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Koniunktura 

Według wyników Powszechnego Spisu Rolnego z 2020 r., liczba gospodarstw rolnych ogółem wyniosła ok. 1,3 

mln i zmniejszyła się o blisko 13% w porównaniu z danymi uzyskanymi w Powszechnym Spisie Rolnym w 2010 r. 

W ogólnej liczbie podmiotów wzrósł udział gospodarstw największych obszarowo oraz najmniejszych, w tym 

prowadzących intensywną produkcję roślinną i zwierzęcą. Jest to związane z postępującym procesem specjalizacji 

gospodarstw prowadzących chów i hodowlę zwierząt. Większość gospodarstw rolnych jest prowadzona przez 

osoby fizyczne, jednak tylko w 1/3 gospodarstw domowych, w których jest użytkownik gospodarstwa indywidu-

alnego, uzyskuje się główne dochody z prowadzonej działalności rolniczej. 

Koniunktura w rolnictwie nie jest korzystna. Z badań Instytutu Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlo-

wej wynika, że załamanie koniunktury obserwowane w IV kwartale 2021 r. jeszcze się pogłębiło  

w I kwartale br. Wartość wskaźnika koniunktury rolnej IRG SGH (IRGAGR) spadła o 11,5 pkt., do minus 23,2 pkt. 

Była to najniższa wartość tego wskaźnika od 13 lat, a więc od wybuchu globalnego kryzysu finansowego i gospo-

darczego z lat 2008-2009. W ciągu kwartału obniżyły się wartości obu składowych wskaźnika koniunktury: wskaź-

nika wyrównanych przychodów pieniężnych oraz wskaźnika zaufania. Oba wskaźniki cząstkowe zanotowały war-

tości najniższe od wielu lat. 

Na nastroje panujące w gospodarstwach rolnych wywarł wpływ przede wszystkim gwałtowny wzrost kosztów 

produkcji i utrzymania. Odsetek gospodarstw, wyrażających obawy o przyszłość, jest najwyższy od początku ba-

dania koniunktury rolnej i wynosi obecnie ponad 30%. Oceny rolników ich przyszłej sytuacji finansowej są bardzo 

pesymistyczne i sięgają poziomów nieobserwowanych od 20 lat. Dekoniunkturę w największym stopniu odczu-

wają gospodarstwa położone w makroregionie zachodnim, gospodarstwa małe, o powierzchni do 7 ha i te, które 

zajmują się uprawą roślin wieloletnich.  

W bieżącym badaniu koniunktury ponownie odnotowano spadek wydatków na zakup pasz, nawozów sztucznych 

i środków ochrony roślin, mimo że w pierwszym kwartale bieżącego roku wydatki te powinny rosnąć z uwagi na 

przygotowanie do działalności rolniczej wiosną i latem. Poziom nakładów inwestycyjnych jest najniższy od 2009 r. 

Zmniejszyła się również skłonność do finansowania produkcji kredytem, a wyniki odpowiedzi na pytania o zamiar 

wzięcia kredytu oraz zrealizowany popyt na kredyt przyjęły wartości najniższe od ponad dekady. 

Poziom ryzyka:  Perspektywa 

Średni  Negatywna 
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Produkcja upraw rolnych 

 

Zboża 

Według marcowych prognoz Amerykańskiego Depar-

tamentu Rolnictwa (dalej: USDA), w sezonie 2021/2022 

nastąpi poprawa światowego bilansu kukurydzy. Jed-

nocześnie nastąpi spadek światowych zapasów psze-

nicy, ale w mniejszym zakresie, niż było to spodziewane 

w lutym. W stosunku do lutowego raportu podwyż-

szono o ponad 7 mln t szacunki światowej produkcji 

wszystkich zbóż w sezonie 2021/2022 do 2.791,5 mln t. 

Prognoza zapasów zbóż na koniec tego sezonu wynosi 

obecnie 798,1 mln t (korekta in plus o 6,6 mln t w sto-

sunku do prognozy z lutego br.), w porównaniu do 

798,5 mln t w poprzednim sezonie.  

Prognoza globalnych zbiorów kukurydzy wyniosła 

1.206,1 mln t (wzrost o 7,4% r/r). Światowe spożycie ku-

kurydzy szacowane jest na 1.196,0 mln t. Światowe za-

pasy na koniec sezonu mają wynieść 301,0 mln t,  

o 3,3% r/r więcej. Szacunki ukraińskiego eksportu ku-

kurydzy obniżono o 6 mln t, do 27,5 mln t. 

Natomiast globalna produkcja pszenicy ma wynieść 

778,5 mln t. Wzrost produkcji będzie możliwy dzięki 

wyższym zbiorom w Australii, wynoszącym 36,3 mln t. 

Spożycie pszenicy ma wynieść 787,3 mln t co oznacza, 

że na koniec sezonu zapasy tego zboża wyniosą 281,5 

mln t i będą o 3,0% r/r niższe. Korekta in minus eks-

portu pszenicy z Rosji sięgnęła 3 mln t (do 32 mln t), a 

z Ukrainy 4 mln t (do 20 mln t). 

Zgodnie z wynikowym szacunkiem Głównego Urzędu 

Statystycznego (dalej: GUS) produkcji upraw rolnych 

i ogrodniczych w 2021 r., zbiory zbóż ogółem ocenia 

się na 34,6 mln t, tj. o około 3% r/r mniej, a produkcję 

zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi sza-

cuje się na 27,0 mln t, tj. o około 6% r/r mniej. Zbiory 

zbóż ozimych łącznie z ozimymi mieszankami zbożo-

wymi wyszacowano na 20,8 mln t, tj. o 2,0 mln t (o 9%) 

mniej w porównaniu z 2020 r., a zbiory zbóż jarych łącz-

nie z jarymi mieszankami zbożowymi wyszacowano na 

ok. 6,2 mln t, tj. o 0,4 mln t (o 7%) więcej w stosunku do 

zbiorów z 2020 r. Natomiast zbiory kukurydzy uprawia-

nej na ziarno oszacowano na blisko 7,5 mln t, tj. o około 

9% więcej niż w 2020 r. 

Pogoda we wrześniu ub.r. stwarzała na ogół dobre wa-

runki dla przeprowadzania zbioru upraw. Temperatura 

powietrza i gleby w listopadzie ub.r. podtrzymywała 

wegetację oraz stwarzała dobre warunki dla wschodów, 

wzrostu i rozwoju późno zasianych ozimin. Umożliwiała 

także wykonywanie jesiennych prac polowych oraz 

zbiorów roślin okopowych i pastewnych. Dobowe wa-

hania temperatury powietrza sprzyjały hartowaniu się 

roślin. 

Inwazja Rosji na Ukrainę spowodowała zakłócenia 

w dostawach zbóż na rynku światowym. Kraje poszuki-

wały alternatywnych źródeł dostaw, co przyczyniło się 

do znacznego wzrostu cen zbóż. Polska nie była wyjąt-

kiem. Według GUS w marcu 2022 r. średnia cena psze-

nicy w skupie wzrosła o 20,0% m/m, do 1.516 zł/t, 

i o 61,0% r/r. Cena żyta wyniosła 1.205 zł/t, co ozna-

czało wzrost o 9,0% m/m i o 63,0% r/r. Cena jęczmienia 

ukształtowała się na poziomie 1 228 zł/t, więcej 

o 10,0% m/m i o 53% r/r. Za to średnia cena kukurydzy 

w porównaniu z lutym 2022 r. wzrosła o 14,0%, do 

1.256 zł/t, i o 47,0% r/r.  

Na rynku krajowym (dane Zintegrowanego Systemu 

Rolniczej Informacji Rynkowej Ministerstwa Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi, dalej: ZSRIR MRiRW) w drugim tygodniu 

kwietnia 2022 r. odnotowano dalszy niewielki wzrost 

cen zbóż (Tabela 1). Wyjątkiem były ceny owsa kon-

sumpcyjnego, które uległy obniżeniu.  

Na początku marca 2022 r. na monitorowanych ryn-

kach zagranicznych ceny zbóż, na skutek konfliktu 

zbrojnego na Ukrainie, odnotowały duże tygodniowe 

wzrosty, wynoszące 15–25%. Przyczyną wzrostu cen 

jest popyt na unijną pszenicę spowodowany blokadą 

portów zlokalizowanych na Morzu Azowskim i Morzu 

Czarnym. Sytuacja ta powoduje poszukiwanie alterna-

tywnych źródeł dostaw, które będą wstanie zastąpić 

podaż z kierunku ukraińskiego i rosyjskiego. 

Pod koniec drugiej dekady kwietnia 2022 r. na monito-

rowanych rynkach zagranicznych obserwowano już wy-

hamowanie wzrostowej tendencji cen. Potencjał do 

dalszego wzrostu cen jest jednak wciąż znaczny. Prze-

dłużanie się rosyjsko-ukraińskiego konfliktu zbrojnego 

może doprowadzić do dalszych wzrostów.  

Silniejszy wzrost cen pszenicy powstrzymały na razie 

wspomniane korekty prognoz USDA. Podniesienie sza-

cunków światowych zbiorów i zapasów tego zboża 

wraz z obniżeniem prognoz amerykańskiego eksportu 
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pszenicy doprowadziło do osłabienia cen na rynku 

amerykańskim. Podrożała za to kukurydza, jako że ob-

niżono prognozy zapasów tego zboża przy jednocze-

snym znacznym zwiększeniu zamówień na to zboże, 

kierowanych z Chin. 

Tabela 1 Przeciętne ceny zbóż (bez VAT) płacone dostaw-

com przez wybrane przedsiębiorstwa dokonujące skupu  

Tydzień Pszenica 

konsum-

pcyjna 

Żyto 

konsum-

pcyjne 

Jęcz-

mień pa-

szowy 

Kukury-

dza pa-

szowa 

zł/t zł/t zł/t zł/t 

03-09.01.2022 1.331 1.132 1.165 1.052 

10-16.01.2022 1.306 1.155 1.157 1.064 

17-23.01.2022 1.291 1.124 1.137 1.071 

24-30.01.2022 1.286 1.115 1.159 1.092 

31.01-06.02.2022 1.292 1.052 1.104 1.104 

07-13.02.2022 1.268 1.120 1.128 1.093 

14-20.02.2022 1.260 1.079 1.126 1.097 

21-27.02.2022 1.278 1.084 1.123 1.127 

28.02-6.03.2022 1.464 1.132 1.197 1.213 

07-13.03.2022 1.558 1.214 1.224 1.321 

14-20.03.2022 1.530 1.225 1.250 1.300 

21-27.03.2022 1.527 1.209 1.283 1.305 

28.03-3.04.2022 1.569 1.267 1.324 1.389 

04-10.04.2022 1.648 1.311 1.385 1.431 

11-17.04.2022 1.655 1.314 1.392 1.433 

Zmiana t/t w % 0,4 0,2 0,5 0,1 

Zmiana m/m w % 8,2 7,3 11,4 10,2 

Źródło: ZSRIR MRiRW. 

Ceny na rynku zbóż są niestabilne. Część rolników 

w warunkach dużej niepewności powstrzymuje się 

przed sprzedażą zbiorów i czeka na zwyżkę cen. Wraz 

z obserwowaną presją cenową, rosnącymi kosztami 

produkcji (w tym zwłaszcza nawozów), sankcjami nało-

żonymi na Rosję i zniszczeniami wojennymi w Ukrainie, 

które uniemożliwią eksport zbóż z kierunku wschod-

niego, będzie to stymulować dalszy wzrost cen na świa-

towym i krajowym rynku zbóż. 

Rzepak 

W marcowej prognozie USDA produkcję nasion olei-

stych obniżono o 10 mln t w sezonie 2021/2022. Przy-

czyną są niekorzystne warunki meteorologiczne 

w Ameryce Południowej, gdzie uprawia się soję. Świa-

towe zbiory nasion oleistych mają wynieść 601,6 mln t 

wobec 603,6 mln t w sezonie 2020/2021. Spadły też 

prognozy zużycia nasion oleistych, które szacowane 

jest na 514,0 mln t. W rezultacie na koniec sezonu za-

pasy mają wynieść 104,7 mln t. 

W Polsce na dużą skalę z roślin oleistych uprawiany jest 

wyłącznie rzepak. Polska jest jednym z największych 

producentów rzepaku w Europie. Ze względu na wiel-

kość zbiorów i areał uprawy, Polskę wyprzedzają jedy-

nie Niemcy i Francja. 

Według GUS żniwa rzepaku rozpoczęto lokalnie w dru-

giej połowie lipca ub.r.. Przebiegały one na ogół w nie-

sprzyjających warunkach pogodowych. Opady deszczu 

utrudniały prowadzenie prac żniwnych. Do końca dru-

giej dekady sierpnia na obszarze całego kraju zakoń-

czono zbiór rzepaku i rzepiku. Powierzchnia uprawy 

rzepaku i rzepiku zwiększyła się w 2021 r. o 1% r/r, do 

1,0 mln ha. Zbiory rzepaku i rzepiku oszacowano na ok. 

3,2 mln t, tj. o około 2% r/r więcej. 

Korzystne warunki meteorologiczne w zimie wspierają 

produkcję rzepaku. Na koniunkturę na tym rynku 

wpływa dodatkowo konflikt rosyjsko-ukraiński i sytua-

cja na rynkach powiązanych. Wskutek inwazji Rosji na 

Ukrainę doszło do wytworzenia znacznego deficytu 

podaży oleju słonecznikowego na rynku europejskim, 

a to tworzy warunki dla wzrostu popytu na olej rzepa-

kowy. Spodziewany jest też wzrost zapotrzebowania na 

olej rzepakowy wykorzystywany do produkcji biopaliw, 

w celu uzyskania przez UE niezależności energetycznej 

od rosyjskiej ropy naftowej. 

W tej sytuacji nie dziwi, że w kontraktach terminowych 

na dostawę rzepaku jego cena na paryskiej giełdzie 

MATIF bije rekordy. 21 kwietnia br. w kontrakcie na maj 

cena rzepaku wynosiła 933 euro/t. Przez trzy tygodnie 

do 21 kwietnia 2021 r. rzepak zdrożał o 131,50 EUR/t. 

Na rynku kontraktów na rzepak ukształtował się długo-

terminowy trend wzrostowy cen.  

W Polsce ceny rzepaku również rosną. Bardzo wysokie 

ceny rzepaku na giełdzie MATIF stanowią wsparcie dla 

cen rzepaku na rynku krajowym. W warunkach ograni-

czonej podaży powoduje to, że w drugiej dekadzie 

kwietnia 2021 r. ceny oferowane za rzepak zawierały się 

w przedziale 4 500–4 800 zł/t z dostawą od kwietnia do 

czerwca br. 

Buraki cukrowe 

W 2022 r. spodziewany jest wzrost światowych cen cu-

kru, mimo prognozowanych wyższych zbiorów bura-
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ków cukrowych w UE. Zgodnie z prognozami USDA za-

pasy cukru na całym świecie spadają, a relacja zapasów 

do zużycia spadła do 26%. Na koniunkturę rynkową 

wpływa niekorzystna sytuacja w Brazylii, gdzie wskutek 

suszy zbiory trzciny cukrowej były niższe, a dodatkowo 

w znacznej mierze zostały zużyte do produkcji biopa-

liw. Ocenia się, że Brazylia w sezonie 2021/2022 wyeks-

portuje tylko około 25 mln t cukru. Również eksport 

z Indii będzie niższy, niż przed rokiem, ponieważ – po-

dobnie jak w Brazylii – nadwyżki cukru na indyjskim 

rynku mają być kierowane do produkcji etanolu. Zwięk-

szenie eksportu spodziewane jest jedynie w Tajlandii. 

Zapasy cukru w UE są niskie i wynoszą zaledwie ok. 

1 mln t. Do zaspokojenia popytu wykorzystywane są 

bieżące dostawy z rynku światowego, jednak wpływa to 

na znaczne wahania cen. Spodziewane jest dalsze dro-

żenie cukru, co będzie stymulować wzrost cen za zbiory 

buraków cukrowych. 

Według danych GUS, warunki pogodowe w okresie 

wiosny nie sprzyjały wschodom i wzrostowi roślin bu-

raka cukrowego. Dopiero poprawa pogody od po-

czątku czerwca 2021 r. spowodowała jego intensywny 

wzrost. Długa i ciepła jesień sprzyjała dorastaniu bura-

ków, jak i gromadzeniu w nich cukru (polaryzacja). 

Plony przekroczyły 61 t z ha, a polaryzacja buraka wy-

niosła 17,21% i wzrosła o prawie 2 p.p. w porównaniu z 

2020 r. Oszacowano, że powierzchnia uprawy buraków 

cukrowych w 2021 r. była wyższa o ok. 2% r/r i wzrosła 

do 0,25 mln ha. Zbiory buraków cukrowych oceniono 

na ok. 15,5 mln t, tj. o 4% r/r więcej.  

Ceny buraków kontraktowanych w 2022 r. wyniosą ok. 

35 EUR/t. Mimo wzrostu cen skupu, na sytuację planta-

torów niekorzystnie wpływa wzrost kosztów produkcji, 

ze szczególnym uwzględnieniem cen nawozów. Wyniki 

osiągane z produkcji buraków cukrowych ogranicza też 

system ustanowionych limitów kontraktacji i niskie 

ceny za buraki pozakwotowe. Może to ograniczyć opła-

calność produkcji, a w konsekwencji prowadzić do re-

zygnacji rolników z uprawy buraków cukrowych. 

Ziemniaki 

Według wstępnych danych Powszechnego Spisu Rol-

nego z 2020 r. powierzchnia uprawy ziemniaka wynio-

sła ok. 227 tys. ha i była mniejsza w stosunku do infor-

macji GUS z 2019 r. Wówczas oszacowano powierzch-

nię tego gatunku wraz z powierzchnią ziemniaków 

uprawianych w ogrodach przydomowych na 308,2 tys. 

ha. Według szacunków Instytutu Hodowli i Aklimatyza-

cji Roślin PIB w 2021 r. całkowita powierzchnia uprawy 

ziemniaka w gospodarstwach wynosi 230 tys. ha, jed-

nak oprócz tego uprawia się też ziemniaka na tzw. wła-

sne potrzeby. Postępująca koncentracja i profesjonali-

zacja uprawy powoduje jednak systematyczny zanik 

mniejszych plantacji. 

Spadek powierzchni uprawy ziemniaka obserwuje się 

w województwie podkarpackim, podlaskim i małopol-

skim. Do województw o największym areale uprawy 

ziemniaka należą wielkopolskie, łódzkie, mazowieckie, 

kujawsko-pomorskie i pomorskie. 

Warunki wegetacji były niezbyt korzystne dla upraw 

ziemniaka. Bardzo chłodny maj 2021 r. spowodował 

wydłużone i nierównomierne wschody roślin. W dal-

szym okresie wegetacji, z uwagi na nierównomierny 

rozkład opadów oraz różne warunki glebowe, stan 

plantacji był różny. Plonowanie roślin ziemniaka było 

więc zróżnicowane regionalnie. GUS ocenił, że plony 

ziemniaków w 2021 r. wyniosły 300 dt/ha i były mniej-

sze 14% r/r. Zbiory ziemniaków wyniosły natomiast ok. 

7,1 mln t, tj. o 10% r/r mniej. 

Jakość handlowa zebranych ziemniaków nie jest dobra. 

Udział plonu handlowego w ogólnych zbiorach odmian 

ziemniaków jadalnych nie przekroczy 70%. Wartość 

użytkową bulw ze zbiorów z 2021 r. pogarsza występo-

wanie bakteriozy pierścieniowej, będące efektem nie-

wystarczającego bezpieczeństwa fitosanitarnego. 

Utrudni to eksport ziemniaków, mimo popytu zgłasza-

nego przez kraje UE oraz kraje Bliskiego Wschodu. 

W marcu 2022 r. cena ziemniaków w skupie wyniosła 

82,74 zł za dt i wzrosła w skali miesiąca o 2,3% oraz  

o 28,2% w skali roku. Na targowiskach za 1 dt ziemnia-

ków płacono 147,97 zł, tj. o 1,7% więcej niż w lutym 

2022 r. Dynamika wzrostu cen została zahamowana 

i obecnie nie obserwuje się szybkiego drożenia ziem-

niaków. 

Warzywa gruntowe 

Według GUS 2021 r. warunki pogodowe dla uprawy 

warzyw gruntowych były niekorzystne niemal w całym 

okresie wegetacji. Ze względu na niskie temperatury 

dobowe powietrza i częste opady deszczu siewy wa-

rzyw były opóźnione. Wschody warzyw były nierówno-

mierne, pojawiała się także konieczność przesiewania 
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upraw. Lipcowe upały wpłynęły na skrócenie okresu 

wegetacji, a opady deszczu w sierpniu spowodowały 

silne porażenie plantacji chorobami grzybowymi i bak-

teryjnymi. Częste opady deszczu wpływały negatywnie 

na ich jakość i trwałość (przede wszystkim w przypadku 

warzyw korzeniowych i cebuli).  

Łączną produkcję warzyw gruntowych (odmian wcze-

snych i późnych) w 2021 r. oszacowano na  

3,8 mln t, tj. na poziomie niższym o ok. 1% r/r. Najwięk-

szy spadek zanotowano w przypadku gatunków ciepło-

lubnych (tj. pomidorów i ogórków). W porównaniu do 

roku 2020 zbiory ogórków zmniejszyły się o ok. 30% 

i wyniosły niespełna 127 tys. t, natomiast zbiory pomi-

dorów zostały ocenione na 158 tys. t, czyli mniej 

o 15% r/r . Produkcję kapusty oszacowano na ponad 

687 tys. t, a kalafiorów na ok. 138 tys. t. Zbiory cebuli 

ukształtowały się na poziomie 617 tys. t, produkcja 

marchwi została oceniona nieznacznie powyżej 637 

tys. t, natomiast produkcję buraków ćwikłowych osza-

cowano na ok. 239 tys. t.  

Łączna produkcja pozostałych gatunków warzyw zo-

stała oszacowana na przeszło 1,2 mln t, tj. na poziomie 

o 17% wyższym niż w 2020 r. Największy wpływ na 

wzrost produkcji warzyw z tej grupy miały zbiory dyni. 

Od czasu agresji Rosji na Ukrainę na rynku hurtowym 

nie ma wzmożonego handlu warzywami. Polskie wa-

rzywa mają konkurencję ze strony warzyw importowa-

nych. Zauważalnie drożeją tylko krajowe pomidory, 

zwłaszcza malinowe. 

Kontynuacja konfliktu zbrojnego na wschodzie może 

doprowadzić do zmian w strukturze produkcji rolnej. 

Ograniczenie importu zbóż z Rosji i Ukrainy może skło-

nić polskich rolników do rezygnacji z mało rentownej 

produkcji marchwi i cebuli na rzecz pszenicy. Innym 

problemem może być brak rąk do pracy w zbiorach wa-

rzyw. Może więc dojść do ograniczenia podaży warzyw 

i wzrostu ich cen. 

Owoce z drzew i krzewów 

Z ocen GUS wynika, że łączne zbiory owoców z drzew 

w 2021 r. wyniosły ponad 4,4 mln t, tj. więcej o 13% r/r. 

Zbiory z sadów jabłoniowych oszacowano na poziomie 

4 mln t, tj. więcej o ok. 13% r/r. Produkcja z sadów gru-

szowych osiągnęła 69 tys. t, więcej o 24% r/r, natomiast 

zbiory śliwek wyniosły 110 tys. t (o ponad 10% więcej 

od uzyskanych w 2020 r.), jednak jakość plonu handlo-

wego była niezadowalająca. Zbiory z sadów wiśnio-

wych zostały oszacowane na ok. 166 tys. t (więcej o 9% 

r/r ), a zbiory czereśni na niemal 59 tys. t, o ok. 19% 

więcej w porównaniu do poprzedniego sezonu. 

