żywności, poprawa 
zdolności rywalizacji na rynkach zagranicznych

• Poprawa warunków finansowania aktywności gospodarczej uczestników rynku 
rolnego



ETAPY ROZWOJU CENTRUM KOMPETENCJI PUŁAWY 

– LIDER INNOWACJI



Dziękuję za uwagę

Janusz Igras

janusz.igras@ins.pulawy.pl