Natomiast produkcja owoców z krzewów owocowych 

w sadach i z plantacji jagodowych wyniosła ok. 565 

tys. t i była o prawie 2% większa w porównaniu do 

2020 r. Zbiory porzeczek ogółem (czarnych i koloro-

wych łącznie) oszacowano na ponad 152 tys. t, o 6,5% 

więcej od poziomu produkcji w 2020 r. Produkcję agre-

stu oceniono na ok. 9,5 tys. t, tj. więcej o ok. 10% r/r. 

Zbiory truskawek oszacowano ok. 156 tys. t, o ok. 8% 

więcej od produkcji w 2020 r. 

Jakość zebranych owoców była niska, na co wpłynęły 

częste i obfite opady deszczu w okresie dojrzewania 

owoców. Duża wilgotność sprzyjała rozwojowi chorób 

grzybowych i szkodników. Niesprzyjające warunki naj-

większy wpływ miały na zbiory malin, które w 2021 r. 

były o ok. 13% mniejsze w porównaniu z 2020 r. i wy-

niosły niespełna 104 tys. t. Również na plantacjach tru-

skawek, zwłaszcza pod osłonami, dochodziło do roz-

woju chorób grzybowych i spadku jakości plonu. Skró-

ceniu uległ także okres podaży truskawek. 

Na początku 2022 r. ceny owoców na rynku hurtowym 

były stabilne. W szczególności, podaż i ceny jabłek po-

zostały bez zmian w skali miesiąca, ale ich ceny były 

w ujęciu rocznym niższe o 20–40%. Krajowe owoce 

ogółem były tańsze o ok. 14% r/r. 

Wybuch wojny w Ukrainie może doprowadzić do za-

mknięcia wschodnich rynków dla polskich jabłek. To 

zaś może doprowadzić do ich znacznej przeceny. 

Utrzymująca się niepewność odnośnie do możliwości 

eksportu jabłek na Wschód negatywnie oddziałuje na 

sytuację sadowników, ponieważ muszą oni ponosić wy-

sokie koszty przechowywania owoców. 

Produkcja żywca wieprzowego 

Według prognoz Rabobanku w 2022 r. można spodzie-

wać się zmniejszonego wzrostu produkcji wieprzowiny. 

Oczekuje się zarazem, że spożycie wieprzowiny spad-

nie. Na rynkach wystąpi nadpodaż wynikająca z wyso-

kiej produkcji w 2021 r. i spadku wymiany handlowej 

wskutek ograniczeń sanitarnych wymuszonych przez 

pandemię COVID-19. Jednocześnie wzrost kosztów 

produkcji w połączeniu z zagrożeniem ze strony wirusa 
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afrykańskiego pomoru świń (dalej: ASF) i spadającymi 

cenami skupu doprowadzi do spowolnienia wzrostu 

pogłowia świń.  

Za to według styczniowej prognozy USDA światowa 

produkcja wieprzowiny w 2022 r. wyniesie 109,9 mln t 

i będzie większa o 0,9% r/r. Spadki produkcji oczeki-

wane są w USA i Unii Europejskiej. Jeśli jednak presja 

na niskie ceny żywca nie osłabnie i nie zostanie wzno-

wiony eksport tego mięsa do Chin, to możliwy jest sil-

niejszy spadek produkcji w krajach UE. Natomiast pro-

gnozy Komisji Europejskiej są optymistyczne. Zakładają 

jedynie pewne osłabienie trendu wzrostowego pro-

dukcji i wzrost eksportu unijnej wieprzowiny o 7,0% r/r 

do 5,60 mln t.  

Tabela 2 Pogłowie świń w grudniu 2021 r. 

Źródło: GUS. 

Zgodnie z szacunkami GUS pogłowie świń w grudniu 

2021 r. liczyło 10.242,4 tys. sztuk, malejąc o 12,7% r/r. 

Redukcja pogłowia wystąpiła we wszystkich grupach 

świń, w szczególności w grupie loch prośnych, gdzie 

wyniosła 20,6% r/r (Tabela 2). 

W okresie od czerwca do listopada 2021 r. import świń 

wynosił 3.067,9 tys. sztuk i był niższy o 14,7% r/r  

(o 527,9 tys. sztuk). Wpłynął on na spadek pogłowia. 

Największe udziały w krajowym pogłowiu świń miały 

województwa: wielkopolskie (36,4%), mazowieckie 

(11,2%), łódzkie (9,9%) i kujawsko-pomorskie (9,7%).  

Średnia cena skupu 1 kg żywca wieprzowego za 12 

miesięcy 2021 r. wynosiła 4,82 zł, mniej o 7,7% r/r. Już 

w marcu 2022 r. cena żywca wieprzowego w skupie wy-

niosła 6,56 zł za kg i była wyższa w porównaniu z po-

przednim miesiącem o 49,2% i o 22,4% niż przed ro-

kiem. Na targowiskach za 1 kg  żywca płacono 6,88 zł, 

tj. o 18,2% więcej niż w lutym 2022 r. 

Tabela 3 Przeciętne ceny skupu trzody chlewnej i zbytu pół-

tusz wieprzowych (bez VAT)  

Tydzień Trzoda chlewna Półtusze 

za masę 

poubojową 

schłodzoną 

w zł/100 kg 

w przelicze-

niu 

na żywiec w 

zł/kg 

zł/kg 

03-09.01.2022 584,9 4,47 6,80 

10-16.01.2022 587,9 4,50 6,79 

17-23.01.2022 583,6 4,46 6,70 

24-30.01.2022 566,1 4,33 6,71 

31.01-06.02.2022 555,5 4,25 6,60 

07-13.02.2022 545,8 4,17 6,29 

14-20.02.2022 545,6 4,17 6,25 

21-27.02.2022 578,1 4,42 6,49 

28.02-6.03.2022 674,6 5,16 7,31 

07-13.03.2022 808,9 6,19 9,20 

14-20.03.2022 889,7 6,80 10,70 

21-27.03.2022 880,7 6,73 10,34 

28.03-3.04.2022 887,8 6,79 10,20 

04-10.04.2022 888,9 6,80 10,22 

11-17.04.2022 881,1 6,74 9,95 

Zmiana t/t  

w % 
-0,9 -0,9 -2,6 

Zmiana m/m  

w % 
-1,0 -0,9 -7,0 

Źródło: ZSRIR MRiRW. 

Już na przełomie lutego i marca zarówno w Polsce, jak  

i u największych unijnych producentów wieprzowiny 

odnotowano wzrost cen skupu żywca. W Polsce cena 

zakupu świń rzeźnych również rośnie, choć dynamika 

tego wzrostu wyhamowuje (Tabela 3).  

Rok 2021 nie przyniósł istotnych zmian w sprzedaży za-

granicznej wieprzowiny z Polski. Wolumen eksportu 

zwiększył się o 4% r/r, osiągając 411 tys. t. Wartość eks-

portu wyniosła 754 mln euro, co oznacza spadek o 3% 

r/r. W 2022 r., z uwagi na spadający potencjał produk-

cyjny w Polsce, wolumen eksportu może być niższy, niż 

w 2021 r. Ujemny bilans w handlu wieprzowiną wyniósł 

231 tys. t i był na podobnym poziomie, jak przed ro-

kiem, za to w ujęciu wartościowym spadł aż o 24%, do 

-393 mln EUR. Spowodował to spadek sprzedaży z UE 

Wyszczególnienie 
XII 2021 

tys. sztuk 

XII 

2020=100 

VI 

2021=100 

Świnie  10.242,4 87,3 92,8 

Prosięta o wadze do 

20 kg  

2.145,2 90,3 90,8 

Warchlaki o wadze 

od 20 kg do 50 kg  

3.040,6 88,3 94,4 

Trzoda chlewna na 

ubój o wadze 50 kg 

i więcej (tuczniki) 

4.391,3 86,5 93,4 

Trzoda chlewna na 

chów o wadze 50 kg i 

więcej  

665,3 80,2 88,9 

w tym lochy razem  654,1 80,3 89,0 

w tym lochy prośne  433,9 79,4 85,6 
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do Chin oraz wzrost unijnej produkcji, które wywarły 

negatywną presję na ceny mięsa.  

W UE w połowie kwietnia br. za świnie rzeźne klasy E 

dostawcy uzyskiwali średnio 190,3 EUR/100 kg, o 8,2% 

więcej niż przed miesiącem i o 21,2% więcej niż rok 

temu. W Polsce cena żywca wieprzowego tej klasy wy-

rażona w walucie unijnej ukształtowała się na poziomie 

189,93 EUR/100 kg. W strefach ASF ceny są jednak 

znacznie niższe. 

Według komunikatów Głównego Lekarza Weterynarii 

w Polsce w 2021 r. potwierdzono 124 ogniska afrykań-

skiego pomoru świń (Rysunek 1) wobec 103 ognisk w 

2020 r. Ostatnie z nich ustalono w grudniu ub.r. w go-

spodarstwie, w którym utrzymywano 117 świń w gmi-

nie Lubawa, województwie warmińsko-mazurskim. Ro-

snąca liczba ognisk tej choroby u świń przyczyniła się 

do rezygnacji rolników z prowadzenia chowu i spadku 

pogłowia świń. 

Rysunek 1 Obszary objęte ograniczeniami w wyniku stwier-

dzonych przypadków afrykańskiego pomoru świń w Polsce 

wraz z ogniskami ASF u świń według stanu na 2021 r.  

 

 Obszar objęty ograniczeniami I  

 Obszar objęty ograniczeniami II  

 Obszar objęty ograniczeniami III  

 Ogniska ASF u świń 

Źródło: Główny Inspektorat Weterynarii. 

W ocenie BNP Paribas rok 2021 na koniunkturę na 

rynku trzody chlewnej wpłynęły nie tylko relatywnie ni-

skie ceny skupu żywca, ale też drożejące pasze. Prze-

ciętna cena paszy pełnoporcjowej dla tuczników 

w okresie od stycznia do listopada 2021 r. wyniosła  

1 194 zł/t, czyli o 10% r/r więcej. Relacja cen 1 kg żywca 

do cen pasz obniżyła się o 19% w porównaniu z ubie-

głym rokiem i wyniosła 3,94. Podobne tendencje ce-

nowe utrzymywały się nie tylko w Polsce, ale i w UE.  

Z raportu Związku Polskie Mięso wynika, że produkcja 

żywca wieprzowego w latach 2018–2020 była niedo-

chodowa. Był to powód rezygnacji z chowu świń. We 

wskazanych latach koszt produkcji 1 kg żywca przewyż-

szał cenę jego sprzedaży. W konsekwencji produkcja 

żywca wieprzowego była ekonomicznie nieefektywna, 

wskaźnik opłacalności produkcji (relacja wartości pro-

dukcji do kosztów ogółem) wyniósł w 2020 r. 87%. 

W tej sytuacji w 2021 r. sytuacja na rynku trzody nie 

poprawiła się. Ubywało gospodarstw zajmujących się 

hodowlą, zwłaszcza że ceny skupu żywca pozostały ni-

skie. Z chowu wieprzowiny rezygnowały zwłaszcza 

małe fermy. Innym czynnikiem wspierającym decyzje 

o rezygnacji z chowu był wirus ASF, którego rozprze-

strzeniania nie udało się powstrzymać. 

Nieopłacalność chowu sprawiła, że krajowa produkcja 

wieprzowiny spadła w ciągu 10 lat o 13%, a w tym cza-

sie jej import wzrósł 4-krotnie. Bilans handlowy wie-

przowiną jest ujemny, a jej krajowa produkcja została 

uzależniona od importu prosiąt i warchlaków. Polska 

jest obecnie 5. w UE importerem wieprzowiny. 

W ocenie Credit Agricole w I kwartale 2022 r. ceny 

skupu trzody chlewnej osiągną swoje minimum lokalne 

a kolejne kwartały przyniosą ich łagodny wzrost, czemu 

sprzyjać będzie spadek pogłowia świń w UE ze względu 

na niską opłacalność produkcji, przy oczekiwanym dal-

szym ożywieniu popytu wewnętrznego wraz z wygasa-

niem pandemii. Głównymi czynnikami ryzyka dla ko-

niunktury są rozprzestrzenianie się wirusa ASF oraz dal-

szy przebieg pandemii COVID-19. 

Produkcja żywca wołowego 

Według szacunków USDA światowa produkcja woło-

winy w 2022 r. może być o 1,0% wyższa niż ̇w 2021 r. 

i wynieść 58,2 mln t. Przewidywane jest zwiększenie 

produkcji m.in. w Brazylii (o 5%) i Australii (o 11%). Jed-

nocześnie wedle prognoz IndexBox zmiana nawyków 

żywieniowych w krajach europejskich i spadek spożycia 

wołowiny spowoduje ograniczenie produkcji wołowiny 

w UE. W 2022 r. spadnie ona w porównaniu ze średnią 

produkcją z lat 2019–2021 o 1,4% r/r do 6,8 mln t.  
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Zgodnie z szacunkiem GUS pogłowie bydła w grudniu 

2021 r. liczyło 6.371,5 tys. sztuk, i było wyższe  

o 1,5% r/r (Tabela 4). Największy wzrost pogłowia wy-

stąpił w grupie bydła w wieku 1–2 lat życia i wyniósł 

6,1% r/r. 

Tabela 4 Pogłowie bydła w grudniu 2021 r. 

Źródło: GUS. 

Pogłowie cieląt poniżej 1 roku wzrosło w porównaniu 

do stanu pogłowia w grudniu 2020 r. o 3,8%, do po-

ziomu 1.800,1 tys. sztuk. Stado młodego bydła w wieku 

1–2 lat powiększyło się o 6,1% r/r. Pogłowie krów spa-

dło w porównaniu z grudniem 2020 r. o ponad 102 tys. 

sztuk (o 4,3%) do poziomu 2.289,0 tys. sztuk. 

W porównaniu ze strukturą pogłowia bydła w grudniu 

2020 r. wzrósł udział pogłowia poniżej 1 roku życia 

o 0,6 p.p., a młodego bydła hodowlanego i rzeźnego 

w wieku 1–2 lat o 1,3 p.p. W pozostałych grupach struk-

tury stada pogłowia bydła wystąpił spadek udziału 

o 1,9 p.p.  

W 2021 r. wartość eksportu polskiej wołowiny wyniosła 

1.583 mln EUR i była wyższa o 14% r/r. Wolumen eks-

portu obniżył się o 2% r/r, do 372 tys. t. Wskazuje to na 

istotny wzrost cen, który nastąpił na rynku UE w ubie-

głym roku, a szczególnie w drugiej jego połowie.  

Potencjał polskiego eksportu wołowiny osłabiała niż-

sza produkcja mięsa oraz uboje bydła, które w okresie 

od grudnia 2020 r. do listopada 2021 r. wyniosły 

1.814,7 tys. sztuk i wzrosły w porównaniu do analogicz-

nego poprzedniego okresu o 0,8%, przy czym dla krów 

odnotowano wzrost o 4,4%. Wzrost cen bydła w skupie 

spowodował zwiększone brakowanie krów, przezna-

czanych do uboju. 

Największy udział w krajowym pogłowiu bydła miały 

województwa: mazowieckie (18,3%), wielkopolskie 

(18,2%) i podlaskie (17,0%). W pozostałych wojewódz-

twach udział pogłowia nie przekroczył 8%.  

Tabela 5 Przeciętne ceny skupu bydła i zbytu ćwierćtusz wo-

łowych kompensowanych (bez VAT)  

Tydzień Bydło Ćwierćtusze 

za masę 

poubojową 

schłodzoną 

w zł/100 kg 

w przelicze-

niu 

na żywiec w 

zł/kg 

zł/kg 

03-09.01.2022 1.823,2 9,26 19,01 

10-16.01.2022 1.847,9 9,38 19,05 

17-23.01.2022 1.884,6 9,57 19,26 

24-30.01.2022 1.863,1 9,46 19,22 

31.01-6.02.2022 1.871,7 9,51 19,17 

07-13.02.2022 1.889,1 9,59 19,41 

14-20.02.2022 1.921,9 9,76 19,61 

21-27.02.2022 1.937,7 9,84 19,74 

28.02-6.03.2022 1.968,4 10,00 19,97 

07-13.03.2022 1.997,3 10,14 20,70 

14-20.03.2022 2.064,6 10,48 20,75 

21-27.03.2022 2.127,8 10,81 21,31 

28.03-3.04.2022 2.198,7 11,17 21,94 

04-10.04.2022 2.233,7 11,34 21,99 

11-17.04.2022 2.222,2 11,29 22,52 

Zmiana t/t  

w % 
-0,5 -0,4 2,4 

Zmiana m/m  

w % 
7,6 7,7 8,5 

Źródło: ZSRIR MRiRW. 

Średnia cena skupu 1 kg żywca wołowego za 12 mie-

sięcy 2021 r. wynosiła 7,59 zł i była wyższa o 18,9% r/r. 

Na początku 2022 r. utrzymuje się wzrostowa tenden-

cja cen zakupu żywca wołowego (Tabela 5). W marcu 

2022 r. wyniosła ona 10,68 zł/kg i wzrosła zarówno 

w stosunku do miesiąca poprzedniego, jak i w porów-

naniu z marcem 2021 r. – odpowiednio o 9,4%  

i o 55,3%. Na targowiskach za żywiec wołowy płacono 

8,03 zł/kg, tj. o 4,6% m/m więcej. 

Średnio w UE bydło rzeźne klasy R3 w połowie kwietnia 

br. skupowano po 488,14 EUR/100 kg, o 1,5% drożej 

niż przed miesiącem oraz o 30,7% drożej niż przed ro-

kiem. Cena bydła tej klasy w Polsce wyrażona w walucie 

unijnej wyniosła 512,45 EUR/100 kg. Polska wołowina 

była najdroższa w UE. 

Z ocen Santander Bank Polska S.A. wynika, że po okre-

sie wzrostów cen, na przełomie lat 2021 i 2022 nastą-

Wyszczególnienie 
XII 2021 

tys. sztuk 

XII 

2020=100 

VI 

2021=100 

Bydło  6.371,5 101,5 99,5 

Cielęta w wieku poni-

żej 1 roku  
1.800,1 103,8 100,6 

Młode bydło w 

wieku 1-2 lat  
1.909,4 106,1 102,2 

Bydło w wieku 2 lat i 

więcej 
2.662,0 97,0 96,6 

w tym krowy  2.289,0 95,7 95,8 
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piło ich ustabilizowanie na poziomie o ponad 20% wyż-

szym w skali roku. Pewny wzrost cen dotyczył jedynie 

młodego bydła. Wsparciem dla cen żywca wołowego 

było niedopasowanie podaży do popytu w krajach UE 

i ograniczanie produkcji mięsa wołowego. Mniejszy był 

też import wołowiny do UE, który po dziesięciu pierw-

szych miesiącach 2021 r. spadł o 5% r/r. W UE dziesięć 

krajów, w tym Polska, odpowiada za ok. 90% ubojów 

bydła. W państwach tych w ostatnich miesiącach 2021 

r. liczba ubojów bydła spadła jednak o 3% r/r.  

Dane dotyczące pogłowia wskazują na ograniczony 

potencjał do wzrostu unijnej produkcji. W grupie naj-

większych producentów wołowiny w UE nastąpił spa-

dek łącznego pogłowia krów. Stado bydła jest więc naj-

mniejsze od ponad 20 lat, a za spadek odpowiada re-

dukcja pogłowia w dwóch największych krajach produ-

kujących bydło: Francji i Niemczech. 

Barierą rozwoju produkcji są wysokie ceny środków do 

produkcji roślinnej i pasz przemysłowych. Niepewność 

odnośnie do przyszłej rentowności produkcji hamuje 

jej rozwój. To zaś sprzyja stabilizacji produkcji mięsa 

w 2022 r. Uwzględniając opóźnienia związane z cyklem 

produkcyjnym, do silniejszej korekty dojdzie – zgodnie 

z prognozami Santander Bank Polska S.A. – dopiero 

w 2023 r. Głównym czynnikiem ryzyka dla tej prognozy 

jest tempo odbudowy podaży bydła na świecie. 

Rynek mleka 

Według prognoz USDA produkcja mleka w UE 

w 2022 r. wzrośnie do 150,45 mln t (o 0,2% r/r). Będzie 

to podobny wzrost do obserwowanego w 2021 r. Mimo 

likwidacji systemu kwot wyższy wzrost produkcji mleka 

hamują bariery środowiskowe, które prowadzą do 

zmniejszania się podaży w krajach północno-zachod-

nich UE.  

USDA zakłada jednocześnie, że produkcja serów w UE 

w 2022 r. wzrośnie do 10,4 mln t, co oznaczać będzie 

wzrost o 50 tys. t w stosunku do 2021 r. i o 170 tys. t 

w stosunku do 2020 r. Natomiast produkcja masła 

wzrośnie tylko nieznacznie do 2,14 mln t w 2022 r. 

Według Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictw od 

września 2021 r. obserwowany jest dynamiczny wzrost 

cen produktów mlecznych. Wzrost w lutym 2022 r. był 

spowodowany wysokim poziomem cen wszystkich mo-

nitorowanych artykułów mleczarskich, w związku 

z ograniczonym eksportem z Europy Zachodniej i Oce-

anii. Utrzymujący się popyt importowy, zwłaszcza ze 

strony Azji Północnej i Bliskiego Wschodu, doprowa-

dził do wzrostu notowań cen pełnego mleka w proszku 

i sera. 

Czynnikiem, który dodatkowo oddziaływał na wzrost 

notowań cen odtłuszczonego mleka w proszku na 

rynku międzynarodowym, był niższy wolumen dostaw 

mleka do suszarni w Europie Zachodniej, podczas gdy 

na ceny masła pozytywnie wpływał wysoki popyt na 

bieżące dostawy.  

W grudniu 2021 r. według danych GUS średnia cena 

mleka surowego w skupie w Polsce wzrosła o 6,0% r/r 

do rekordowego poziomu 184,13 zł/hl. W ciągu roku 

mleko podrożało o 20,4%. W marcu br. za 1 hl mleka 

płacono w skupie 196,48 zł, tj. o 6,7% więcej niż w po-

przednim miesiącu i o 29,7% więcej niż przed rokiem. 

W skali roku rosły też ceny zbytu artykułów mleczar-

skich w Polsce (Tabela 6). 

Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych 

(dalej: FBZPR) oceniła, że średnia cena skupu mleka 

w UE jest obecnie najwyższa od 2016 r. Według danych 

przedstawionych przez FBZPR cena mleka w grudniu 

ubiegłego roku wynosiła 41,3 EUR/hl, co oznacza, że 

była wyższa o 16,2% r/r. Grudniowa cena była najwyż-

sza w historii kwotowań (uwzględniając 27 państw UE). 

Mimo to rolnicy coraz częściej rezygnują z produkcji 

mleka. Głównym powodem są m.in. rosnące ceny na-

wozów, pasz, a także energii elektrycznej i wyższe 

koszty weterynaryjne. 

Według FBZPR produkcja mleka w nadchodzących la-

tach nie wzrośnie ze względu na wzrost wymagań sa-

nitarnych oraz norm wynikających z tzw. Zielonego 

Ładu, które zakładają zmniejszenie zużycia herbicydów 

i nawozów, ograniczających m.in. możliwości produkcji 

pasz. Kolejnym czynnikiem spowalniającym wzrost pro-

dukcji są nowe przepisy dotyczące ochrony środowiska. 

Ponadto dalej będą rosły koszty produkcji, co ograni-

czy wzrost produkcji. 

W takich uwarunkowaniach perspektywy cenowe na 

rynku mleka na rynku unijnym są korzystne. Według 

niemieckiego Towarzystwa Informacji o Rynku Rolnym 

dostawy mleka w całej UE w 2021 r. wyniosły 144,8 

mln t i pierwszy raz od 2009 r. osiągnięty wynik był gor-

szy od ubiegłorocznego. W samym grudniu 2021 r. we-

dług danych Komisji Europejskiej (dalej: KE) całkowity 
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wolumen dostaw mleka zmniejszył się o 1,4% r/r, przy 

spadku odnotowanym w 16 krajach członkowskich 

(zwłaszcza w Niemczech i Francji).  

Tabela 6 Przeciętne ceny zbytu masła, odtłuszczonego 

mleka w proszku i pełnego mleka w proszku (bez VAT)  

Tydzień Masło 

ekstra 

konfek-

cjono-

wane 

Masło 

ekstra w 

blokach 

Odtłusz-

czone 

mleko w 

proszku 

Pełne 

mleko w 

proszku 

zł/kg zł/kg zł/kg zł/kg 

03-09.01.2022 26,83 26,24 14,05 17,48 

10-16.01.2022 26,70 26,14 14,36 17,78 

17-23.01.2022 26,09 25,60 14,61 19,54 

24-30.01.2022 25,71 25,87 14,79 18,41 

31.01-

06.02.2022 
25,68 25,48 14,94 18,25 

7-13.02.2022 25,90 25,33 15,11 19,09 

14-20.02.2022 25,96 25,36 15,38 19,69 

21-27.02.2022 26,26 25,52 15,43 19,83 

28.02-

06.03.2022 
26,42 25,76 15,87 19,76 

07-13.03.2022 27,03 26,87 16,06 20,17 

14-20.03.2022 27,26 27,38 16,38 19,59 

21-27.03.2022 28,90 28,29 16,80 20,35 

28.03-

03.04.2022 
30,34 28,98 17,21 21,00 

04-10.04.2022 31,73 29,70 17,44 21,38 

11-17.04.2022 32,34 31,25 18,10 22,32 

Zmiana t/t  

w % 
1,9 5,2 3,8 4,4 

Zmiana m/m  

w % 
18,6 14,1 10,5 13,9 

Źródło: ZSRIR MRiRW. 

Wzrost dostaw mleka został zahamowany również 

w regionach o wysokiej produkcji poza UE: w Nowej 

Zelandii i Australii, a także w Stanach Zjednoczonych. 

Ze względu na małą podaż i wysoki popyt, ceny mleka 

i produktów mlecznych na rynkach światowych szybko 

rosną. Z danych opublikowanych na portalu farmer.pl 

wynika, że w UE na początku marca 2022 r. ceny masła 

były średnio o 52% wyższe niż rok wcześniej, odtłusz-

czone mleko w proszku zdrożało o 45%, a ceny peł-

nego mleka w proszku były wyższe o 46%.  

Podobne procesy zachodzą na wszystkich głównych 

rynkach: na nowozelandzkiej giełdzie produktów mle-

czarskich GDT wartość indeksu jest obecnie najwyższa 

od 2013 r. Zarazem jednak postępuje likwidacja gospo-

darstw mlecznych, i to nie tylko w krajach UE, ale także 

w Stanach Zjednoczonych, Australii, Nowej Zelandii. 

Według danych KE w Stanach Zjednoczonych w latach 

1970–2021 liczba gospodarstw spadła z 648 tys. do 40 

tys. 

Mimo pozytywnych procesów cenowych, czynnikiem 

ryzyka dla koniunktury na rynku mleka jest brak rąk do 

pracy w gospodarstwach i ograniczoną możliwość uzu-

pełnienia niedoborów pracownikami z zagranicy. Po-

nadto w niektórych krajach unijnych tempo wzrostu 

kosztów, w szczególności związanych z kosztami żywie-

nia bydła, przewyższa tempo wzrostu cen mleka i jego 

przetworów. W rezultacie hodowcy bydła mlecznego 

z powodu problemów finansowych rezygnują z dal-

szego prowadzenia działalności. 

Produkcja drobiu 

Według prognozy USDA w 2022 r. produkcja kurcząt 

brojlerów na świecie może wynieść ́100,8 mln t i dzięki 

temu wzrosnąć o 0,9% r/r. Spośród największych świa-

towych producentów wzrost produkcji kurcząt brojle-

rów przewidywany jest m.in. w Stanach Zjednoczonych, 

Brazylii i UE. 

Polska jest obecnie największym producentem mięsa 

drobiowego w UE i jednym z jego głównych eksporte-

rów. Prawie ¾ eksportu mięsa drobiowego z Polski kie-

rowana jest na rynek UE, w tym zwłaszcza do Niemiec. 

Istotnym rynkiem poza UE była Ukraina. 

Z informacji Santander Bank Polska S.A. wynika, że 

w 2021 r. w ujęciu wartościowym eksport drobiu z Pol-

ski wyniósł 2.704 mln EUR i była wyższy o 14% r/r. Wo-

lumen eksportu spadł jednak o 2% r/r, do 1.470 tys. t. 

Spadek wolumenu eksportu był spowodowany ograni-

czeniem krajowej podaży żywca, częściowo spowodo-

wanym ogniskami ptasiej grypy i wywołanymi tą cho-

robą stratami produkcyjnymi. Przez ok. 3 miesiące 

w 2021 r. z produkcji wyłączona była znaczna część go-

spodarstw drobiarskich w zagłębiu hodowlanym w pół-

nocno-wschodniej części województwa mazowiec-

kiego. Dopiero w IV kwartale 2021 r. rozpoczął się pro-

ces odbudowy produkcji. 
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Rysunek 2 Ogniska ptasiej grypy według stanu na 2021 r.  

 

 Ogniska ptasiej grypy u ptaków dzikich 

 Ogniska ptasiej grypy u drobiu 

Źródło: Główny Inspektorat Weterynarii. 

27 września 2021 r. Główny Lekarz Weterynarii złożył 

do Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt deklarację 

o odzyskaniu, z dniem 25 września 2021 r., statusu kraju 

wolnego od wysoce zjadliwej grypy ptaków. Było to 

możliwe dzięki zakończeniu procedur wdrożonych 

w zakresie zwalczania ognisk grypy ptaków stwierdzo-

nych na terytorium Polski w okresie od listopada 

2020 r. do sierpnia 2021 r. W okresie tym na terytoriom 

Polski stwierdzono 360 ognisk HPAI u drobiu i ptaków 

utrzymywanych w niewoli oraz 92 ogniska choroby 

u dzikich ptaków. Pierwsze ognisko HPAI u drobiu zo-

stało stwierdzone 24 listopada 2020 r. w gospodarstwie 

w gminie Wolsztyn, w województwie wielkopolskim. 

Ostatnie ognisko HPAI u drobiu stwierdzono 9 sierpnia 

2021 r. w gminie Bieżuń, w województwie mazowiec-

kim. 

Na terytorium Polski nie obowiązują już restrykcje 

w przemieszczaniu drobiu, mięsa i produktów mię-

snych, wynikające z występowania grypy ptaków. Pol-

ska, jako państwo członkowskie UE, realizuje program 

monitoringu w gospodarstwach utrzymujących drób 

oraz u dzikich ptaków.  

Popyt na mięso drobiowe był wysoki. W efekcie ceny 

na rynku krajowym w 2021 r. silnie wzrosły. Średnia wa-

żona cena skupu żywca drobiowego w 2021 r. wyniosła 

w Polsce 4,22 zł/kg i była wyższa o 20% r/r. Średnia 

cena skupu kurcząt rzeźnych wyniosła 3,92 zł/kg, co 

oznaczało wzrost o 23% r/r. Wraz z ceną żywca wzrosły 

ceny sprzedaży mięsa. W 2021 r. za tuszki kurcząt rzeź-

nych zakłady uzyskiwały przeciętnie 6,25 zł/kg, tj. 30% 

powyżej poziomu z roku 2020. Ta tendencja utrzymała 

się w 2022 r.  

Wojna rosyjsko-ukraińska może negatywnie wpłynąć 

na sytuację na światowym rynku drobiu. Z informacji 

Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz wynika, że 

według ocen amerykańskiej Rady ds. Eksportu Drobiu 

i Jaj eksport drobiu ze Stanów Zjednoczonych do Azji 

Środkowej i innych sąsiednich krajów może być utrud-

niony z uwagi na problemy logistyczne i rozliczeniowe. 

Z drugiej strony, jako że Ukraina zaspokajała w istot-

nym stopniu światowy popyt na mięso drobiowe, 

zwłaszcza w krajach Bliskiego Wschodu, może wytwo-

rzyć się nisza rynkowa. 

Tabela 7 Przeciętne ceny skupu drobiu (bez VAT)  

Tydzień 

Kurczęta 

brojlery 
Indyki 

Kaczki broj-

lery 

zł/kg żywca zł/kg żywca zł/kg żywca 

03-09.01.2022 4,41 5,79 5,94 

10-16.01.2022 4,43 6,20 5,92 

17-23.01.2022 4,48 6,40 6,03 

24-30.01.2022 4,49 6,47 6,03 

31.01-6.02.2022 4,51 6,56 6,24 

07-13.02.2022 4,55 6,64 6,30 

14-20.02.2022 4,59 6,71 6,30 

21-27.02.2022 4,64 6,85 6,22 

28.02-6.03.2022 4,77 6,92 6,28 

07-13.03.2022 4,91 7,08 6,37 

14-20.03.2022 5,22 7,21 6,48 

21-27.03.2022 5,40 7,46 6,52 

28.03-3.04.2022 5,70 7,65 6,64 

04-10.04.2022 5,93 7,98 6,79 

11-17.04.2022 5,99 8,17 6,87 

Zmiana t/t  

w % 
1,0 2,4 1,2 

Zmiana m/m  

w % 
14,8 13,3 6,0 

Źródło: ZSRIR MRiRW. 

Wojna rosyjsko-ukraińska może negatywnie wpłynąć 

na sytuację na światowym rynku drobiu. Z informacji 

Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz wynika, że 

według ocen amerykańskiej Rady ds. Eksportu Drobiu 

i Jaj eksport drobiu ze Stanów Zjednoczonych do Azji 
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Środkowej i innych sąsiednich krajów może być utrud-

niony z uwagi na problemy logistyczne i rozliczeniowe. 

Z drugiej strony, jako że Ukraina zaspokajała w istot-

nym stopniu światowy popyt na mięso drobiowe, 

zwłaszcza w krajach Bliskiego Wschodu, może wytwo-

rzyć się nisza rynkowa.  

Tabela 8 Przeciętne ceny skupu jaj spożywczych w chowie 

klatkowym (bez VAT)  

Tydzień 

Jaja 

klasy S 

Jaja klasy 

M 
Jaja klasy 

L 
Jaja klasy 

XL 

zł/100 

szt. 

zł/100 

szt. 
zł/100 

szt. 
zł/100 

szt. 

03-09.01.2022 29,0 36,4 48,9 55,5 

10-16.01.2022 28,0 36,1 45,6 56,6 

17-23.01.2022 21,7 36,3 46,9 56,3 

24-30.01.2022 23,5 36,7 46,6 56,9 

31.01-6.02.2022 25,3 36,4 44,2 56,7 

07-13.02.2022 23,3 37,4 45,5 56,0 

14-20.02.2022 23,1 35,1 43,9 56,0 

21-27.02.2022 24,8 34,7 45,5 57,0 

28.02-6.03.2022 25,3 35,8 46,2 57,0 

07-13.03.2022 29,9 39,4 49,8 57,9 

14-20.03.2022 31,6 40,9 52,7 60,4 

21-27.03.2022 36,4 45,7 55,8 66,2 

28.03-3.04.2022 34,2 50,9 61,1 67,4 

04-10.04.2022 32,7 49,7 62,2 69,8 

11-17.04.2022 34,4 55,1 60,4 69,8 

Zmiana t/t  

w % 
5,2 10,9 -2,9 0,0 

Zmiana m/m  

w % 
8,9 34,7 14,6 15,6 

Źródło: ZSRIR MRiRW. 

Na razie jednak obserwuje się załamanie ukraińskiego 

eksportu drobiu i przerwanie dostaw. Rezultatem jest 

skokowy wzrost cen skupu kurcząt rzeźnych i jaj. Ten-

dencja ta będzie się nasilać, zwłaszcza że wzrost cen na 

rynku unijnym jest silniejszy niż w Polsce, co w warun-

kach deprecjacji złotego skłania producentów do 

zwiększenia eksportu drobiu i jaj. Skutkiem jest ich 

ograniczona podaż na rynku wewnętrznym, a to sprzyja 

wzrostowi cen. 

Sytuacja unormuje się w dłuższym okresie. Już pod ko-

niec 2021 r. na rynku unijnym odnotowano wzrost wy-

lęgów piskląt kurcząt rzeźnych, co będzie sprzyjać 

stopniowej odbudowie podaży w UE w 2022 r. Do usta-

bilizowania sytuacji dojdzie jednak zapewne dopiero 

w 2023 r.  

Zagrożeniem dla produkcji drobiu może być sytuacja 

w Stanach Zjednoczonych. W lutym 2022 r. wykryto 

tam kolejne ogniska wirusa wysoce zjadliwej grypy pta-

ków. Skutkuje to wprowadzaniem ograniczeń w eks-

porcie drobiu i produktów drobiarskich ze Stanów 

Zjednoczonych, m.in. do Chin, Korei Płd. i Meksyku. 

Stany Zjednoczone są największym na świecie produ-

centem i drugim co do wielkości eksporterem mięsa 

drobiowego. Ograniczenie produkcji drobiu w tym 

kraju może doprowadzić do znaczącej zwyżki cen na 

rynkach światowych. 

Opóźnione płatności 

Według informacji Krajowego Rejestru Długów (dalej: 

KRD) zadłużenie sektora rolno-spożywczego sięgnęło 

534 mln zł w październiku 2021 r. Pandemia najbardziej 

wpłynęła na firmy współpracujące z branżą hotelarsko-

gastronomiczną oraz eksportujące mięso wołowe 

i drobiowe. Producenci żywności i napojów oraz rolnicy 

zalegają ze spłatą swoich zobowiązań na łączną kwotę 

ponad 534 mln zł. Większość, bo 315 mln zł, to zale-

głości finansowe wobec banków. Ponad 92,6 mln zł 

muszą oddać firmom handlowym, a podmiotom 

z branży przetwórstwa przemysłowego – 54,6 mln zł. 

Prawie 62% łącznego zadłużenia branży rolno-spożyw-

czej przypada na najmniejsze podmioty. Najwyższe za-

dłużenie mają producenci żywności z województwa 

mazowieckiego (1.200 przedsiębiorców i 90 mln zł). Na 

drugim miejscu są przedsiębiorcy z Wielkopolski (82 

mln zł), a następnie z województwa kujawsko-pomor-

skiego (47,7 mln zł), gdzie również zarejestrowana jest 

najbardziej zadłużona firma z tej branży, która ma zo-

bowiązania finansowe na łączną kwotę przekraczającą 

12 mln zł. Podmioty z najmniejszym zadłużeniem dzia-

łają w woj. świętokrzyskim (10 mln zł), opolskim (11 mln 

zł) oraz podkarpackim (13 mln zł). 
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Perspektywy i zagrożenia 

1) Najważniejszym czynnikiem ryzyka dla koniunktury w rolnictwie są rosnące koszty produkcji żywności. 

W lutym br. ceny fosforytów i soli potasowej wzrosły o niemal 100% r/r. Mocznik zdrożał o 122% r/r, 

a superfosfat potrójny o ponad 50% r/r. Rosną też koszty energii oraz koszty pracy w związku z podwyżką 

tzw. płacy minimalnej. 

2) Można oczekiwać dalszego wzrostu cen nawozów, jako że Polska jest importerem netto nawozów pota-

sowych. Tymczasem udział Białorusi i Rosji w globalnym eksporcie tych nawozów sięga 40%, a przekracza 

10% w przypadku nawozów azotowych. W przypadku wprowadzenia embarga na dostawy z Rosji i Biało-

rusi oraz utrzymania już istniejących ograniczeń handlowych, na polskim rynku może powstać niedobór 

nawozów, zwłaszcza że produkcję nawozów w Europie ograniczają wysokie ceny gazu ziemnego. 

3) Zmniejszone wykorzystanie nawozów może doprowadzić do ograniczenia plonów w sezonie 2022/2023. 

Mogłoby to doprowadzić do przyspieszenia wzrostu cen żywności już w drugiej połowie 2022 r. 

4) Pozytywnie na bilans ryzyka wpływa wzrost cen wszystkich produktów rolnych, jednak jako że jego tempo 

jest słabsze od tempa wzrostu kosztów, w 2022 r. utrzyma się znaczna niepewność odnośnie do rentow-

ności produkcji rolnej. Najsilniejszy wzrost cen jest spodziewany w przypadku zbóż (pszenica), jest też 

możliwy w przypadku mięsa drobiowego i oleju rzepakowego – z powodu braku dostaw z Ukrainy. Zwyżka 

cen może skłonić część rolników do zmiany profilu produkcji, zwłaszcza że rosnące ceny zbóż przełożą 

się na wyższe ceny pasz. 

5) Ewentualne zamknięcie wschodnich rynków może spowodować utrudnienia w zbycie części produkcji 

owocowo-warzywnej oraz artykułów mleczarskich. 

6) W marcu br. na zachodzie Polski wilgotność gleby spadła poniżej 40%, stąd rośliny nie mogą się rozwijać. 

Przedłużająca się susza rolnicza może ograniczyć tegoroczne plony. 
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Górnictwo i wydobywanie 

Sektor jest istotnie zróżnicowany ponieważ obejmuje 

m.in. górnictwo węgla kamiennego i brunatnego, 

górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego, górnictwo rud 

metali, wydobywanie kamienia, piasku i żwiru, 

wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego 

i produkcji nawozów, wydobywanie soli, wydobywanie 

torfu oraz wspomagającą branżę działalność usługową, 

przede wszystkim poszukiwania i prace geologiczne oraz 

odwadnianie.  

Ze względu na ryzyko prac poszukiwawczych oraz 

kapitałochłonność poszukiwań oraz eksploatacji 

w większości sektora występuje wysoka koncentracja 

podmiotowa działalności (dominują mniej liczne, duże 

podmioty). Większe zróżnicowanie charakteryzuje 

wydobywanie kamienia, piasku i żwiru.  

Według danych GUS w 2020 r. w górnictwie i wydobyciu 

prowadziło działalność 2 457 podmiotów, w tym 492 

zatrudniało 10 i więcej osób. W grupie podmiotów 

zatrudniających 10 i więcej osób, 71 podmiotów (ok. 

14%) wytwarzało ok. 92% produkcji sprzedanej 
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i zatrudniało ok. 90% pracowników (112,5 tys. z 125,3 tys. 

ogółem). 

Ze względu na zasoby krajowe istotne znaczenie ma 

górnictwo węgla kamiennego i brunatnego, górnictwo 

gazu ziemnego, górnictwo rud miedzi, wydobywanie soli, 

wydobywanie kamienia, piasku i żwiru oraz 

wspomagająca je działalność usługowa. 

Węgiel kamienny i brunatny wciąż pozostają głównymi 

surowcami krajowego miksu energetycznego 

a w związku z tym zapewniają bezpieczeństwo 

energetyczne Polski. Według informacji z Katowickiego 

Oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu, w okresie od 

stycznia do września 2021 roku, produkcja energii 

elektrycznej z węgla stanowiła 80,1% ogólnej produkcji 

energii elektrycznej w Polsce. Dane Agencji Rynku Energii 

S.A. wskazują, że w styczniu 2022 r. udział węgla 

kamiennego w produkcji energii elektrycznej wyniósł 

40,5%, a węgla brunatnego 26,6%, przy czym zużycie 

węgla kamiennego spadło w porównaniu do stycznia 

2021 r., a węgla brunatnego wzrosło. 

UE zmierza do istotnego ograniczenia emisji CO2  

w celu przeciwdziałania zmianom klimatycznym przyj-

mując tzw. pakiety klimatyczne. Pierwszy pakiet został 

przyjęty w 2008 r. (zwany jest także pakietem „3x20” lub 

„20-20-20”). Zakładał on ograniczenie o 20% emisji ga-

zów cieplarnianych, wzrost o 20% efektywności ener-

getycznej oraz 20% udziału energii ze źródeł odnawial-

nych do roku 2020. 

W 2014 r. przywódcy państw UE uzgodnili cele polityki 

klimatycznej do 2030 r. Zakładają one ograniczenie 

emisji gazów cieplarnianych co najmniej o 40% w sto-

sunku do 1990 r., poprawę efektywności energetycznej 

o 27% w stosunku do prognoz i osiągniecie co naj-

mniej 27% udziału energii ze źródeł odnawialnych 

w całkowitym zużyciu energii. W 2018 r. dwa ostatnie 

cele zostały zrewidowane. Poprawę efektywności eko-

nomicznej podniesiono do 32,5% a udział energii od-

nawialnej do 32%. 

W 2021 r. Komisja Europejska w przyjętym pakiecie 

wniosków określiła cel obniżenia emisji gazów cieplar-

nianych do 2030 r. na poziomie co najmniej 55% w po-

równaniu do 1990 r. („Fit for 55”). 

Cele klimatyczne, wyczerpywanie się zasobów przemy-

słowych, niska konkurencyjność cenowa eksploatowa-

nych coraz głębszych pokładów doprowadziły do 

spadku wydobycia węgla kamiennego w UE. 

Jak wskazują dane GUS, polski sektor górniczy 

w  2021 r. wydobył 55,2 mln t węgla kamiennego wo-

bec 54,5 mln t w 2020 r., co oznacza wzrost wydoby-

cia  o 1,2% (677 tys. t). Natomiast produkcja węgla bru-

natnego osiągnęła poziom prawie 52,0 mln t (tj. 

o 13,1% r/r więcej, wzrost o 6,0 mln t).  

Wydobycie gazu ziemnego i rud miedzi jest zdomino-

wane przez pojedyncze podmioty: PGNiG i KGHM. Wy-

dobycie gazu ziemnego w ostatnim dziesięcioleciu 

spada, i według Polskiego Instytutu Geologicznego 

w roku 2020 wyniosło 4,93 mld m3. Grupa kapitałowa 

PGNiG wydobyła  3,75 mld m3 gazu w przeliczeniu na 

gaz wysokometanowy.  

Według danych GUS wydobycie rudy miedzi w 2021 r. 

wyniosło 31,6 mln t i wzrosło w stosunku do 2020 r.  

o ponad 0,4 mln t. Wydobycie soli kamiennej w roku 

2021 prawie podwoiło się i wyniosło 1 004 tys. t w po-

równaniu do 505 tys. ton w poprzednim roku 

 Wyniki finansowe w sektorze wydobywczym 

Podczas gdy w 2021 r. ceny produkcji sprzedanej prze-

mysłu wzrosły w skali roku o 7,9% to w górnictwie i wy-

dobywaniu wzrost ten osiągnął poziom 19,9%.  

W 2021 r. nastąpiła znaczna poprawa sytuacji finanso-

wej przedsiębiorstw z badanej branży po stracie odno-

towanej w 2020 r. w wysokości 2,8 mld zł. Jednostki za-

trudniające 50 i więcej pracowników w ubiegłym roku 

osiągnęły wzrost przychodów o 29,5% r/r przy dyna-

mice kosztów wynoszącej tylko 10,5% r/r. 

W ujęciu rocznym odnotowano również bardzo silny 

wzrost wskaźników rentowności obrotu brutto oraz 

netto do 10,5% i 7,7%. Wskaźnik rentowności sprze-

daży zwiększył się do 8,1% z 1,5% w porównaniu 

z 2019 r., potwierdzając poprawę koniunktury w sekto-

rze (Tabela 9, Rysunek 4). Umożliwiło to zwiększenie 

wyniku finansowego brutto i netto, do odpowiednio 

7,0 mld zł i 5,1 mld zł (wzrost o 289,4% r/r i o 182,6% 

r/r). Wynik finansowy netto był najwyższy od 2017 r. 

Wskaźnik poziomu kosztów z całokształtu działalności 

spadł w skali roku aż o 15,2 p.p. do 89,5% (Tabela 9). 

Dalszy spadek tego wskaźnika będzie utrudniony, jako 

że silnie rośnie dynamika kosztów: w III i IV kwartale 

2021 r. wynosiły one już niespełna 20 mld zł, podczas 

gdy na początku roku, w I i II kwartale były rzędu 13–

15 mld zł. Odzwierciedla to rosnące ceny. 
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Tabela 9 Wybrane wskaźniki i dane finansowe w działalności 

związanej z górnictwem i wydobywaniem 

Wyszczególnienie 2019 2020 2021 

Zmiana 

r/r  

[%] / p.p. 

Przychody z cało-

kształtu działalności 

[mln zł] 

54 559 51 346 66 477 29,5 

Koszty uzyskania 

przychodów z cało-

kształtu działalności 

[mln zł] 

52 164 53 756 59 503 10,7 

Wynik finansowy 

brutto [mln zł] 
2 396 -2 409 6 973 289,4 

Wynik finansowy 

netto [mln zł] 
1 425 -2 816 5 141 182,6 

Udział liczby przedsię-

biorstw wykazujących 

zysk netto w ogólnej 

liczbie przedsię-

biorstw [%] 

86,4 69,3 78,5 9,2 

Udział przychodów  

przedsiębiorstw wyka-

zujących zysk netto w 

przychodach z cało-

kształtu działalności 

[%] 

93,2 54,9 82,2 27,3 

Wskaźnik poziomu 

kosztów z całokształtu 

działalności [%] 

95,6 104,7 89,5 -15,2 

Wskaźnik rentowności 

ze sprzedaży [%] 
6,2 1,5 8,1 6,6 

Wskaźnik rentowności  

obrotu brutto [%] 
4,4 -4,7 10,5 15,2 

Wskaźnik rentowności  

obrotu netto [%] 
2,6 -5,5 7,7 13,2 

Wskaźnik płynności I 

stopnia [%] 
35,1 37,2 29,5 -7,7 

Wskaźnik płynności II 

stopnia [%] 
67,4 60,2 58,6 -1,6 

Źródło: GUS. 

W 2021 r. aż 78,5% badanych przedsiębiorstw, zatrud-

niających 50 i więcej pracowników wykazało zysk netto, 

wobec 69,3% rok wcześniej i zaledwie 46,8% po I kwar-

tale 2021 r. (Rysunek 5). Uzyskiwane przez ten odsetek 

przedsiębiorstw przychody stanowiły 82,2% przycho-

dów z całokształtu działalności, co było najwyższym 

poziomem od IV kwartału 2019 r. (jeszcze do III kwar-

tału 2021 r. odsetek ten nie przekraczał 60%).  

Rysunek 3 Przychody i koszty z całokształtu działalności 

oraz wyniki finansowe netto i brutto w działalności związa-

nej z górnictwem i wydobywaniem (w mln zł) 

 
Źródło: GUS. 

Rysunek 4 Rentowność sprzedaży, obrotu brutto i obrotu 

netto w działalności związanej z górnictwem  

i wydobywaniem (w %) 

 
Źródło: GUS. 

Rysunek 5 Udział liczby przedsiębiorstw wykazujących zysk 

netto w ogólnej liczbie przedsiębiorstw oraz udział przycho-

dów przedsiębiorstw wykazujących zysk netto w przycho-

dach z całokształtu działalności (w %) 

 
Źródło: GUS. 

W I kwartale 2022 r. produkcja sprzedana w górnictwie 

i wydobywaniu wzrosła o 25,7% r/r (przed rokiem była 

to jedyna sekcja, w której wystąpił spadek). 
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Choć sektor wykazuje dodatni wynik finansowy sytua-

cja poszczególnych segmentów branży i podmiotów 

jest zróżnicowana. Strata górnictwa węgla kamiennego 

w roku 2020 według Ministerstwa Aktywów Państwo-

wych wyniosła 6,2 mld zł. Dane za 9 miesięcy 2021 r. 

wskazują na stratę w kontrolowanych przez Skarb Pań-

stwa spółkach węglowych w wysokości 2,3 mld zł (o 1,6 

mld zł mniej niż przed rokiem).  

Na wysokość straty wpływają głównie wyniki Polskiej 

Grupy Górniczej (dalej: PGG). Spółki giełdowe osią-

gnęły za 9 miesięcy: Jastrzębska Spółka Węglowa – 62,7 

mln zł straty, Bogdanka – 164,8 mln zł zysku. Ubiegły 

rok PGG zakończyła stratą ok. 2 mld zł. Grupa PGNiG 

za rok 2021 wykazała zysk netto w wysokości 6,01 mld 

zł (w 2020 r. 7,34 mld zł); skonsolidowany zysk netto za 

2021 r. Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź to 6,2 

mld zł (w 2020 r. 1,8 mld zł). 

Rynek górniczy i wydobywczy  

Sytuacja na rynku węgla ma zmienny charakter i jest 

kształtowana przez czynniki podażowo-popytowe oraz 

konkurencję gazu ziemnego (w tym przede wszystkim 

jego cenę). Największy wpływ na rynek wywiera popyt na 

węgiel w krajach azjatyckich. Na rynku europejskim 

dodatkowo trwa proces dekarbonizacji (sformalizowany 

w kolejnych pakietach klimatycznych) i rosnące 

znaczenie odnawialnych źródeł energii.  

W przeciwieństwie do rynku węgla kamiennego, który 

ma charakter globalny, węgiel brunatny zużywany jest do 

produkcji energii w niedalekiej odległości od miejsc 

wydobycia. W Polsce węgiel brunatny jest tańszym 

źródłem energii niż węgiel kamienny. Zagospodarowane 

zasoby węgla brunatnego w polskich kopalniach 

stopniowo się wyczerpują i konieczne jest 

zagospodarowanie nowych złóż i budowa nowych 

zespołów górniczo-energetycznych.  

Ceny węgla kamiennego na potrzeby przemysłowe 

w większości kształtowane są w długoterminowych 

umowach z odbiorcami (producenci energii) i przez to 

bardziej stabilne w terminach umownych. Ceny węgla na 

potrzeby konsumpcyjne rosną ze względu na niedobór 

lepszego jakościowo węgla energetycznego na polskim 

rynku. Ten segment rynku nie wpływa jednak istotnie na 

kondycję sektora, ponadto dekarbonizacja wpływa także 

na spadek popytu w tym segmencie.  

Większość krajów Europy chce zaprzestać stosowania 

węgla w energetyce jeszcze w latach 20. XXI wieku. Plany 

takie ma np. Holandia (2029 r.), Irlandia (2025 r.), 

Portugalia (2021 r.), Węgry (2025 r. ) czy Włochy (2025 r.). 

W latach 30. XXI wieku z węgla mają zrezygnować Czesi, 

Niemcy i Rumuni, w roku 2040 – Bułgaria.  

W Polsce przedstawiciele rządu, samorządu wojewódz-

twa śląskiego, spółek górniczych oraz reprezentatyw-

nych organizacji związkowych zawarli Umowę Spo-

łeczną dotyczącą transformacji sektora górnictwa wę-

gla kamiennego oraz wybranych procesów transforma-

cji województwa śląskiego. Umowa ta określa zasady 

stopniowej likwidacji sektora wydobycia węgla energe-

tycznego, w tym zatrudnienia i osłon socjalnych dla 

górników. Umowa zakłada zakończenie wydobycia wę-

gla energetycznego do 2049 r. Do roku 2030 liczba ko-

palń spadnie jednak tylko o 3, a wydobycie węgla ener-

getycznego ma zmniejszyć się z 42,1 mln t w 2020 r. do 

41,6 mln t.  

17 listopada 2021 r. weszła w życie nowelizacja ustawy 

górniczej, która pozwala rozpocząć proces realizacji za-

pisów umowy społecznej w Polsce. Wciąż trwają jednak 

uzgodnienia z KE na temat szczegółowych rozwiązań 

finansowych związanych z transformacją sektora. Za-

warta umowa społeczna zakłada m. in. uruchomienie 

pomocy publicznej dla sektora w postaci dopłat do re-

dukcji zdolności produkcyjnych.  

Ministerstwo Aktywów Państwowych przekazało wnio-

sek notyfikacyjny dotyczący systemu wsparcia dla sek-

tora wydobywczego węgla kamiennego w Polsce do 

Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, z prośbą 

o przedłożenie w KE, dopiero w marcu 2022 r. Jedno-

cześnie PGG otrzymała wsparcie publiczne już w lutym 

2022 r. mimo braku akceptacji KE dla programu pomo-

cowego. 

Podobnie czynniki podażowo-popytowe oddziałują 

mocno na rynek gazu ziemnego, stymulowane 

dodatkowo przez uwarunkowania polityczne. Poziom 

zużycia gazu ziemnego w Polsce znacznie przekracza 

krajowe wydobycie (ok. czterokrotnie) co uzależnia ceny 

gazu ziemnego od trendów na rynku światowym, 

z drugiej strony ceny gazu mają charakter regulowany.  

Agresja Rosji na Ukrainę wzmocniła oddziaływanie 

czynników politycznych i wzrost ryzyka na rynkach 

surowców energetycznych. Drastycznie wzrosły ceny 

gazu ziemnego i w konsekwencji węgla kamiennego. 
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Niepewność na rynku będzie utrzymywała się co 

najmniej do zakończenia działań wojennych.  

Na globalnym rynku kształtują się ceny miedzi, rud 

miedzi i ich koncentratów. W pozostałych segmentach 

sektora wydobywczego w Polsce rynek w większości ma 

charakter bardziej lokalny (w wymiarze krajowym).  

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek-

tryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i po-

wietrze do układów klimatyzacyjnych 

W I kwartale 2022 r. produkcja w wytwarzaniu 

i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną 

i gorącą wodę wzrosła o 42,5% r/r. Był to najszybszy 

wzrost we wszystkich sekcjach przemysłu. 

Według danych GUS w 2020 r. w analizowanej branży 

prowadziło działalność 490 podmiotów, zatrudniających 

116,1 tys. ludzi. 98,2 tys. osób pracowało w 99 

podmiotach, które wypracowały ponad 40 mln zł 

przychodów. Zarazem 86,4 tys. osób pracowało w 30 

podmiotach, które zatrudniały co najmniej 500 osób. 

Wskazuje to na silną koncentrację branży. 

Według danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych 

(dalej: PSE) produkcja energii elektrycznej w Polsce 

w 2021 r. wyniosła 173.583 GWh, tj. o 13,97% więcej 

w porównaniu do poprzedniego roku. Większe było 

również krajowe zużycie, które wyniosło 174.402 GWh. 

Niedobór energii był importowany z zagranicy. 6 grudnia 

2021 r. awaryjnie importowano energię ze Szwecji, 

Niemiec, Słowacji i  Ukrainy, aby utrzymać rezerwy mocy 

na bezpiecznym poziomie. Deficyt wytwarzanej mocy 

w szczycie osiągnął rekordowo wysokie 1,2 GW.  

By zaspokoić obecne i przyszłe zapotrzebowanie na 

energię elektryczną, PSE do 2030 r. mają rozbudować 

Krajowy System Elektroenergetyczny o 3.600 km nowych 

linii 400 kV. Modernizacja obejmie 1.600 km istniejących 

linii najwyższych napięć i 44 stacje elektroenergetyczne. 

Program inwestycyjny realizowany przez PSE obejmuje 

ponad 170 inwestycji prowadzonych w całej Polsce. 

Przedsiębiorstwa budowlano-montażowe, które mają co 

najmniej milion złotych rocznego obrotu, mogą ubiegać 

się o zawarcie z PSE umowy ramowej o wykonawstwo 

w ramach trwającego przetargu publicznego na lata 

2022–2026. PSE planują zawrzeć umowy ramowe z 20 

wykonawcami, a łączna maksymalna wartość 

wynagrodzenia określona w umowie ramowej z każdym 

wykonawcą wynosić będzie ok. 15 mln zł. 

Energia elektryczna produkowana jest przede wszystkim 

w elektrowniach zawodowych. W 2021 r. wielkość 

produkcji w tych obiektach wyniosła 154.599 GWh, co 

stanowiło prawie 90% całej produkcji (Rysunek 6). 

Najważniejszym paliwem służącym do wytwarzania 

energii elektrycznej był w 2021 r. węgiel kamienny, 

którego udział wyniósł 53% oraz węgiel brunatny 

z udziałem 26%. Odnawialne źródła energii 

wyprodukowały 18 984 GWh, a ich udział wzrósł do 11%. 

Rysunek 6 Struktura produkcji energii elektrycznej  

w 2021 r. 

 

Źródło: Rynek Energii na podstawie danych PSE. 

Największą dynamikę produkcji obserwuje się w zakresie 

odnawialnych źródeł energii. Już w lutym br. elektrownie 

wiatrowe wyprodukowały ponad dwa razy więcej energii 

elektrycznej (2.673 GWh) niż rok temu. Inne odnawialne 

źrodła energii zwiększyły produkcję o 85% r/r, jednak 

wyprodukowały najmniej energii ze wszystkich 

dostępnych źródeł – tylko 280 GWh. 

Największy udział w produkcji energii ze źródeł 

odnawialnych ma obecnie wiatr, jednak najwyższą 

dynamika produkcji cechują się elektrownie 

fotowoltaiczne. Dynamikę tę mogą jednak zahamowac 

zmiany regulacyjne. 

Nowa ustawa o fotowoltaice zakłada, że prosumenci, 

którzy do 31 marca 2022 r. przyłączą instalację 

fotowoltaiczną do sieci, będą traktowani na 

dotychczasowych zasadach przez 15 lat od momentu 

podłączenia. Oznacza to, że prosumenci posiadający 

instalacje do 10 kWp rozliczają się w stosunku 1 do 0,8 

i za jedną jednostkę energii wprowadzoną do sieci mogą 

pobrać za darmo 0,8 (przy instalacjach powyżej 10 kWp 

proporcja wynosi 1:0,7). Po 31 marca 2022 r. obowiązuje 

rozliczanie na zasadach net-billingu, co oznacza sprzedaż 
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i kupno energii po cenach rynkowych. Zmiana zasad 

oznacza, wedle wyliczeń Polskiego Alarmu Smogowego, 

wydłużenie okresu zwrotu z inwestycji w fotowoltaikę 

z obecnych 7 lat do 13–16 lat. Dalszy wzrost cen energii 

może jednak wzmóc zainteresowanie OZE. 

Sytuację na rynku zmieniła wojna Rosji z Ukrainą. Przed 

wybuchem wojny Polska importowała ok. 10,2 mld m3 

gazu ziemnego rocznie ze Wschodu, co zaspokajało ok. 

połowę krajowego popytu. Teraz zapotrzebowanie 

będzie zaspokajane drogą morską, a także z Norwegii 

poprzez rurociąg Baltic Pipe, którego docelowa 

przepustowość to ok. 10 mld m3 gazu ziemnego rocznie, 

a który zostanie ukończony jesienią 2022 r.  

Następstwem wojny będzie zmiana polityki 

energetycznej UE i dążenie do dywersyfikacji dostaw 

surowców energetycznych i zmniejszenia uzależnienia 

od Rosji. Spowoduje to wzrost kosztów dostaw. Może też 

zahamować tempo odchodzenia od węgla jako surowca 

energetycznego i przedłużyć funkcjonowanie elektrowni 

węglowych w Europie. W skrajnym przypadku możliwe 

są też ograniczenia w produkcji energii i ograniczanie jej 

dostaw do przemysłu. Długofalowym skutkiem 

ograniczenia importu surowców energetycznych z Rosji 

będzie przyspieszenie transformacji energetycznej na 

korzyść odnawialnych źródeł energii. 

Wyniki finansowe sektora energetycznego 

W 2021 r. nastąpiła poprawa sytuacji przedsiębiorstw 

energetycznych. Jednostki zatrudniające 50 i więcej 

pracowników w 2021 r. osiągnęły wzrost przychodów 

o 31,5% r/r przy dynamice kosztów nieprzekraczającej 

30,0% r/r (Tabela 10).  

Odbudowa popytu po zniesieniu ograniczeń związa-

nych z pandemią COVID-19 spowodowała ożywienie 

produkcji przemysłowej i związany z nim wzrost zapo-

trzebowania na energię elektryczną. Z drugiej jednak 

strony, rosły koszty działalności, jako że silnie drożały 

uprawnienia do emisji CO2. Drożały również surowce 

energetyczne na rynkach światowych. W rezultacie 

wskaźnik poziomu kosztów z całokształtu działalności 

spadł w skali roku tylko o 1,3 p.p. do 91,8% (Tabela 10). 

Wyższa dynamika kosztów w IV kwartale 2021 r. prze-

łożyła się na jego pogorszenie. 

Umożliwiło to zwiększenie wyniku finansowego brutto 

i netto, do odpowiednio 25,4 mld zł i 21,4 mld zł 

(wzrost o 56,7% r/r i o 68,4% r/r). 

Tabela 10 Wybrane wskaźniki i dane finansowe w działalno-

ści związanej z wytwarzaniem i zaopatrywaniem w energię 

elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do 

układów klimatyzacyjnych 

Wyszczególnienie 2019 2020 2021 

Zmiana 

r/r  

[%] / p.p. 

Przychody z cało-

kształtu działalności 

[mln zł] 

227 109 234 637 308 514 31,49 

Koszty uzyskania 

przychodów z cało-

kształtu działalności 

[mln zł] 

214 291 218 438 283 132 29,62 

Wynik finansowy 

brutto [mln zł] 
12 818 16 200 25 382 56,68 

Wynik finansowy 

netto [mln zł] 
10 854 12 723 21 421 68,37 

Udział liczby przedsię-

biorstw wykazujących 

zysk netto w ogólnej 

liczbie przedsię-

biorstw [%] 

70,5 74,8 66,0 -8,80 

Udział przychodów  

przedsiębiorstw wyka-

zujących zysk netto w 

przychodach z cało-

kształtu działalności 

[%] 

81,9 66,4 92,5 26,10 

Wskaźnik poziomu 

kosztów z całokształtu 

działalności [%] 

94,4 93,1 91,8 -1,30 

Wskaźnik rentowności 

ze sprzedaży [%] 
5,9 9,1 5,7 -3,40 

Wskaźnik rentowności  

obrotu brutto [%] 
5,6 6,9 8,2 1,30 

Wskaźnik rentowności  

obrotu netto [%] 
4,8 5,4 6,9 1,50 

Wskaźnik płynności I 

stopnia [%] 
46,1 62,7 50,9 -11,80 

Wskaźnik płynności II 

stopnia [%] 
101,8 121,1 108,4 -12,70 

Źródło: GUS. 

W ujęciu rocznym odnotowano również wzrost wskaź-

ników rentowności obrotu brutto oraz netto do 8,2% 

i 6,9%. Wskaźnik rentowności sprzedaży spadł jednak 

do 5,7%, czyli o 3,4 p.p. w skali roku (Tabela 10). 

W 2021 r. 66,0% badanych przedsiębiorstw, zatrudnia-

jących 50 i więcej pracowników wykazało zysk netto, 

wobec 74,8% rok wcześniej i 86,8% w I kwartale 2021 r. 
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Rysunek 7 Przychody i koszty z całokształtu działalności 

oraz wyniki finansowe netto i brutto w działalności związa-

nej z wytwarzaniem i zaopatrywaniem w energię elek-

tryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do ukła-

dów klimatyzacyjnych (w mln zł) 

 

Źródło: GUS. 

Rysunek 8 Rentowność sprzedaży, obrotu brutto i obrotu 

netto w działalności związanej z wytwarzaniem i zaopatry-

waniem w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą 

wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych  

(w %) 

 
Źródło: GUS. 

Rysunek 9 Udział liczby przedsiębiorstw wykazujących zysk 

netto w ogólnej liczbie przedsiębiorstw oraz udział przycho-

dów przedsiębiorstw wykazujących zysk netto w przycho-

dach z całokształtu działalności (w %) 

 
Źródło: GUS. 

Uzyskiwane przez ten odsetek przedsiębiorstw przy-

chody stanowiły 92,5% przychodów z całokształtu 

działalności badanej branży, choć jeszcze w II i III kwar-

tale odsetek ten przewyższał 97% (Rysunek 9). 

Rynek energii 

Rynek energii zmaga się z rosnącymi kosztami produk-

cji. Wpływają na to rekordowe ceny praw do emisji CO2 

oraz wzrost cen surowców energetycznych, a zwłaszcza 

gazu. Już w połowie 2021 r. cena uprawnień do emisji 

CO2 w ramach systemu EU ETS po raz pierwszy w histo-

rii przekroczyła 50 EUR/t.  

W marcu 2022 r. na Towarowej Giełdzie Energii odno-

towano rekordowy wolumen obrotu gwarancjami po-

chodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE. 

Wyniósł on 4.946.768 MWh. Zanotowano też najwyższą 

w historii cenę gazu na rynku dnia następnego, czyli 

703,44 zł za MWh. Średnia cena energii na rynku dnia 

następnego ukształtowała się w marcu 2022 r. na po-

ziomie 683,59 zł za MWh i jest to wzrost o 157,70 zł za 

MWh w porównaniu do poprzedniego miesiąca. 

Od początku 2022 r. następuje systematyczny wzrost 

cen gazu ziemnego w całej Europie. Dla branży ozna-

czało to wzrost kosztów zakupu tego paliwa. Podrożał 

również węgiel, którego cena po wybuchu wojny 

w Ukrainie wzrosła do szczytowego poziomu 460 

USD/t w marcu br., by później stanieć do 300–320 

USD/t. W  Polsce w styczniu 2022 r. średnia cena tego 

surowca dla elektrowni, w przeliczeniu na warunki 

w europejskich portach, wynosiła 84,39 USD/t. 

W grudniu 2021 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki 

(dalej: URE) zatwierdził taryfy na sprzedaż energii dla 

czterech tzw. sprzedawców z urzędu (z grup PGE, Tau-

ron, Enea i Energa) oraz pięciu największych spółek 

dystrybucyjnych. W wyniku zatwierdzenia nowych taryf 

na obrót energią elektryczną odbiorcy, dla których 

sprzedawcą z urzędu są firmy Enea, Energa, PGE i Tau-

ron, zapłacą za energię więcej o ok. 37% r/r. Natomiast 

wzrost stawek dystrybucji dla tych odbiorców wyniesie 

średnio 9% r/r. Stawki nowych taryf dystrybutorów 

energii wzrosły średnio (dla wszystkich grup odbior-

ców) o 8%. Wynika to ze wzrostu kosztów działalności 

operacyjnej i inwestycji. W taryfach uwzględniono 

także opłaty wynikające z przepisów prawa: stawkę 

opłaty kogeneracyjnej, która wzrosła z 0 zł/MWh do 

4,06 zł/MWh, stawkę opłaty mocowej, która wzrosła 
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o ok. 30%, opłatę OZE, która spadła z 2,2 zł/MWh do 

0,9 zł/MWh. 

Prezes URE zatwierdził także nowe taryfy na sprzedaż 

gazu dla PGNiG Obrót Detaliczny (dalej: PGNiG OD) dla 

odbiorców w gospodarstwach domowych oraz na dys-

trybucję tego paliwa dla Polskiej Spółki Gazownictwa 

(dalej: PSG). Jest to pierwsza taryfa, która zawiera me-

chanizm przeniesienia części kosztów na trzy kolejne 

lata. Ceny gazu w taryfie PGNiG OD wzrosły o ok. 83%, 

a stawki opłat abonamentowych pozostały niezmie-

nione. Prezes URE zatwierdził także taryfę dla usług 

dystrybucji paliw gazowych proponowaną przez PSG 

na 2022 r:, wzrost opłat dystrybucyjnych dla wszystkich 

grup odbiorców wyniósł ok. 3,6%. 

Podwyżki cen regulowanych tylko w części pokryją 

wzrost kosztów po stronie producentów i dostawców 

energii i ciepła. Dlatego ocenia się, że rentowność pol-

skich spółek energetycznych w 2022 r. ulegnie pogor-

szeniu, głównie z powodu wzrostu cen uprawnień do 

emisji CO2. Stabilna powinna za to pozostać sytuacja 

dystrybutorów. Stan ten nie ulegnie szybkiej zmianie, 

jako że rząd zapowiedział przedłużenie regulacji cen 

gazu ziemnego dla odbiorców detalicznych do 2027 r. 

Dlatego też, choć w 2021 r. spółka PGNiG odnotowała 

70 mld zł przychodów ze sprzedaży wobec 39,2 mld zł 

w 2020 r., to wynik finansowy netto osiągnął 6 mld zł 

wobec 7,3 mld zł rok wcześniej. Wysokie ceny gazu 

ziemnego poprawiły wyniki w segmencie Poszukiwanie 

i Wydobycie, ale pogorszyły w segmencie Obrót i Ma-

gazynowanie, jako że koszty pozyskania gazu rosły 

szybciej niż przychody z jego sprzedaży. 

Perspektywy i zagrożenia 

1) Wysoka koncentracja podmiotowa i wielkość podmiotów w sektorze kształtuje oczekiwania tych pod-

miotów w zakresie obsługi finansowej (szeroki zakres produktowy, potencjalnie wysokie potrzeby w za-

kresie finansowania), którym mogą sprostać banki o silnych kompetencjach w obszarze korporacyjnym. 

Duże podmioty o dobrej kondycji finansowej mogą mieć przewagę w relacji z obsługującymi je bankami. 

2) Sektor górnictwa i wydobycia charakteryzuje się zróżnicowaniem ryzyka finansowania, wynikającym 

przede wszystkim z kondycji finansowej poszczególnych segmentów i podmiotów sektora. Na poziom 

ryzyka wpływają także uwarunkowania społeczno-polityczne, w tym inicjatywy klimatyczne (ogranicze-

nia emisji gazów cieplarnianych), które prowadzą do deklaracji poszczególnych banków o wycofaniu się 

z finansowania projektów/podmiotów w branży węglowej (ze względów reputacyjnych). 

3) Analizując ryzyko finansowania, w szczególności przedsięwzięć inwestycyjnych należy uwzględnić po-

wszechny wymóg posiadania koncesji oraz jej warunki (w tym uwarunkowania środowiskowe), ryzyko 

działalności poszukiwawczej i eksploatacyjnej (zasoby, warunki geologiczne), strukturę sprzedaży i za-

leżność od zmienności cen na rynkach globalnych. W przypadku podmiotów o słabej kondycji finanso-

wej wskazane jest ograniczenie finansowania do instrumentów przenoszących ryzyko spłaty na pod-

mioty trzecie – odbiorców – o dobrej sytuacji finansowej, np. faktoringu.  

4) W przypadku przedsiębiorstw świadczących usługi na rzecz podmiotów sektora górniczego i wydobyw-

czego analiza ryzyka powinna uwzględniać kondycję finansową odbiorców usług, warunki świadczenia 

takich usług (np. deklaratywne i faktyczne terminy płatności), zdywersyfikowanie odbiorców (np. kon-

centrację na jednym podmiocie lub segmencie sektora), historię dotychczasowej współpracy oraz rela-

tywne znaczenie dostawcy/odbiorcy, w tym wynikające z różnicy skali działalności. 

5) W kierunku poprawy sytuacji na rynku energetycznym będzie oddziaływać wzrost zapotrzebowania na 

gaz  i energię elektryczną oraz podwyżki cen taryf na 2022 r. Czynnikiem ryzyka są jednak następstwa 

inwazji Rosji na Ukrainę, która może spowodować dalszy wzrost cen surowców, bardzo prawdopodobny 

w warunkach obowiązywania sankcji i ograniczeń zakupów gazu ziemnego i ropy z Rosji.  

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/9927,Odnawialne-zrodla-energii-w-2022-roku-stawka-oplaty-OZE-bedzie-ponad-dwukrotnie-.html?search=61536337456095/
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PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poziom ryzyka:  Perspektywa 

Średni  Stabilna 

      

Koniunktura  

Według GUS w kwietniu 2022 r. wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w przetwórstwie przemysłowym 

kształtował się na poziomie minus 11,5 (przed miesiącem minus 16,2). Poprawę koniunktury sygnalizowało 10,7% 

przedsiębiorstw, a jej pogorszenie 22,2% (przed miesiącem odpowiednio 9,1% i 25,2%). Pozostałe przedsiębiorstwa 

uznały, że ich sytuacja nie ulega zmianie. Diagnozy i prognozy portfela zamówień, produkcji oraz sytuacji finansowej 

były mniej niekorzystne niż w marcu. Opóźnienia płatności za sprzedane produkty rosły nieco wolniej niż przed 

miesiącem. Przedsiębiorcy zgłaszali niedobór zapasów wyrobów gotowych i planowali redukcje zatrudnienia w skali 

zbliżonej do przewidywanej w marcu. Dyrektorzy przedsiębiorstw przewidywali dalszy wzrost cen wyrobów 

przemysłowych. 

Wskaźnik PMI w marcu 2022 r. spadł z poziomu 54,7 pkt. 

odnotowanego w lutym do 52,7 pkt. i był najniższy od 

początku 2021 r. (Rysunek 10). W kwietniu 2022 r. wskaźnik 

ponownie spadł, tym razem  z poziomu 52,7 pkt. do 52,4 pkt. 

Według respondentów badania zarówno popyt krajowy, jak 

i zagraniczny, osłabł w wyniku niestabilnych warunków 

rynkowych oraz wzrostu cen. Szczególnie silnie spadły 

zamówienia z krajów UE. Przedsiębiorcy ocenili, że wojna 

w Ukrainie osłabiła popyt i zaostrzyła problemy w łańcuchach 

dostaw oraz wahania cenowe. W takich warunkach inflacja 

kosztów była wciąż silna, a jej subindeks osiągnął jeden 

z najwyższych wyników w historii badań. W reakcji na silną 

inflację kosztów ceny wyrobów gotowych wzrosły dwudziesty 

miesiąc z rzędu. 

Rysunek 10 Wskaźnik PMI dla polskiego sek-

tora przemysłowego  

 

Źródło: IHS Markit.
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Wyniki finansowe w przetwórstwie przemysło-

wym 

Zgodnie z danymi GUS, podmioty działające 

w produkcji przemysłowej, zatrudniające 50 i więcej 

pracowników, w 2021 r. osiągnęły wyższy wynik 

finansowy niż w 2020 r. Przychody i koszty z całokształtu 

prowadzonej działalności wzrosły (Tabela 11, Rysunek 

11), jednak wzrost przychodów był silniejszy niż wzrost 

kosztów (odpowiednio o 24,5% r/r oraz 21,9% r/r).  

Rysunek 11 Przychody i koszty z całokształtu działalności 

oraz wyniki finansowe netto i brutto w działalności związa-

nej z przetwórstwem przemysłowym (w mln zł) 

 
Źródło: GUS. 

Rysunek 12 Rentowność sprzedaży, obrotu brutto i obrotu 

netto w działalności związanej z przetwórstwem przemy-

słowym (w %) 

 
Źródło: GUS. 

W skali roku wynik finansowy brutto wzrósł o 74,4%, 

osiągając 108,6 mld zł. Wynik finansowy netto wzrósł 

o 75,3% i na koniec roku wyniósł 92,4 mld zł (Tabela 

11). Lepsze niż rok wcześniej były wyniki finansowe 

netto w większości działów przetwórstwa 

przemysłowego. Ujemną dynamikę zaobserwowano w 

przypadku produkcji napojów, wyrobów tytoniowych, 

wyrobów farmaceutycznych i produkcji mebli. Bardzo 

silną dynamikę wyniku finansowego netto odnotowano 

w produkcji metali i urządzeń elektrycznych. 

Tabela 11 Wybrane wskaźniki i dane finansowe w działal-

ności związanej z przetwórstwie przemysłowym 

Wyszczególnienie 2019 2020 2021 

Zmiana 

r/r  

[%]/p.p. 

Przychody z cało-

kształtu działalności 

[mln zł] 

1 320 906 1 276 470 1 589 014 24,48 

Koszty uzyskania 

przychodów z cało-

kształtu działalności 

[mln zł] 

1 252 726 1 214 179 1 480 393 21,93 

Wynik finansowy 

brutto [mln zł] 
68 179 62 291 108 621 74,38 

Wynik finansowy 

netto [mln zł] 
57 181 52 718 92 391 75,26 

Udział liczby przed-

siębiorstw wykazu-

jących zysk netto w 

ogólnej liczbie 

przedsiębiorstw [%] 

83,2 83,3 85,5 2,20 

Udział przychodów  

przedsiębiorstw wy-

kazujących zysk 

netto w przycho-

dach z całokształtu 

działalności [%] 

90,3 75,9 91,1 15,20 

Wskaźnik poziomu 

kosztów z cało-

kształtu działalności 

[%] 

94,8 95,1 93,2 -1,90 

Wskaźnik rentow-

ności ze sprzedaży 

[%] 

5,2 5,2 6,7 1,50 

Wskaźnik rentow-

ności  

obrotu brutto [%] 

5,2 4,9 6,8 1,90 

Wskaźnik rentow-

ności  

obrotu netto [%] 

4,3 4,1 5,8 1,70 

Wskaźnik płynności 

I stopnia [%] 
31,2 34,4 30,5 -3,90 

Wskaźnik płynności 

II stopnia [%] 
94,1 97,6 92,6 -5,00 

Źródło: GUS. 

W porównaniu z 2020 r., w 2021 r. poprawie uległy 

główne wskaźniki ekonomiczno-finansowe. Wskaźnik 

rentowności sprzedaży w przedsiębiorstwach 

przemysłowych ogółem wyniósł 6,7% wobec 5,2% 
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w 2020 r. (Rysunek 12, Tabela 11) Lepiej niż przed 

rokiem ukształtował się wskaźnik poziomu kosztów, 

który obniżył się do 93,2%, czyli o ok. 2 p.p. w skali roku. 

W ujęciu rocznym odnotowano też wzrost wskaźników 

rentowności obrotu brutto oraz netto odpowiednio do 

6,8% i 5,8%. 

Rysunek 13 Udział liczby przedsiębiorstw wykazujących 

zysk netto w ogólnej liczbie przedsiębiorstw oraz udział 

przychodów przedsiębiorstw wykazujących zysk netto 

w przychodach z całokształtu działalności (w %) 

 
Źródło: GUS. 

W 2021 r. udział przedsiębiorstw rentownych 

(wykazujących zysk netto) w ogólnej liczbie 

przedsiębiorstw wyniósł 85,5% i był o ponad 2 p.p. 

wyższy niż w 2020 r. Udział przychodów uzyskiwanych 

przez jednostki uzyskujące zysk netto w przychodach 

z całokształtu działalności całego sektora był również 

wyższy niż rok wcześniej i wyniósł 91,1%, przekraczając 

tym samym poziomy obserwowane przed wybuchem 

pandemii COVID-19 (Rysunek 13). 

Produkcja przemysłowa  

Produkcja sprzedana przemysłu według oszacowań 

GUS w 2021 r. zwiększyła się o 14,9% (wobec spadku 

o 1,0% rok wcześniej). Największy jej wzrost w skali roku 

nastąpił w II kwartale 2021 r. (o 30,2%), natomiast 

w pozostałych okresach tempo wzrostu kształtowało się 

od 7,8% w I kwartale do 13,2% w IV kwartale. Produkcja 

w całym 2021 r. była wyższa niż w roku poprzednim we 

wszystkich sekcjach przemysłu; najbardziej 

w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, 

gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 29,5%), co 

odzwierciedlało wzrost cen surowców energetycznych 

i energii elektrycznej.  

W przetwórstwie przemysłowym wzrost wyniósł 14,2%, 

a sprzedaż zwiększyła się w skali roku w większości 

działów przemysłu (w 31 z 34 działów). Znaczny wzrost 

sprzedaży obserwowano m.in. w produkcji urządzeń 

elektrycznych, wyrobów elektronicznych i optycznych, 

metali i wyrobów z metali, chemikaliów i wyrobów 

chemicznych, maszyn i urządzeń.  

Były to przede wszystkim towary podlegające obrotowi 

eksportowemu, który wzrósł w skali roku o 24,8%. 

Wśród głównych grupowań przemysłowych najbardziej 

wzrosła sprzedaż w produkcji dóbr konsumpcyjnych 

trwałych (o 20,7%); wzrost odnotowano też w produkcji 

dóbr związanych z energią i dóbr zaopatrzeniowych 

(odpowiednio o 18,7% i o 18,0%).  

Natomiast już w marcu br. produkcja według GUS była 

wyższa o 17,3% r/r i o 18,2% m/m. Po wyeliminowaniu 

czynników o charakterze sezonowym, produkcja 

okazała się wyższa o 17,2% r/r i o 2,1% m/m, niemal tak 

samo, jak w lutym. W I kwartale produkcja była wyższa 

o 16,7% r/r.  

We wszystkich sekcjach przemysłu produkcja sprzedana 

w I kwartale br. była wyższa niż rok wcześniej. W głównej 

sekcji przemysłu, tj. przetwórstwie przemysłowym, 

sprzedaż zwiększyła się o 14,1%, a w dostawie wody; 

gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji –  

o 10,3%. Wzrost produkcji sprzedanej w porównaniu  

z I kwartałem ub.r. notowano również we wszystkich 

głównych grupowaniach przemysłowych, w tym 

największy w produkcji dóbr związanych z energią – 

o 35,4%. W produkcji dóbr zaopatrzeniowych sprzedaż 

zwiększyła się o 17,2%, w produkcji dóbr 

konsumpcyjnych nietrwałych – o 11,1%, a dóbr 

inwestycyjnych i konsumpcyjnych trwałych – po 10,8%.  

Wydajność pracy w przemyśle w I kwartale br. była 

o 15,2% r/r wyższa, przy zwiększeniu przeciętnego 

zatrudnienia o 1,3% r/r oraz wzroście przeciętnego 

miesięcznego nominalnego wynagrodzenia brutto 

o 10,1% r/r. Ceny produkcji sprzedanej przemysłu 

w marcu br. były wyższe o 20,0% r/r i o 4,9% m/m. 

Wzrost cen w ujęciu rocznym był najwyższy w ostatnim 

dwudziestoleciu. Ceny w przetwórstwie przemysłowym 

podwyższono o 4,3% m/m.  
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Produkcja artykułów spożywczych 

Według danych GUS w 2020 r. w produkcji artykułów 

spożywczych prowadziły działalność 5.142 podmioty,  

w tym 3.892 zatrudniały nie więcej niż 50 osób. Te 

najmniejsze podmioty zatrudniały jednak 20% 

wszystkich pracowników sektora (74,4 tys. vs 371 tys.). 

Tylko 15% podmiotów osiągało przychody ze sprzedaży 

wynoszące 40 mln zł lub więcej. 

Sprzedaż w produkcji artykułów spożywczych w 2021 r. 

stanowiła 15,0% produkcji sprzedanej przemysłu 

ogółem. Okazała się o 5,4% wyższa niż w 2020 r. Wzrost 

odnotowano w większości grup tego działu przemysłu, 

z wyjątkiem produkcji olejów i tłuszczów pochodzenia 

roślinnego i zwierzęcego, gdzie wystąpił głęboki spadek 

– o 48,0% r/r. 

Najbardziej zwiększyła się sprzedaż w przetwarzaniu 

i konserwowaniu owoców i warzyw – o 14,5% r/r. 

Znaczny jej wzrost notowano także w produkcji 

gotowych pasz i karmy dla zwierząt – o 9,8% r/r, 

wytwarzaniu produktów przemiału zbóż, skrobi 

i wyrobów skrobiowych – o 7,9% r/r oraz przetwarzaniu 

i konserwowaniu ryb, skorupiaków i mięczaków –  

o 7,6% r/r. 

Z analiz PKO BP S.A. wynika, że wyniki w branży 

spożywczej w III kwartale 2021 r. uległy znacznemu 

pogorszeniu. Choć rosnący popyt i wyższe ceny 

żywności wpłynęły pozytywnie na wzrost przychodów  

(o 10,1% r/r), to silna presja kosztowa (wzrost  

o 11,2% r/r) obniżyła wynik finansowy całej branży 

o 9,9% r/r.  

Największy nominalny spadek zysków odnotowano 

w produkcji kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych 

i w wytwarzaniu wyrobów mleczarskich, gdzie presja 

kosztowa była najsilniejsza. Wzrost cen surowców, 

głównie zbóż, wpłynał  negatywnie również na 

producentów pieczywa, produktów przemiału zbóż, 

makaronów oraz pasz dla zwierząt gospodarczych. 

Wzrost zysków odnotowano w przetwórstwie drobiu. 

W pewnym stopniu było to spowodowane zniesieniem 

ograniczeń sanitarnych i ożywieniem działalności 

gastronomicznej, co przełożyło się na popyt na drób.  

Z analiz Credit Agricole Bank Polska S.A. wynika, że 

wzrost kosztów będzie najsilniej odczuwalny 

w wytwarzaniu produktów przemiału zbóż, skrobi 

i wyrobów skrobiowych oraz w produkcji gotowych pasz 

i karmy dla zwierząt. Obie branże ucierpiały wskutek 

pandemii COVID-19, stąd obniżyła się ich rentowność, 

a jednocześnie udział kosztów materiałów, energii, 

pracy i odsetek od kredytów w ich przychodach ogółem 

jest relatywnie wysoki na tle całego sektora.  

Najwyższą odpornością na szok kosztowy 

charakteryzują się za to produkcja napojów, 

przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw oraz 

produkcja wyrobów piekarskich i mącznych. Ich bieżąca 

sytuacja jest lepsza niż przed pandemią i jednocześnie 

udział wzmiankowanych kosztów w ich przychodach 

ogółem jest niższy na tle całego sektora. 

W sytuacji pośredniej jest przetwarzanie 

i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów 

z mięsa, przetwarzanie i konserwowanie ryb, 

skorupiaków i mięczaków, produkcja olejów i tłuszczów 

pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, a także 

wytwarzanie wyrobów mleczarskich. W działalnościach 

tych osiąga się wyższą rentowność niż przed pandemią, 

choć udział kosztów materiałów, energii, pracy i odsetek 

od kredytów w ich przychodach ogółem jest relatywnie 

wysoki w porównaniu z sektorem. 

W konsekwencji producenci będą szukać dodatkowych 

oszczędności, co przyspieszy zapoczątkowane przez 

pandemię procesy restrukturyzacyjne w produkcji 

napojów, wyrobów piekarskich i mącznych, wyrobów 

mleczarskich oraz w przetwórstwie mięsnym. Z drugiej 

strony producenci będą przerzucać wyższe koszty 

produkcji na konsumentów, czemu sprzyjają wciąż 

niskie w porównaniu z krajami UE ceny żywności 

w Polsce. 

Największym czynnikiem ryzyka dla branży jest obecnie 

niestabilność na rynku nawozów i pasz. Wybuch wojny 

w Ukrainie doporowadził do wstrzymania eksportu 

pszenicy z tego kraju. Doprowadziło to do szybkiego 

wzrostu popytu na zboża na całym świecie, a przez to 

ograniczenia podaży surowców do produkcji pasz. Ich 

brak może doprowadzić do ograniczenia produkcji 

mięsnej i drobiarskiej, a w konsekwencji ograniczyć 

marże osiągane przez przetwórców mięsa 

i producentów artykułów mleczarskich z uwagi na 

wyższe koszty surowca. 
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Taki sam może być skutek obserwowanego obecnie 

gwałtownego wzrostu cen nawozów. Zgodnie 

z szacunkami Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. 

Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) do 2023 r. 

międzynarodowa cena referencyjna nawozu wzrośnie 

o 13%. Skutkiem będzie wzrost kosztów produkcji 

i obniżenie plonów w sezonie 2022/2023. 

Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych 

Według danych GUS w 2020 r. w produkcji chemikaliów 

i wyrobów chemicznych  prowadziły działalność 754 

podmioty, w tym 474 zatrudniały nie więcej niż 50 osób. 

Niespełna 30% podmiotów osiągało przychody ze 

sprzedaży wynoszące 40 mln zł lub więcej. 

Sprzedaż w produkcji chemikaliów i wyrobów 

chemicznych w 2021 r. stanowiła 4,7% produkcji 

sprzedanej przemysłu ogółem. 

Zgodnie z analizami PKO BP S.A. wyniki branży uległy 

poprawie w III kwartale 2021 r. Zysk netto wzrósł 

o 32,8% r/r, ponieważ dynamika przychodów (29,5% r/r) 

przewyższyła dynamikę kosztów (28,5% r/r). Największy 

wpływ na poprawę miały wzrosty zysków producentów 

tworzyw sztucznych i producentów nawozów. Łącznie 

oba te działy wypracowały ok. 35% przychodów całej 

branży. Spadki zysków odnotowano natomiast 

w produkcji farb i lakierów oraz mydła i detergentów. 

Głównym czynnikiem wzrostu przychodów był wzrost 

popytu zewnętrznego i silny wzrost sprzedaży 

eksportowej, której udział w przychodach zwiększył się 

do 39,6%.  

Negatywny wpływ na koniunkutrę w branży wywarły 

skokowe wzrosty cen surowców. Dotyczyło to przede 

wszystkim gazu ziemnego, wpływającego bezpośrednio 

na koszty produkcji nawozów. Wysoki stan zapasów 

magazynowych gazu w Polsce umożliwił jednak 

podtrzymanie krajowej produkcji nawozów i umożliwił, 

w warunkach zmniejszonej dostępności nawozów 

z krajów trzecich, zwiększenie ich eksportu.  

Wysoki popyt utrzymywał się również na tworzywa 

sztuczne, co wraz z rosnącymi cenami wspierało 

przychody producentów tworzyw sztucznych w formach 

podstawowych.  

Według analiz Banku Pekao S.A. w produkcji 

chemikaliów i wyrobów chemicznych utrzymuje się 

umiarkowana dynamika wzrostu przychodów. W 2021 r. 

poprawie uległa rentowność branży. Jednocześnie 

pogorszyła się płynność, co dokonało się przy 

jednoczesnym wzroście zadłużenia. Branża elastycznie 

zareagowała na wybuch pandemii COVID-19. Skokowy 

wzrost zapotrzebowania na środki dezynfekcji sprawił, 

że cześć podmiotów podjęła decyzję o przekształceniu 

swoich instalacji, dostosowując je do produkcji 

dezynfektantów.  

Branżę cechuje silna zależność od ropy naftowej i gazu 

ziemnego, ponieważ są one bazą do produkcji 

większości wyrobów chemicznych w Polsce. 

Zapotrzebowanie na te surowce trzeba pokryć 

importem. Dlatego też na koniunkturę w branży będzie 

mieć coraz silniejszy wpływ wzrost cen gazu ziemnego. 

Spowoduje on drożenie wyrobów, w których gaz 

stanowi istotny składnik kosztowy, czyli przede 

wszystkim nawozów. 

Jednym z ważniejszych wyzwań polskiej chemii jest, 

wedle analiz Banku Pekao S.A., jej niski poziom 

zaawansowania. Niska wartość dodana wynika z dużego 

udziału w sprzedaży prostych wyrobów z obszaru 

chemii masowej, przy niedostatecznie wysokich 

inwestycjach w badania i rozwój. Sytuacja w tym zakresie 

uległa jednak poprawie: udział wydatków rozwojowych 

w przychodach wzrósł w 2021 r. do 0,7-0,8%. 

Wyzwaniem o charakterze strategicznym jest polityka 

energetyczno-klimatyczna UE, dotycząca emisyjności 

sektora i rygorystycznych norm, wynikających m.in. 

z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

1907/2006 z 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, 

oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń 

w zakresie chemikaliów (REACH) oraz Europejskiej 

Polityki Zielonego Ładu. Normy te będą generować 

coraz wyższe koszty dla przedsiębiorstw sektora, 

wymuszając nowe inwestycje, których finałem ma być 

zbudowanie produkcji o obiegu zamkniętym. Utrudniają 

też konkurowanie z podmiotami azjatyckimi, których 

przewagę stanowi niska cena oferowanych produktów. 

Upadłości i restrukturyzacje 

Według raportu Coface na temat niewypłacalności 

przedsiębiorstw w Polsce w 2021 r. łączna liczba nie-

wypłacalności przedsiębiorstw w przetwórstwie prze-

https://next.gazeta.pl/wzrost-cen
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mysłowym zdecydowanie wzrosła w skali roku, osią-

gając 350 przypadków (wzrost o 41% r/r). Przypadki te 

obejmują postanowienia sądów o upadłości i restruk-

turyzacji, a także ogłoszenia niewypłacalności w Mo-

nitorze Sądowym i Gospodarczym w formie nowego 

uproszczonego postępowania o zatwierdzenie 

układu.  

Wzrost liczby niewypłacalności nastąpił we wszystkich 

branżach, ale najsilniejszy okazał się w produkcji me-

tali i wyrobów metalowych (o 55% r/r). Niewypłacal-

ności było też wyraźnie więcej w produkcji artykułów 

spożywczych i napojów, wyrobów z drewna, mebli, 

odzieży i wyrobów tekstylnych. 

Zgodnie z oceną Coface, w 2021 r. podmioty produk-

cyjne borykały się z wysokimi cenami surowców, takich 

jak metale, drewno, produkty rolnicze, plastik, papier. 

W połączeniu z rosnącymi kosztami pracy, transportu 

i energii utrudniało to utrzymanie rentowności i płyn-

ności. 

Opóźnione płatności 

Według informacji Rejestru Dłużników BIG InfoMoni-

tor, w oparciu o cykliczne badanie ankietowe realizo-

wane przez Instytut Keralla Research wśród mikro, ma-

łych i średnich firm w grudniu 2021 r., zaległości 

w przemyśle zwiększyły się o 20% r/r do ponad 6,8 

mld zł. 

Przeterminowane płatności po części są efektem 

stosowanych praktyk handlowych. Według Coface 

w 2021 r. najdłuższe terminy płatności zapewnia kon-

trahentom m.in. branża metalurgiczna (25%) i che-

miczna (15%). W efekcie w skali roku największe wy-

dłużenie opóźnień zostało odnotowane właśnie 

w branży metalurgicznej (wzrost o 22,7 dni).

Perspektywy i zagrożenia 

1) Najważniejszym czynnikiem ryzyka dla koniunktury w przemyśle jest wzrost kosztów działania, wywołany 

przede wszystkim wzrostem cen surowców energetycznych, rosnącymi kosztami pracy (wzrost stawek 

minimalnego wynagrodzenia), a także rozciągnięciem łańcuchów dostaw wskutek pandemii COVID-19. 

Znaczenie tego czynnika ryzyka wzrosło po rozpoczętej 24 lutego br. inwazji Rosji na Ukrainę, która 

zwiększyła niepewność na rynku i zaburzyła ciągłość komunikacji handlowej między krajami europej-

skimi i Azją. 

2) Wojna w Ukrainie wpłynie negatywnie na koniunkturę w przemyśle. Najbardziej narażone na zaburzenia 

będą działy, które są uzależnione od dostaw surowców z krajów wschodnich (drewna i surowców mine-

ralnych), działy energochłonne (z uwagi na wzrost cen surowców energetycznych), i działy oparte na 

pracownikach z Ukrainy, którzy powrócili do kraju, by podjąć walkę zbrojną. 

3) Oprócz niepewności odnośnie do sytuacji gospodarczej oraz kosztów zatrudnienia w badaniach GUS 

przedsiębiorcy do głównych barier działalności zaliczają także niejasne, niespójne i niestabilne przepisy 

prawne. Wskazują na dotkliwość niedoboru surowców, materiałów i półfabrykatów, a także oceniają stan 

zapasów wyrobów gotowych jako niewystarczający. Niedobór zapasów wyrobów sygnalizowany jest 

m.in. w produkcji odzieży, metali i wyrobów tekstylnych. 

4) Sytuacja producentów chemikaliów i wyrobów chemicznych jest pozytywna. Wysoki popyt zewnętrzny 

i wewnętrzny, wywołany post-pandemicznym ożywieniem gospodarczym, zrekompensuje obserwo-

wany wzrost cen surowców energetycznych. Przychody branży będą dalej rosnąć. 

5) Produkcja artykułów spożywczych będzie się znajdować pod presją szybko rosnących kosztów działania. 

Rosnące ceny zbóż, mięsa i mleka będą mieć negatywny wpływ na marże osiągane przez producentów 

prowadzących działalność w przetwórstwie mięsnym, produkcji pasz dla zwierząt gospodarskich  

i w działalności piekarniczo-cukierniczej. Koniunkturę wspierać będzie za to znoszenie ograniczeń sani-

tarnych i ożywienie obserwowane w działalności hotelarsko-gastronomicznej. 
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Koniunktura  

Według informacji z badań GUS, w kwietniu 2022 r. ogólny klimat koniunktury w sekcji budownictwo oceniany 

był niekorzystnie. Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury osiągnął poziom minus 15,4 podczas gdy miesiąc 

wcześniej wynosił minus 20,1. Na poprawę koniunktury w marcu wskazywało 8,6% przedsiębiorstw, a jej pogor-

szenie 24,0% (w marcu br. odpowiednio 7,8 % i 27,9%). Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury pogarszał się od 

2020 r.  

W kwietniu 2022 r. bieżące oceny oraz przewidywania dotyczące portfela zamówień, produkcji budowlano-mon-

tażowej na rynku krajowym oraz sytuacji finansowej były mniej niekorzystne od formułowanych w marcu. Sygna-

lizowano wzrost opóźnień płatności za wykonane roboty budowlano-montażowe, podobny jak przed miesiącem. 

Dyrektorzy firm budowlanych przewidywali ograniczenie zatrudnienia, zbliżone do sygnalizowanego w marcu. 

Prognozowali dalszy wzrost cen robót budowlano-montażowych w najbliższych trzech miesiącach. 

Odsetek przedsiębiorców nieodczuwających żadnych barier w prowadzeniu bieżącej działalności ukształtował się 

na poziomie 5,1% (przed rokiem 5,6%). Przedsiębiorstwa zgłaszające bariery najczęściej wskazywały na trudności 

związane z kosztami materiałów (73,7% w kwietniu br., 43,4% w analogicznym miesiącu ub.r.), niepewnością ogól-

nej sytuacji gospodarczej (68,8% w kwietniu br., 63,3% przed rokiem) oraz kosztami zatrudnienia (67,6% w kwiet-

niu br., 60,1% w analogicznym miesiącu ub.r.). W skali roku w największym stopniu wzrosło znaczenie trudności 

wynikających z kosztów materiałów, natomiast najbardziej spadła uciążliwość bariery związanej z niedostatecz-

nym popytem (z 26,9% do 17,8%). 

Wyniki finansowe w budownictwie 

Według danych GUS, w 2021 r. widoczna była lepsza 

sytuacja finansowa przedsiębiorstw budowlanych 

(zatrudniających 50 i więcej pracowników) niż w 2020 r. 

Przy przychodach z całokształtu działalności sięgających 

145,0 mld zł, tj. o 21,6% większych niż rok wcześniej, 

koszty uzyskania przychodu z działalności wzrosły 

o 17,4%, do 132,2 mld zł (Rysunek 14). W konsekwencji  

korzystniej niż rok wcześniej ukształtował się wskaźnik 

poziomu kosztów, który obniżył się z 94,4% do 91,2%.  

W 2021 r. silnie wzrósł wynik finansowy brutto (o 93,4%) 

i osiągnął 12,8 mld zł tj. o 6,2 mld więcej niż w 2020 r. ( 

Tabela 12). Wynik finansowy netto – 11,2 mld zł – wzrósł 

o 106,9% (5,4 mld zł w 2020 r.). Największy udział 

w przychodach ze sprzedaży w 2021 r. miała budowa 
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budynków (41,6%, rok wcześniej 39,4%) wyprzedzając 

dział budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej 

(41,4%, rok wcześniej największy udział 43,5%). 

Tabela 12 Wybrane wskaźniki i dane finansowe w budow-

nictwie 

Wyszczególnienie 2019 2020 2021 

Zmiana 

r/r  

[%]/p.p. 

Przychody z cało-

kształtu działalności 

[mln zł] 

121 186 119 188 144 971 24,48 

Koszty uzyskania 

przychodów z cało-

kształtu działalności 

[mln zł] 

115 199 112 560 132 155 21,93 

Wynik finansowy 

brutto [mln zł] 
5 987 6 628 12 817 74,38 

Wynik finansowy 

netto [mln zł] 
4 858 5 437 11 250 75,26 

Udział liczby przed-

siębiorstw wykazu-

jących zysk netto w 

ogólnej liczbie 

przedsiębiorstw [%] 

87,0 84,3 84,2 2,20 

Udział przychodów  

przedsiębiorstw wy-

kazujących zysk 

netto w przycho-

dach z całokształtu 

działalności [%] 

86,4 91,4 91,2 15,20 

Wskaźnik poziomu 

kosztów z cało-

kształtu działalności 

[%] 

95,1 94,4 91,2 -1,90 

Wskaźnik rentow-

ności ze sprzedaży 

[%] 

4,5 5,4 7,5 1,50 

Wskaźnik rentow-

ności  

obrotu brutto [%] 

4,9 5,6 8,8 1,90 

Wskaźnik rentow-

ności  

obrotu netto [%] 

4,0 4,6 7,8 1,70 

Wskaźnik płynności 

I stopnia [%] 
44,0 54,5 60,1 -3,90 

Wskaźnik płynności 

II stopnia [%] 
110,2 122,2 127,8 -5,00 

Źródło: GUS. 

Udział robót specjalistycznych pozostał na 

niezmienionym poziomie 17,7%. Wyniki finansowe 

brutto i netto poprawiły się we wszystkich działach 

budownictwa, w największym stopniu 

w przedsiębiorstwach specjalizujących się w budowie 

budynków (dział ten charakteryzował się także najwyższą 

rentownością i największym udziałem w zysku netto 

51,7% (wzrost z 47,1% rok wcześniej).  

Rysunek 14 Przychody i koszty z całokształtu działalności 

oraz wyniki finansowe netto i brutto w budownictwie  

(w mln zł) 

 
Źródło: GUS. 

Najsłabiej rosły zyski w dziale robót specjalistycznych, 

który miał najmniejszy udział w zyskach – 12,4% (spadek 

z 18,0% rok wcześniej) Udział w zysku netto działu 

budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej nie uległ 

w 2021 r. istotnej zmianie i wyniósł 35,9%. 

Rysunek 15 Rentowność sprzedaży, obrotu brutto i obrotu 

netto w działalności związanej z budownictwem (w %) 

 
Źródło: GUS. 

Wskaźnik rentowności sprzedaży brutto 

w przedsiębiorstwach budowlanych ogółem wyniósł 

7,5% (wobec 5,4% w 2020 r.). Poprawie uległy również 

wskaźniki rentowności obrotu brutto – z 5,6% do 8,8% 

i obrotu netto – z 4,6% do 7,8% ( 

Tabela 12, Rysunek 15). 
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W 2021 r. udział podmiotów wykazujących zysk netto 

w łącznej liczbie badanych podmiotów budowlanych 

praktycznie nie uległ zmianie, wyniósł 84,2% wobec 

84,3% w poprzednim roku ( 

Tabela 12, Rysunek 16). Uzyskiwane przez nie przychody 

stanowiły 91,2% przychodów z całokształtu działalności 

badanych przedsiębiorstw z sekcji budowlanej (wobec 

91,4% w 2020 r.).  

Rysunek 16 Udział liczby przedsiębiorstw wykazujących zysk 

netto w ogólnej liczbie przedsiębiorstw oraz udział przycho-

dów przedsiębiorstw wykazujących zysk netto w przycho-

dach z całokształtu działalności (w %) 

 
Źródło: GUS. 

Przy wyższej niż w 2020 r. liczbie nowo rozpoczętych 

przez przedsiębiorstwa budowlane zadań 

inwestycyjnych (o 23,8%), ich wartość kosztorysowa była 

niższa o 11,6%. Wartość nakładów inwestycyjnych 

poniesionych w budownictwie w 2021 r. wyniosła 4,2 mld 

zł tj. o 9,6 % więcej niż rok wcześniej. 

Na wyższym poziomie niż w 2020 r. ukształtował się 

zarówno wskaźnik płynności finansowej I stopnia jak i II 

stopnia, osiągając odpowiednio 60,1% oraz 127,8%  

(w 2020 r. odpowiednio 54,5% oraz 122,2%). 

Produkcja budowlano-montażowa 

Według danych GUS, w 2021 r. krajowa produkcja 

budowlano-montażowa ogółem była o ok. 3,2% wyższa 

niż w 2020 r. Wzrost produkcji budowlano-montażowej 

wystąpił w podmiotach wykonujących specjalistyczne 

roboty budowlane (o 9,3%) i w budowie obiektów 

inżynierii lądowej i wodnej (o 2,8%), natomiast 

w przypadku firm zajmujących się budową budynków 

produkcja, w porównaniu z rokiem 2020 , spadła o 1,2%. 

Zrealizowana na terenie kraju produkcja w okresie 

styczeń–marzec br. była o 23,3% wyższa niż 

w analogicznym okresie ub.r., gdy obniżyła się o 13,2%. 

Wysoki jej wzrost w skali roku obserwowano we 

wszystkich trzech miesiącach. Produkcja była większa we 

wszystkich działach budownictwa. W największym 

stopniu wzrosła sprzedaż robót budowlanych 

w przedsiębiorstwach specjalizujących się w budowie 

budynków – o 39,0%. W podmiotach realizujących 

głównie roboty budowlane specjalistyczne wzrost 

wyniósł 16,3%, a w jednostkach zajmujących się głównie 

budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej – 14,1%. 

Bardziej zwiększyła się sprzedaż robót o charakterze 

remontowym – o 34,1% niż inwestycyjnych – o 16,5%. 

Ceny produkcji budowlano-montażowej w marcu 2022 r. 

wzrosły o 10,4% r/r,  a w porównaniu z lutym 2022 r. –  

o 1,4%. W marcu 2022 r. w stosunku do lutego br. 

odnotowano równomierny wzrost cen budowy 

budynków oraz budowy obiektów inżynierii lądowej 

i wodnej, jak również  robót budowlanych 

specjalistycznych (o 1,3-1,4%). Presja cenowa  

w budownictwie jest silna. 

Budownictwo mieszkaniowe 

Według GUS, w 2021 r. oddano do użytkowania 234,9 

tys. mieszkań (Tabela 13), co wskazuje na wzrost w 

porównaniu z  2020 r. o 6,4%. Inwestorzy indywidualni 

oddali do użytkowania 88,2 tys. mieszkań czyli o 19,3% 

więcej niż przed rokiem, natomiast deweloperzy 

przekazali do użytkowania 142 tys. mieszkań, tj. o 0,4% 

mniej niż przed rokiem. W ramach tych dwóch form 

budownictwa powstało w  2021 r. 98% ogółu mieszkań 

oddanych do użytkowania. Zaledwie 2,0 tys. mieszkań 

oddano do użytkowania w przypadku budownictwa 

spółdzielczego (o 34,7% więcej niż przed rokiem) 

a niespełna 2,6 tys. mieszkań oddano w ramach 

pozostałych form budownictwa (komunalnego, 

spółdzielczego czynszowego, zakładowego). 

Według wstępnych danych, w I kwartale br. oddano do 

użytkowania więcej mieszkań niż przed rokiem. 

Deweloperzy przekazali do eksploatacji 29,3 tys. 

mieszkań – o 3,6% mniej niż w 2021 r., natomiast 

inwestorzy indywidualni – 24,2 tys. mieszkań, tj. 12,6% 

więcej. Spadła liczba mieszkań, na których budowę 

wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia 

z projektem budowlanym oraz liczba mieszkań, których 

budowę rozpoczęto: wydano pozwolenia lub dokonano 
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zgłoszenia budowy 77,8 tys. mieszkań, (o 8,0% r/r mniej), 

a rozpoczęto budowę 53,3 tys. mieszkań (o 16,3% r/r 

mniej). W budownictwie mieszkaniowym postępuje 

spowolnienie i spadek liczby realizowanych projektów.  

Tabela 13 Mieszkania oddane do użytkowania  

Wyszcze-

gólnienie 

Ogółem w 

tym: 

Indywidu-

alne 

Przezna-

czone na 

sprzedaż 

lub wyna-

jem  

Spółdziel-

cze 

I 17 511 6 906 10 327 162 

I-II 33 777 13 805 19 442 162 

I-III 53 051 21 492 30 449 521 

I-IV 72 159 28 769 41 886 643 

I-V 87 886 35 582 50 521 800 

I-VI 105 584 42 406 60 715 1 253 

I-VII 123 656 49 583 71 287 1 286 

I-VIII 142 517 56 615 82 781 1 352 

I-IX 164 422 63 809 97 295 1 352 

I-X 186 380 71 264 111 272 1 722 

I-XI 210 825 78 858 127 704 1 933 

I-XII 234 916 88 246 142 058 2 018 

2021/2020 106,4 119,3 99,6 134,7 

I 15 315 7 124 7 905 162 

I-II 33 735 14 883 18 175 199 

I-III 54 742 24 199 29 349 579 

I-III 2022/ 

I-III 2021 
3,2 12,6 -3,6 11,1 

Źródło: GUS. 

Łączna powierzchnia użytkowa mieszkań oddanych 

w ciągu 2021 r. wyniosła niemalże 21,8 mln m2 (co sta-

nowi wzrost w porównaniu z  2020 r. o 11,3 %) przy 

przeciętnej powierzchni użytkowej 1 mieszkania odda-

nego do użytkowania w 2021 r. wynoszącej  

92,9 m2 (tj. o 4,2 m2 więcej niż rok wcześniej). W bu-

downictwie przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem 

średnia powierzchnia użytkowa to 63 m2  

(o 1,3 m2 więcej niż przed rokiem) natomiast w budow-

nictwie indywidualnym 143,1 m2 (o 0,2 m2 więcej niż 

przed rokiem). Najwięcej nowych mieszkań wybudo-

wano w województwie mazowieckim (ale  

o 4,5% mniej niż w poprzednim roku), wielkopolskim 

(dynamika wzrostu – 23,8%) i dolnośląskim (o 13,5% 

więcej) (Rysunek 17).  

Rysunek 17 Dynamika liczby oddanych mieszkań w 2021 r. 

 

Źródło: GUS. 

Wysokie szacowane stopy zwrotu z projektów miesz-

kaniowych przy wciąż utrzymującym się popycie za-

równo inwestycyjnym jak i konsumpcyjnym przyczy-

niały się w 2021 r. do wysokiej liczby wniosków o wy-

danie kolejnych pozwoleń na budowę mieszkań. We-

dług wyliczeń NBP, stopa zwrotu z kapitału własnego 

deweloperów mieszkaniowych z projektów inwestycyj-

nych (ze względu na obserwowany wzrost cen transak-

cyjnych pokrywający z nadmiarem wzrost kosztów pro-

dukcji mieszkań) w IV kwartale 2021 r. utrzymała  po-

ziom ok. 22%. 

Według danych NBP w IV kwartale 2021 r. wzrost cen 

transakcyjnych metra kwadratowego mieszkania ob-

serwowano na niemalże wszystkich badanych rynkach 

pierwotnych (z wyjątkiem Katowic – gdzie odnotowano 

spadek na poziomie 0,6% k/k) oraz na wszystkich 17 

badanych rynkach wtórnych.  

Wśród rynków pierwotnych największe wzrosty cen 

transakcyjnych m2 w skali kwartału odnotowano 

w mniejszych miastach: Białymstoku (o 12,8%), Lublinie 

(o 12,4%), Opolu (o 8,9%), Bydgoszczy (o 7,8%). Ponad 

5-procentowe wzrosty obserwowano m. in. w Gdańsku, 

Poznaniu, Wrocławiu, Rzeszowie, Zielonej Górze, 

Szczecinie, Krakowie i w Warszawie. Najniższe wzrosty 

cen wystąpiły w Łodzi (1,0%), Kielcach (2,9%) oraz 

w Olsztynie (4,2%).  
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W skali roku największe wzrosty wystąpiły w: Gdyni 

(34,9%), Białymstoku (30,3%), Szczecinie (26,6%) i Zie-

lonej Górze (20,3%); najniższe w Olsztynie (9,2%), 

Opolu (9,5%), Poznaniu (12,5%), Kielcach (13,5%) i Ło-

dzi (13,6%).  

Na rynku wtórnym w IV kwartale 2021 r. obserwowano 

wzrost zarówno cen ofertowych, jak i transakcyjnych, 

we wszystkich grupach miast (niższe były tylko ceny 

ofertowe w Łodzi). Ceny korygowane indeksem hedo-

nicznym również rosły niemal we wszystkich grupach 

miast, co oznacza, że mieszkania o podobnej charakte-

rystyce i jakości sprzedawane były drożej niż miało to 

miejsce w III kwartale 2021 r. (tu wyjątkiem były Kato-

wice). 

Jak pokazują dane NBP, na rynku wtórnym ceny trans-

akcyjne w IV kwartale 2021 r. najistotniej wzrosły w uję-

ciu kwartalnym w Rzeszowie (o 6,6%), Kielcach (o 6,3%), 

Gdańsku (o 5,8%) oraz w Opolu (o 5,4%). Spadki cen 

transakcyjnych na rynku wtórnym nie wystąpiły. Na 

rynku wtórnym najwyższe ceny występowały w War-

szawie (ponad 11,2 tys. zł/m2), Gdańsku (ponad 10,2 

tys. zł/m2) oraz Krakowie (ok. 9,8 tys. zł/m2) Wg danych 

NBP, zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym, 

wzrosły również ceny ofertowe we wszystkich, poza Ło-

dzią, badanych przez NBP lokalizacjach.  

Obserwacje wynikające z danych NBP potwierdzają 

również dane publikowanego przez Związek Banków 

Polskich (dalej: ZBP) w ramach Raportu AMRON/Sarfin. 

Zgodnie z nimi w IV kwartale 2021 r. kontynuowany był 

trend wzrostowy średniej ceny transakcyjnej metra 

mieszkania w prawie wszystkich lokalizacjach; wyjąt-

kiem były Katowice i Gliwice, gdzie ceny w spadły kwar-

talnie odpowiednio o 2,35% i 0,29%. Największe wzro-

sty średniej ceny transakcyjnej 1 m kw. mieszkania, 

w ujęciu kwartalnym, odnotowano w mniejszych mia-

stach: w aglomeracji katowickiej w Bytomiu  

(o 10,9%, ale w tym przypadku bardzo niska była baza 

odniesienia), w Lublinie (o 7,2%), w Zielonej Górze  

(o 6,5%), w Toruniu (o 6,0%) oraz w Olsztynie i  Szcze-

cinie (o 5,5%). Istotne wzrosty wystąpiły również 

w Opolu, Kielcach, Wrocławiu oraz w Warszawie.  

W IV kwartale 2021 r., w odniesieniu do cen notowa-

nych rok wcześniej (czyli w IV kwartale 2020 r.), wzrosty 

cen obserwowano na wszystkich rynkach w tym naj-

większy wzrost w Bytomiu (o 29,04%), Kielcach  

(o 18,20%), Szczecinie (18,28%), Lublinie (o 17,39%) 

oraz Zabrzu (17,37%). Nieco mniejszy wzrost cen trans-

akcyjnych obserwowano na rynku nieruchomości 

mieszkaniowych w Krakowie (o 15,85%), Zielonej Górze 

(o 15,74%), Rzeszowie (o 14,94%) i Sosnowcu  

(o 14,61%). Skumulowane dane szczegółowe (rynek 

pierwotny oraz wtórny) dotyczące średniej ceny trans-

akcyjnej 1 m2 mieszkania w IV kwartale 2021 r. w naj-

większych miastach Polski prezentuje Rysunek 18. 

Rysunek 18 Średnia cena transakcyjna 1 m2 mieszkania w IV 

kwartale 2021 r. w największych miastach Polski 

 
Źródło – ZBP/Centrum Amron. 

Analitycy PKO BP S.A. zakładają, że wzrost cen  

w 2022 r. ograniczy obniżenie popytu na mieszkania fi-

nansowanego z udziałem kredytu w warunkach wyż-

szych stóp procentowych. Przeciwdziałać spadkowi 

mogą wysokie koszty budowy mieszkań oraz ceny 

gruntów, które mogą ograniczać nową podaż.  

Koszty budowy (bez kosztu gruntu) wybranych obiek-

tów wg bieżących stawek kosztorysowych SEKOCEN-

BUD w IV kwartale 2021 r. silnie wzrosły:  

o 8,6–15,2% r/r, zależnie od obiektu. Wzrost kosztów 

prawdopodobnie będą wzmacniać zaburzenia na ryn-

kach wielu surowców wykorzystywanych w budownic-

twie oraz niedobory pracowników (powroty Ukraińców 

do ojczyzny).  

Analitycy PKO BP S.A. zakładają w scenariuszu bazo-

wym wzrost cen mieszkań w 2022 r. o 3%. Na taką pro-

gnozę składają się: wolno rosnąca podaż mieszkań 

z uwagi na wysokie koszty budowy (wysokie ceny dzia-

łek, wysokie koszty materiałów i pracy), jak i wstrzymy-

wanie się deweloperów z rozpoczynaniem nowych wie-

loletnich projektów w warunkach niepewności; zao-

strzone normy efektywności energetycznej budynków 

i koszty Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego, 
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które deweloperzy będą próbowali uwzględnić w ce-

nach mieszkań; wyraźny spadek popytu na mieszkania 

w warunkach podwyżek stóp procentowych oraz 

ostrożności nabywców związanej z wojną w Ukrainie; 

spadek dostępności cenowej mieszkań i spadek zdol-

ności kredytowej w wyniku podwyżek stóp procento-

wych oraz ostatnich zaleceń UKNF dla banków.  

Wobec niepewności co do przyszłego kształtowania się 

koniunktury analitycy PKO BP S.A. nie wykluczają jed-

nak scenariusza szybszego wzrostu cen mieszkań po-

wodowanego przez silny negatywny szok podażowo-

kosztowy związany z wojną, wzrost popytu na mieszka-

nia ze strony uchodźców, łagodniejszy cykl podwyżek 

stóp procentowych lub jego szybkie zakończenie 

w związku z obniżeniem się prognoz wzrostu gospo-

darczego (ale bez pogorszenia sytuacji na rynku pracy). 

Jak wskazują eksperci JLL monitorujący rynek mieszka-

niowy głównych krajowych aglomeracji, po rekordo-

wych pod względem sprzedaży I kwartale 2021 r. (19,5 

tys. sprzedanych mieszkań) oraz II kwartale 2021 r. 

(19,5 tys. sprzedanych mieszkań), w III i IV kwartale de-

weloperzy działający na sześciu głównych rynkach Pol-

ski (Warszawa, Kraków, Wrocław, Trójmiasto, Poznań, 

Łódź), sprzedali łącznie po 15,0 tys. mieszkań, tj. o 4,5 

tys. (23%) mieszkań mniej niż w I i II kwartale 2021 r. 

W IV kwartale do sprzedaży wprowadzono za to 14,7 

tys. mieszkań (o 7,0% więcej niż w III kwartale 2021 r.).  

Eksperci JLL szacują, że na koniec grudnia 2021 r. łącz-

nie w ofercie na sześciu głównych rynkach w kraju – 

Warszawa, Kraków, Wrocław, Trójmiasto, Poznań, Łódź 

– znajdowało się 37,4 tys. mieszkań, więcej o 2,2% k/k 

oraz mniej o ponad 22% r/r. Był to najniższy poziom 

ofert od 2010 r. Szczegółowe dane w zakresie mieszkań 

sprzedanych i wprowadzonych do oferty oraz wielkości 

oferty dla poszczególnych rynków zawiera Rysunek 19. 

Niezmiennie znaczna liczba mieszkań kupowana jest za 

gotówkę, choć widoczny jest trend spadkowy. Jak 

wskazują dane NBP, szacowany udział zakupów miesz-

kań finansowanych ze środków własnych na rynku pier-

wotnym w 7 głównych miastach Polski (Gdańsk, Gdy-

nia, Kraków, Łódź, Poznań, Warszawa, Wrocław) w IV 

kwartale 2021 r. wyniósł 54%, więcej niż poprzednim 

kwartale (50%) ale wyraźnie mniej niż I i II kwartale (od-

powiednio 70% i 62%).  

Rysunek 19 Rynek mieszkaniowy głównych krajowych aglo-

meracji w IV kwartale 2021 r. 

 

Mieszkania sprzedane w IV kwartału 2021 r. (kolor czerwony) 

Mieszkania wprowadzone do sprzedaży w IV kwartale 2021 r. 

(kolor czarny) 

Oferta na koniec IV kwartale 2021 r. (kolor szary) 

Średnia cena mieszkań w ofercie na koniec IV kwartale 2021 r. 

na głównych krajowych rynkach. 

Źródło – JLL. 

Potwierdzały się przewidywania analityków PKO BP 

S.A., że udział zakupów za gotówkę zmaleje (nawet 

o kilka p.p.) ze względu na wzrost liczby kupowanych 

mieszkań w celach inwestycyjnych finansowanych 

z udziałem kredytu. W sytuacji występowania niskich 

stóp procentowych (realnie ujemnych), tego rodzaju 

inwestycje pozostawały konkurencyjne wobec trady-

cyjnych form inwestowania (lokaty, obligacje skar-

bowe). Zapoczątkowana w IV kw. 2021 r. zmiana w po-

lityce monetarnej może w kolejnych okresach przygasić 

popyt finansowany kredytem.  

Na rynku najmu powierzchni mieszkaniowej w IV kwar-

tale 2021 r. obserwowano kontynuację zapoczątkowa-

nego w poprzednim kwartale wzrostu poziomu czyn-

szów. Wzrost średnich stawek czynszu najmu mieszka-

nia wystąpił we wszystkich prezentowanych w raporcie 

AMRON/Sarfin lokalizacjach. W większości miast czyn-

sze wróciły do poziomów obserwowanych przed pan-

demią czyli w I kwartale 2020 r.  
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Rysunek 20 Średnie miesięczne stawki czynszu najmu miesz-

kań w IV kwartale 2021 r. 

 
Źródło: ZBP/Centrum Amron. 

W 7 badanych miastach największe wzrosty stawek 

czynszów najmu, w ujęciu kwartalnym, obserwowano 

w Krakowie (o 6,4%) oraz Warszawie (o 5,2%). Nieco 

mniejsze wzrosty, ale również istotne obserwowano 

w Łodzi (o 4,3%) oraz w Gdańsku (o 2,9%). W Katowi-

cach czynsze wzrosły o 1,7%, a w Poznaniu o 1,3%.  

Pomimo zmniejszonej w ostatnim czasie opłacalności 

wynajmu, brak alternatywnych możliwości w zakresie 

inwestowania środków (niskie oprocentowania lokat 

bankowych, wysoki poziom inflacji) przekierowywał in-

westycje na rynek nieruchomości. 

W obszarze najmu mieszkań zaczyna rozwijać się rów-

nież sektor najmu instytucjonalnego (PRS – Private 

Rented Sector). W tym segmencie kompleksową ob-

sługą najemcy zajmuje się profesjonalny podmiot, 

a jego oferta kierowana jest głównie do osób, które 

preferują wynajem mieszkania bądź osób, których nie 

stać na jego zakup. Dane PKO BP S.A. wskazują, że 

w perspektywie ostatnich lat inwestorzy zagraniczni 

szukają względnie bezpiecznych aktywów również 

w Polsce. W pierwszym półroczu 2021 r. fundusz NREP 

zakupił od fińskiego dewelopera YIT 100 mieszkań 

w Warszawie z przeznaczeniem na wynajem. W III 

kwartale ub.r. firma Develia zapowiedziała budowę 

z przeznaczeniem na najem instytucjonalny od 300 do 

400 mieszkań rocznie. Na 2022 r. rozpoczęcie działal-

ności w segmencie PRS zapowiedział Ronson (zabez-

pieczył bank ziemi na ok. 5 tys. mieszkań na wynajem 

w Warszawie, Wrocławiu i Poznaniu). 

Wojna na Ukrainie może ograniczyć inwestycje w tym 

segmencie ze względu na postrzeganie ryzyka inwesty-

cji na rynku zbliżonym do obszaru działań wojennych. 

Z drugiej strony, liczba uchodźców może skłaniać do 

postrzegania rynku jako atrakcyjnego ze względu na 

potencjalny popyt na wynajem. 

Raport analityczny Banku PKO BP S.A., powołując się na 

szacunki firmy doradczej ThinkCO4, optymistycznie 

ocenia perspektywy segmentu PRS. Do 2028 r. seg-

ment ten ma urosnąć do prawie 93 tys. mieszkań. Jest 

on silnie skoncentrowany: 7,3 tys. istniejących już lokali 

w ok. 80% znajduje się w 7 największych aglomeracjach 

z największym udziałem Warszawy i Wrocławia. W bu-

dowie jest 25,6 tys. lokali.  

W 2021 fundusze z rynku PRS kupiły 5,9 tys. lokali, tj. 

17% ogólnej sprzedaży deweloperów powiązanych 

z rynkiem kapitałowym (w 2020 r. odpowiednio 0,9 tys. 

i 4%). Fundusze są atrakcyjnym klientem ze względu na 

skalę zakupów, ich finansowanie i ryzyko, szczególnie 

w warunkach słabszego popytu ze strony indywidual-

nych klientów z powodu rosnącej inflacji i stóp procen-

towych. Wspomniane blisko 93 tys. mieszkań w wynaj-

mie instytucjonalnym w perspektywie najbliższych lat 

wobec obecnie ok. 1,2 mln mieszkań w wynajmie ryn-

kowym (i 15,2 mln mieszkań ogółem w Polsce) ilustruje 

jednak w dalszym ciągu uzupełniający charakter tej 

formy zaspokajania potrzeb mieszkaniowych. 

W trzech pierwszych kwartałach 2021 r. rynek kredytów 

mieszkaniowych pozostał na ścieżce szybkiego wzro-

stu. W samym tylko III kwartale 2021 r., pomimo zao-

strzenia przez część banków polityki kredytowej ze 

względu na wchodzące zapisy znowelizowanej Reko-

mendacji S (weszła w życie 1 lipca 2021 r. i wymaga, by 

zdolność kredytowa klientów była liczona maksymalnie 

na 25 lat wobec dotychczasowych 30 lat), zawarto 

68 353 nowych umów kredytowych (tj. więcej o 40,1% 

r/r) na łączną kwotę niemalże 23,2 mld zł (tj. więcej 

o 64,27% r/r).  

IV kwartał 2021 r. przyniósł istotną zmianę – kwartalny 

spadek nowo udzielanych kredytów o 3,34% warto-

ściowo (o 6,49% ilościowo). W tym kwartale udzielono 
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22,5 mld kredytów. W całym 2021 r. banki udzieliły 

256.456 nowych kredytów mieszkaniowych. W ujęciu 

wartościowym wynik w 2021 r. był wyższy o 25,090 mld 

zł (wzrost o 41,4%) od zrealizowanego w 2020 r. War-

tość kredytów hipotecznych udzielonych przez sektor 

bankowy w 2021 r., mimo spadku w IV kwartale, była 

najwyższa w historii polskiego rynku kredytów hipo-

tecznych – wyższa o 23,132 mld złotych (41,4%) niż 

w rekordowym 2019 r. 

Spadek liczby udzielonych kredytów (o 2,4% r/r) 

w styczniu 2022 r. zapowiada kontynuację zmiany 

trendu, związaną prawdopodobnie ze zmianami zacho-

wań konsumentów, jak i zaostrzaniem polityki kredyto-

wej banków. Wartość zapytań o kredyty mieszkaniowe 

w styczniu 2022 r. spadła 21,1%, w lutym o 29,2% w re-

lacji do poprzedniego roku, a liczba zapytań odpo-

wiednio o 25,9 % i 36,3%.  

Jak pokazują dane ZBP, systematycznie wzrasta  śred-

nia wartość zaciąganych złotowych kredytów mieszka-

niowych. W IV kwartale 2021 r. średnia wartość kredytu 

mieszkaniowego osiągnęła poziom 350.539 zł, więcej o 

11.406 zł (o 3,36%) k/k. W 2021 r. przeciętna wartość 

udzielonego kredytu mieszkaniowego wzrosła w po-

równaniu do poprzedniego roku o 37.680 zł  

(o 12,71%) i wyniosła 334.119 zł. Rośnie też liczba kre-

dytów o wyższych kwotach.  

Na koniec grudnia 2021 r. liczba czynnych kredytów 

mieszkaniowych w kraju to ponad 2,549 mln sztuk, 

a całkowite zadłużenie gospodarstw domowych z ty-

tułu tego rodzaju kredytów osiągnęło poziom prawie 

511,27 mld zł. Dane wg stanu na koniec grudnia 2021 

r. wskazują, że jakość portfela kredytów mieszkanio-

wych wciąż pozostawała na bardzo dobrym poziomie. 

Udział kredytów zagrożonych w portfelu kredytów 

mieszkaniowych ogółem na koniec grudnia  wyniósł 

2,31% (w tym dla kredytów mieszkaniowych złotowych 

1,75% (1,90% kwartał wcześniej), a kredytów we franku 

szwajcarskim 5,25%. 

Rynek powierzchni magazynowej 

W 2021 r. NBP klasyfikował rynek powierzchni magazy-

nowej jako rynek znajdujący się w fazie dynamicznego 

rozwoju. Zarówno popyt, jak i podaż utrzymywała się 

na wysokim poziomie. Rynek nowoczesnej powierzchni 

magazynowej jest beneficjentem zmian zachodzących 

w nawykach konsumentów wskutek pandemii COVID-

19, co przejawia się rozwojem segmentu magazynów 

zlokalizowanych w obszarze miejskim i do nich przyle-

gających (skrócenie czasu dostaw produktów do kon-

sumentów). NBP podaje za raportem Colliers Interna-

tional, że na koniec IV kwartału 2021 r. całkowite za-

soby rynku powierzchni magazynowej wzrosły do 23,8 

mln m2, a w budowie znajdowało się ponad 4,2 mln m2 

powierzchni magazynowej. Stopa pustostanów w kraju 

spadła do 3,7% wobec 4,9% w III kwartale 2021 r. 

Rozwój powierzchni magazynowej potwierdza raport 

JLL. Zgodnie z nim w 2021 r. wielkość powierzchni ma-

gazynowej w budowie osiągnęła rekordowy poziom 4,3 

mln m2 (do dyspozycji w okresie 12 miesięcy), w tym 2 

mln m2 budowanych spekulacyjnie. Według raportu JLL 

wskaźnik pustostanów w 2021 r. był na poziomie 5,0%.  

Powierzchnia magazynowa jest silnie skoncentrowana 

geograficznie – w 2021 r. 79% powierzchni magazyno-

wej przypada na województwa mazowieckie, śląskie, 

wielkopolskie, łódzkie i dolnośląskie, choć w ostatnich 

latach rozwija się dynamicznie także w okolicach por-

tów morskich, jak i w województwach zachodnich. 

Wg danych JLL w 2021 r. na rynku magazynowym wy-

najęto ponad 5,4 mln m2 powierzchni w ramach no-

wych umów i ekspansji (wzrost o 58% r/r). W ramach 

renegocjacji i przedłużenia kontraktów wynajęto dalsze 

1,5 mln m2. Łączny popyt osiągnął 6,9 mln m2. Duży 

popyt na nowoczesną powierzchnię magazynową wy-

stąpił na tradycyjnych rynkach oraz na regionalnych 

rynkach Kujaw, Trójmiasta i województwa lubuskiego. 

Wśród głównych najemców powierzchni magazynowej 

znalazły się sektory: e-commerce, handlowy, spożyw-

czy i logistyczny. Sam sektor logistyczny, handlowy i e-

commerce odpowiadał za 77% wygenerowanego po-

pytu, przy czym popyt ze strony e-commerce w 2021 r. 

szacowany był na 1,3 mln m2. 

Podobne dane prezentuje AXI IMMO. Długoterminowe 

umowy najmu objęły 6,8 mln m2 (wzrost o 31% r/r).  

W okresie od stycznia do grudnia 2021 r. zawarto także 

umowy na 446.000 m2 (spadek o 25% r/r) w ramach 

umów krótkoterminowych, co dało rekordowy w histo-

rii całego rynku wolumen na poziomie 7,25 mln m2, 

w tym samym IV kwartale 2 mln m2. Ponad 70% umów 

najmu zostało zawartych na głównych rynkach, w tym 

w Warszawie, Poznaniu oraz na  Górnym Śląsku. 
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Rysunek 21 Popyt netto na powierzchnie magazynowe w IV 

kwartale 2021 r. (w m2) 

 
Źródło: JLL. 

Sektor magazynowy niezmiennie cieszył się dużym za-

interesowaniem inwestorów. Wg danych AXI IMMO 

wolumen transakcji inwestycyjnych sfinalizowanych  

w 2021 r. wyniósł ok. 3 mld zł (wzrost o 15%). Inwesto-

rzy najbardziej byli zainteresowani wielkoformatowymi, 

w pełni wynajętymi magazynami zlokalizowanymi na 

największych rynkach. Stopy kapitalizacji dla takich in-

westycji osiągnęły wartość 5,0–5,5% na rynkach regio-

nalnych i 4,0–4,3% w rejonie Warszawy. Dużym zainte-

resowaniem cieszyły się także projekty z segmentu lo-

gistyki miejskiej oraz nieruchomości BTS (build-to-

suit)/BTO (build-to-own), realizowane zgodnie z indy-

widualnymi potrzebami użytkownika. 

Dane AXI IMMO pokazują, że w 2021 r. oddano do 

użytkowania 2,8 mln m2 powierzchni magazynowej 

(wzrost o 34%), najwięcej na rynku górnośląskim (709 

tys. m2), warszawskim (ponad 350 tys. m2) i w Polsce 

Zachodniej (336 tys. m2). W 2021 r. znacząco wzrósł od-

setek powierzchni spekulacyjnej (bez zabezpieczonych 

umów najmu) w budowie (do ok. 50% z 23,6% w roku 

2020), a wielkoformatowe projekty magazynowe za-

częły częściej powstawać poza głównymi rynkami re-

gionalnymi. 

Według AXI IMMO na koniec 2021 r. całkowite zasoby 

powierzchni magazynowej wzrosły w Polsce do po-

ziomu 25 mln m2 (wzrost o 26% r/r) przy rekordowej 

notowanej powierzchni w budowie sięgającej 4,8 mln 

m2 (wzrost o 152%).Wskaźnik powierzchni niewynajętej 

osiągnął poziom 3,72% (o 3,38 p.p. mniej niż na koniec 

2020 r.) Obniżenie wskaźnika jest efektem wysokiego 

popytu. Najwięcej niewynajętej powierzchni magazy-

nowej znajdowało się na Górnym Śląsku (7,8% – spadek 

w skali roku o 2,4 p.p.), w województwie kujawsko-po-

morskim (4,8%) oraz w Warszawie i okolicach (4,1%). 

Na koniec 2021 r. w Polsce znajdowało się ok. 

961.000 m2 wolnej powierzchni magazynowej. 

Według raportu Colliers najwyższa nowa podaż po-

wierzchni magazynowej pojawiła się na Górnym Śląsku, 

w Polsce Zachodniej oraz Warszawie. Na koniec 2021 r. 

w budowie znajdowało się 4,2 mln m2 nowoczesnej po-

wierzchni magazynowej (realizowanej na wszystkich 

głównych rynkach), przy czym najwięcej na Górnym 

Śląsku, w regionie Polski Centralnej oraz we Wrocławiu. 

Ponadto na rynku Bydgoszcz/Toruń buduje się ok. 

226,9 tys. m2 powierzchni, co stanowi ponad połowę 

obecnych zasobów tego rynku. 

Rysunek 22 Czynsze bazowe w EUR/m2/miesiąc w głównych 

krajowych lokalizacjach w IV kw. 2021 r. 

 
Źródło: AXI IMMO. 

Wg danych AXI IMMO na koniec pierwszego półrocza 

2021 r. w większości lokalizacji obserwowano stabilny 

poziom bazowych stawek czynszów; w II połowie roku 

wystąpił ich powolny wzrost spowodowany prawdopo-

dobnie wysokim popytem i ograniczoną podażą oraz 

dla nowych obiektów rosnącymi kosztami budowy (Ry-

sunek 22). Rosły także opłaty eksploatacyjne. Wśród 

najdroższych lokalizacji pozostawała Warszawa z czyn-

szami na poziomie 4,9–5,3 EUR/m2/miesiąc przy śred-

niej na głównych rynkach 3,0–3,9 EUR (dla projektów 

typu big box). Raport JLL wskazuje na stawki czynszów 

2,6–4,0 EUR/m2/miesiąc, przy najwyższych stawkach 

w Warszawie 4,3–5,5 EUR. 
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Rynek powierzchni biurowej 

Według NBP, IV kw. 2021 r. przyniósł nieznaczną po-

prawę na rynku powierzchni biurowej po rosnącej 

w poprzednich kwartałach nierównowadze wynikającej 

z nadmiaru podaży w stosunku do obserwowanego 

popytu. Podaż nowych powierzchni oraz powierzchni 

w budowie nadal utrzymywała się na wysokim pozio-

mie; wzrósł za to nieznacznie popyt.  

Na koniec 2021 r. całkowita podaż powierzchni biuro-

wej na 9 największych rynkach biurowych wyniosła ok. 

12,2 mln m2 (w budowie było ok. 1,2 mln m2). Stopa 

pustostanów wyniosła 13,4% (wobec 13,5% na koniec 

III kwartału), w tym Warszawie wyniosła 12,7% (wzrosła 

o 0,2 p.p. k/k). Poziom pustostanów powierzchni biu-

rowej zależy przede wszystkim od lokalizacji i wieku bu-

dynku. Nowe powierzchnie mogą wzmocnić konkuren-

cję o najemców, szczególnie dla starszych i gorzej zlo-

kalizowanych budynków. W konsekwencji, nieatrak-

cyjne powierzchnie biurowe mogą być przekształcanie, 

np. w powierzchnię mieszkaniową (zależy to od sytuacji 

na rynku mieszkaniowym i wspomnianej już lokalizacji).  

Według analityków JLL sytuacja na rynku powierzchni 

biurowych jest niepewna. Doświadczenia pandemii 

COVID-19 wpłynęły na preferencje pracowników na 

rzecz rozwiązań hybrydowych. Firmy nie podjęły stra-

tegicznych decyzji odnośnie modelu pracy po pande-

mii, mając na uwadze potencjalne możliwości zmniej-

szenia zapotrzebowania na powierzchnie biurowe oraz 

ewentualne negatywne konsekwencje pracy zdalnej i 

nie są w stanie jednoznacznie oszacować zapotrzebo-

wania na powierzchnię biurową w perspektywie kolej-

nych 2–3 lat. W rezultacie obserwowano istotny udział 

renegocjacji i przedłużeń bieżących kontraktów w cał-

kowitym wolumenie transakcji. W przypadku zawiera-

nia umów najmu w obecnych realiach rynkowych – bez 

względu czy jest to nowy kontrakt czy renegocjacja – 

firmy zabezpieczają sobie opcję zmiany wynajmowanej 

powierzchni.  

Jak wskazują dane JLL, na koniec 2021 r. najwięcej po-

wierzchni biurowej znajdowało się niezmiennie w War-

szawie – 6,15 mln m2. W 2021 r. na warszawski rynek 

wprowadzono 324,6 tys. m2 nowej powierzchni biuro-

wej. Wskaźnik pustostanów w stolicy notowany na ko-

niec 2021 r. wyniósł 12,7%.  

Na rynkach regionalnych na koniec 2021 r. najwięcej 

powierzchni biurowej znajdowało się w Krakowie (1,62 

mln m2), Wrocławiu (1,25 mln m2) oraz w Trójmieście 

(ponad 0,96 mln m2). W Poznaniu powierzchnia biu-

rowa to ponad 0,62 mln m2, Katowicach 0,6 mln m2, w 

Łodzi 0,58 mln m2, w Lublinie niespełna 0,21 mln m2 

a w Szczecinie 0,18 mln m2.  

Popyt całkowity w 2021 r. osiągnął 1,24 mln m2, w tym 

w Warszawie zawarto umowy na 646,5 tys. m2 (wzrost 

o 7% w odniesieniu do poprzedniego roku), a na ryn-

kach regionalnych blisko 595 tys. m2. W tym samym 

czasie oddano do użytkowania w Polsce powierzchnię 

550,9 tys. m2 (mniej o 20% r/r), w tym 226 tys. m2 (mniej 

o 40% r/r) na regionalnych rynkach poza Warszawą. 

Najwięcej nowej powierzchni biurowej poza Warszawą 

zrealizowano w Trójmieście, Krakowie i Poznaniu. Na 

koniec 2021 r. w budowie pozostawało 1,2 mln m2 po-

wierzchni biurowej, w tym 870 tys. m2 poza Warszawą 

(z czego 400 tys. m2 powinno pojawić się na rynku 

w 2022 r.).   

Na koniec 2021 r. wskaźnik pustostanów na ośmiu ryn-

kach regionalnych poza Warszawą osiągnął poziom 

14,1% (o 1,4 p.p. więcej niż rok wcześniej). Na koniec 

2021 r. najwyższy poziom pustostanów odnotowano  

we Wrocławiu (16,7%), Krakowie (16,1%) i Łodzi 

(15,8%). Najmniej powierzchni dostępnej do wynajęcia 

od zaraz znajdowało się w Szczecinie (5,3%) i Katowi-

cach (10,5%).  

Tabela 14 Stawki czynszów najmu oraz wskaźniki pustosta-

nów w Warszawie oraz na głównych rynkach regionalnych 

w IV kwartale 2021 r. 

Rynek 

Stawki najmu za pow. biu-

rowe w I-IV kw. 2021 r. (w 

EUR/m2/miesiąc) 

Wskaźnik 

pustostanów 

w IV kw. 

2021 r. (w %) min max 

Warszawa  

18,0 

 

11,0 

24,0  

(w centrum) 

16,0  

(poza centrum) 

12,7 

Katowice 13,5 14,5 10,5 

Kraków 14,0 15,5 16,1 

Lublin 10,5 11,5 10,7 

Łódź 11,5 13,75 15,8 

Poznań 13,6 15,25 12,7 

Szczecin 11,5 14,0 5,3 

Trójmiasto 13,5 15,0 12,3 

Wrocław 13,5 15,5 16,7 

Źródło – JLL 
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Stawki najmu za powierzchnie biurowe w Warszawie 

w strefach centralnych wynosiły na koniec czerwca 

2021 r. od 18 do 24 EUR/m2/miesiąc, natomiast w pro-

jektach zlokalizowanych poza centrum były niższe 

i kształtowały się na poziomie 11–16 EUR/ m2/miesiąc. 

Poza Warszawą najwyższe czynsze najmu notowano 

w Krakowie (14,0–15,5 EUR/m2/miesiąc), a najniższe 

w Lublinie (10,5–11,5 EUR/m2/miesiąc). Szczegółowe 

dane zawiera Tabela 14. 

Analitycy PKO BP S.A. przewidują, że w 2022 r. czynsze 

pozostaną stabilne z szansą na niewielki wzrost, szcze-

gólnie w Warszawie. 

Rynek powierzchni handlowej 

Wg szacunków Colliers oraz JLL, na koniec 2021 r. cał-

kowita powierzchnia zasobów handlowych w kraju 

osiągnęła poziom 16,4 mln m2. W centrach handlowych 

było to 12,3 mln m2. Przybyło 546 tys. m2 nowej po-

wierzchni (w tym 40% w parkach handlowych), wyco-

fano 269 tys. m2.  

Maleje aktywność deweloperska, na koniec 2021 r. 

w budowie było ok. 420 tys. m2 powierzchni handlowej 

(ponad połowa w formacie parków handlowych). Więk-

szość z realizowanych inwestycji stanowiły małe parki 

handlowe w miastach poniżej 100 tys. mieszkańców 

(ponad 80% nowej powierzchni handlowej). Pomimo 

faktu, że standardowe centra handlowe wciąż stanowią 

najbardziej popularny format (61% całkowitej nowo-

czesnej powierzchni handlowej), to ich udział w nowej 

podaży systematycznie spada na rzecz parków handlo-

wych czy centrów codziennych zakupów (tzw. centra 

convenience).  

Polski rynek handlowy po trzydziestoletnim okresie 

rozwoju jest już rynkiem dojrzałym (na koniec 2021 r. 

nasycenie powierzchnią handlową osiągnęło wartość 

320 m2 na 1.000 mieszkańców), z ograniczoną możli-

wością budowy obiektów, takich jak centra handlowe, 

w szczególności w większych miastach.  

Jeśli chodzi o najmniejsze formaty handlowe sytuacja 

wygląda inaczej. Do wzrostu zainteresowania inwesto-

rów mniejszymi formatami przyczyniają się zarówno 

zainteresowanie klientów mniejszymi powierzchniami, 

jak również ich obawy związane z dużymi powierzch-

niami w galeriach handlowych w związku z pandemią.  

Rozwój obiektów typu convenience staje się coraz bar-

dziej istotnym elementem rynku handlowego. Na trend 

ten oddziałują również zmiany zachodzące w nawy-

kach konsumentów. Obecnie umacnia się pozycja 

klienta dokonującego zakupy online, offline i poprzez 

clic&collect (zamówienia poprzez aplikacje z odbiorem 

w wyznaczonym czasie i miejscu).  

Efektem potrzeby robienia wygodnych i szybkich zaku-

pów są powstające w największych miastach tzw. dark 

stores. Do takich sklepów nie mają wstępu zwykli 

klienci. Są to wypełnione towarami spożywczymi małe 

centra dystrybucyjne, a celem osób tam pracujących 

jest jak najszybsze spakowanie zamówionych przez 

klientów (m. in. przez aplikację) towarów.  

Na tego rodzaju obiekty w ostatnim czasie zdecydo-

wały się takie sieci jak Glovo, Carrefour, Bolt, Lisek, 

JOKR, Swyft, a także Wolt oraz Gorillas czy Żabka. W 

ofercie proponowana jest dostawa produktów nawet w 

czasie do 10 minut. Coraz częściej również, z myślą o 

lokalnej ludności, na parterach nowo budowanych bu-

dynków mieszkalnych powstają lokale handlowe. In-

nym przykładem nowości mogą być najnowsze propo-

zycje Żabki: bezobsługowy sklep Żappka czy Żabka 

Nano, czyli sklep typu shop-in-shop (koncept działa już 

w 25 lokalizacjach).  

W związku z obserwowanym w ostatnich latach wzro-

stem konkurencyjności rynku handlowego, współczyn-

nik pustostanów w ostatnim dziesięcioleciu pozostawał 

w trendzie wzrostowym. W ostatnim czasie najbardziej 

odporne na rotację najemców były parki handlowe 

oraz w centra wyprzedażowe.  

Dane CBRE wskazują, że czynsze w najlepszych cen-

trach handlowych po trzech kwartałach 2021 r. pozo-

stają na stabilnym poziomie i wynoszą 100–130 

EUR/m2/miesiąc w Warszawie oraz 40–60 EUR/m2/mie-

siąc w innych największych miastach. W przypadku no-

wych umów najemcy zwracają uwagę obecnie na takie 

elementy jak krótszy okres umowy czy uzależnienie wy-

sokości czynszu od obrotu. 

Upadłości i restrukturyzacje 

Dane Coface pokazują, że w 2021 r. liczba upadłości 

w budownictwie wzrosła w porównaniu z 2020 r., od-

powiednio ze 137 do 205 (wzrost o 50%), a działalności 

związanej z obsługą nieruchomości odpowiednio z 28 
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do 69 (o 82%). Na koniec 2021 r. w ujęciu rocznym 

spadł udział budownictwa w ogólnej liczbie upadłości 

i restrukturyzacji: o 1,4 p.p. do poziomu 9,6% (wobec 

11,0% rok wcześniej).  

50-procentowy wzrost liczby niewypłacalności w bu-

downictwie w 2021 roku choć znaczący, w dużym stop-

niu wynika z przyrostu ogłoszeń w ramach uproszczo-

nego postępowania o zatwierdzenie układu (ponad 

połowę przypadków w branży w 2021 r.,  

w 2020 r. jedna czwarta). Udział niewypłacalności bu-

dowlanych w ogólnej ich liczbie zmniejsza się od kilku 

lat, a po raz pierwszy od 20 lat nie przekracza 10% (na-

leży jednak pamiętać, że w ostatnich dwóch latach bar-

dzo wzrosła liczba niewypłacalności w dotychczas pra-

wie nieobecnym w statystykach rolnictwie, więc udział 

innych branż maleje). Sytuacja jest jednak różna od tej 

z lat 2012–2013, kiedy budownictwo odpowiadało za 

jedną czwartą niewypłacalności. 

W I kwartale 2022 nastąpił jednak wzrost liczby upa-

dłości o 25% do poziomu 66. Udział firm budowlanych 

w ogóle upadłości wyniósł ponad 13%. 

Sporządzany przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów 

Eksportowych i Polski Fundusz Rozwojowy indeks upa-

dłości w budownictwie, w ostatnim miesiącu 2021 r. 

kontynuował spadki do poziomu 0,67% z 0,73% noto-

wanego miesiąc wcześniej (w 2020 r. wynosił 1,05%). 

Dla rozpoczętych restrukturyzacji wskaźnik także się 

obniżył – do 1,75% z 1,77% w listopadzie 2021 r. (1,17% 

w grudniu 2020 r.). 

Opóźnione płatności 

Badanie ankietowe realizowane przez Instytut Keralla 

Research na zlecenie BIG InfoMonitor wśród mikro, 

małych i średnich firm pokazują, że w stosunkowo do-

brze radzącej sobie branży budowlanej odsetek firm 

skarżących się na opóźnione płatności od kontrahen-

tów (o ponad 60 dni) w IV kwartale 2021 r. osiągnął 

poziom 25%. Był to co prawda gorszy wynik od noto-

wanego kwartał wcześniej – wówczas odsetek ten wy-

niósł 19% – ale lepszy od wyniku z II kwartału 2021 r., 

gdy 39% ankietowanych firm skarżyło się na ponad 

dwumiesięczne opóźnienia płatności. Budownictwo 

było jednym z sektorów o największym przyroście za-

ległości w 2021 r. Przez rok zaległości wzrosły o 15% 

do niemal 5,9 mld zł.  

Ankietowane firmy, w przeciwieństwie do pozostałych 

podmiotów z innych branż, pogarszającą się termino-

wość spłat należności argumentują epidemią COVID-

19. Jak wskazują autorzy raportu, co czwarte przedsię-

biorstwo budowlane, które czeka przez ponad dwa 

miesiące na zapłatę, uważa, że pandemia zepsuła wcze-

śniej dobrze układające się relacje płatnicze. 

Wg danych NBP w 2021 r. wzrosły opóźnienia w płat-

nościach w sektorze budowlanym z 79 do 84 dni, przy 

przeciętnej dla innych branż wynoszącej 57 dni. 

Perspektywy i zagrożenia 

1) Pogarszają się prognozy odnośnie zmiany ogólnej sytuacji gospodarczej, ale także portfela zamówień, 

produkcji budowlano-montażowej i sytuacji finansowej. Pojawiają się sygnały pogorszenia terminowości 

płatności i wzrostu zaległości. Nastroje w branży budowlanej pogarszają się wraz z pogłębiającym się 

szokiem cenowym i występującymi trudnościami w dostępie do materiałów i komponentów.  

2) W najbliższym czasie sektor budowlany będzie musiał sprostać takim wyzwaniom jak: wysokie koszty 

zatrudnienia (najczęściej zgłaszana przez firmy budowlane bariera w prowadzeniu działalności) oraz pre-

sja na podwyżki wynagrodzeń, wysokie koszty materiałów budowlanych oraz coraz większe koszty najmu 

sprzętu budowlanego.  

3) Silna konkurencja o wykwalifikowanych pracowników nie może być już rekompensowana wzrostem siły 

roboczej z zagranicy ze względu na wojnę na Ukrainie. Ograniczenie zleceń może wynikać z niepewności 

ogólnej sytuacji gospodarczej wpływającej na ostrożność inwestorów. 

4) W budownictwie inżynieryjnym ograniczeniem mogą być problemy z akceptacją wypłat z funduszy unij-

nych (przede wszystkim Krajowy Plan Odbudowy) oraz rosnące koszty materiałów, paliw i energii. Mogą 
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wystąpić konflikty między inwestorami i wykonawcami w budownictwie drogowym w sytuacji ograniczo-

nych możliwości waloryzacji cen. W najgorszej sytuacji będą mniejsi wykonawcy związani umowami z in-

westorami publicznymi, gdzie mechanizm waloryzacyjny jest nieefektywny.  

5) Ograniczyć inwestycje mogą jednostki samorządowe ze względu na wpływ zmian podatkowych na finanse 

samorządów. Spowolnienia trzeba się spodziewać także w przypadku inwestycji kolejowych, bo w 2021 r. 

spółka PKP PLK ogłosiła niewielką w porównaniu do zapowiedzi liczbę przetargów na modernizację linii 

(tu problemem są prawdopodobnie środki unijne).  

6) Ryzyko finansowania przedsiębiorstw/firm budowlanych będzie zróżnicowane. Na poziom ryzyka będzie 

wpływać indywidualnie: poziom kontraktacji, warunki kontraktów, możliwość waloryzacji ceny kontraktu, 

spektrum i sytuacja zleceniodawców, rola w projekcie oraz skalowalność działalności. 

7) Rynek nieruchomości mieszkaniowych: 

a) wzrost cen i kosztów finansowania może ograniczyć popyt na mieszkania i w konsekwencji zaha-

mować nowe inwestycje, 

b) załamanie dostępności mieszkań pogłębiło się na wszystkich większych rynkach lokalnych w IV 

kwartale 2021 r. (zarówno na rynku pierwotnym, jak i na wtórnym), co było wynikiem rosnącego 

rozwarstwienia pomiędzy poziomem wynagrodzenia a tempem wzrostu cen mieszkań (dostęp-

ność mieszkań znajduje się na poziomach notowanych w latach 2012–2013),  

c) wzrost cen mieszkań w 2022 r. może wyhamować ze względu na obniżenie popytu na mieszkania 

finansowanego z udziałem kredytu w warunkach wyższych stóp procentowych, spadek dostęp-

ności cenowej mieszkań i ostrożność nabywców wobec wzrostu niepewności wskutek wojny na 

Ukrainie, 

d) przeciwdziałać spadkowi cen mogą wysokie koszty budowy mieszkań oraz ceny gruntów, które 

mogą ograniczać nową podaż, 

e) na wyższe koszty budowy mogą wpływać także zaostrzone normy efektywności energetycznej 

budynków i koszty DFG, które deweloperzy będą próbowali uwzględnić w cenach mieszkań, 

f) mniejsza dostępność finansowania kredytem będzie wynikiem zaleceń UKNF w zakresie uwzględ-

niania ryzyka rynkowego (przede wszystkim stóp procentowych) i inflacji w ocenie zdolności kre-

dytowej oraz prawdopodobnego zaostrzenia polityki kredytowej banków, 

g) na zwiększone zainteresowanie najmem może wpływać wzrost kosztów finansowania kredytem 

(wzrost stóp procentowych) i ograniczenie w dostępności kredytu (polityka kredytowa i ocena 

zdolności kredytowej), a także napływ uchodźców z Ukrainy, 

h) finansowanie rynku mieszkaniowego będzie charakteryzować wyższy niż dotychczas poziom ry-

zyka: w przypadku finansowania nabywców mieszkań wyższe ryzyko kredytowe wynikające ze 

wzrostu kosztów finansowania może wynikać dodatkowo z rosnących inflacyjnie kosztów utrzy-

mania, 

i) ryzyko finansowania deweloperów wzrosło ze względu na czynniki wpływające na ich sytuację 

finansową, przede wszystkim:  

i. wzrost kosztów budowy (ryzyko to może być ograniczane kontraktowo ale wtedy może 

się przenosić na ryzyko realizacyjne w przypadku problemów wykonawców robót), 

ii. spadek popytu ze strony potencjalnych nabywców, 

iii. skalę ich działania (liczbę projektów) i ich zaawansowanie: niski poziom zaawansowania 

sprzedaży przy gwarancji ceny w umowach deweloperskich oraz rosnących kosztach bu-

dowy może w przypadku rozpoczętych projektów zagrozić zyskowności przedsięwzięcia; 
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nawet nierozpoczęte budowy rodzą ryzyko reputacyjne w przypadku rezygnacji z pro-

jektu. 

8) Rynek powierzchni magazynowej: 

a) wzrost kosztów materiałów oraz wykonawstwa mogą przyczynić się do wydłużenia terminu do-

starczanej nowej powierzchni magazynowej, 

b) rozwój rynku będzie nadal stymulowany przez wzrost segmentu e-commerce oraz rozwój opera-

torów logistycznych, co wpłynie na optymalizację czasu dostawy towarów do odbiorców końco-

wych i budowę regionalnych centrów dystrybucji w byłych miastach wojewódzkich, 

c) rosnąca inflacja może osłabiać optymizm zakupowy i siłę nabywczą konsumentów, a to może 

oddziaływać na zmniejszenie popytu konsumpcyjnego i w konsekwencji na niewielkie zmniejsze-

nie popytu na rynku powierzchni magazynowej, 

d) coraz większym wyzwaniem będzie dostępność dobrze zlokalizowanych terenów inwestycyjnych, 

niemniej najwięksi deweloperzy magazynowi posiadają znaczące banki ziemi i wciąż kontynuują 

zakupy, w szczególności w lokalizacjach z rozwijającą się infrastrukturą transportową, 

e) wśród czynników dalszego rozwoju rynku można wymienić m. in.: tzw. nearshoring czyli trend 

lokowania produkcji bliżej kraju macierzystego, stosowania strategii just-in-time na rzecz utrzy-

mywania większych zapasów produktów i materiałów, czy rezygnację z magazynów centralnych 

na rzecz mniejszych magazynów rozlokowanych w różnych częściach kraju, 

f) wysoka atrakcyjność segmentu będzie przyciągać inwestorów, a wzrost inwestycji o charakterze 

spekulacyjnym może doprowadzić do zrównoważenia rynku i wzrostu konkurencji,  

g) ryzyko finansowania inwestycji magazynowych zależy od ich charakteru: czy realizowane są one 

na potrzeby konkretnego odbiorcy, czy mają charakter spekulacyjny, z wyższym poziomem ryzyka 

w drugim przypadku, istotna jest także sytuacja na konkretnym rynku lokalnym, ze względu na 

stopień koncentracji geograficznej powierzchni magazynowej oraz trendy w logistyce, które wpły-

wają na potrzeby w zakresie magazynowania. 

9) Rynek powierzchni biurowej: 

a) nowa podaż spełniająca rosnące wymagania środowiskowe może stanowić konkurencję dla star-

szych lub gorzej zlokalizowanych biurowców, 

b) firmy nie podjęły strategicznych decyzji odnośnie modelu pracy po pandemii i nie są w stanie 

oszacować zapotrzebowania na powierzchnię biurową w perspektywie kolejnych 2-3 lat, stąd ob-

serwuje się istotny udział renegocjacji i przedłużeń bieżących kontraktów w całkowitym wolume-

nie transakcji, 

c) poziom pustostanów będzie kontynuował trend wzrostowy z uwagi na wysoki poziom nowej po-

daży i stopniowo odbudowujący się popyt, hamowany przez stan niepewności, 

d) nastąpi stabilizacja stawek czynszów z szansą na niewielki wzrost: za wzrostem stawek przemawia 

presja kosztowa, jednak potencjalny wzrost będzie hamować nowa podaż i nierównowaga na 

rynku; wzrost obciążeń może wynikać także z osłabienia złotego, ponieważ stawki czynszowe 

ustalane są powszechnie w EUR, 

e) niski poziom „ubiurowienia” polskiego rynku pracy i stosunkowo niska jakość powierzchni 

(znaczny udział klasy C) wskazuje na bardzo dobre perspektywy rynku powierzchni biurowych w 

rzeczywistości post-pandemicznej w dłuższym okresie, 

f) nierównowaga na rynku i niepewność co do wielkości przyszłego popytu na powierzchnie biu-

rowe przesądzają jednak o wysokim poziomie ryzyka na tym segmencie rynku. 
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10) Rynek powierzchni handlowej: 

a) rosnąca dojrzałość (nasycenie) rynku i ciągły rozwój e-commerce zmniejsza aktywność dewelo-

perską, 

b) zainteresowanie parkami handlowymi utrzymuje się na wysokim poziomie; ponad połowa po-

wierzchni w budowie zostanie oddana w tym formacie, 

c) coraz częściej najemcy oczekują możliwości podpisywania umów z krótszym niż standardowy 5-

letni okres (taka sytuacja dotyczy zwłaszcza mniejszych firm) lub uzależnienia wysokości czynszu 

od obrotu, 

d) połowa z funkcjonujących w Polsce centrów i parków handlowych (o pow. > 5 tys. m. kw.) działa 

na rynku od ponad 10 lat, ponad 30% z nich ma więcej niż 15 lat, a niektóre z nich nawet powyżej 

20 lat – w połączeniu z dużą konkurencją wymusza to modernizacje istniejących centrów handlo-

wych, rekomercjalizacje, a nawet likwidacje, 

e) znoszenie ograniczeń pandemicznych powoduje wzrost sprzedaży detalicznej także w sklepach 

stacjonarnych, w 2022 r. 51% nowej powierzchni handlowej będą stanowiły parki handlowe; duża 

konkurencja skłania firmy handlowe do wprowadzania innowacji (sklepy bezobsługowe, sklepy 

typu shop-in-shop, q-commerce),  

f) wobec rozwoju e-commerce oraz wysokiego nasycenia powierzchnią handlową wcześniejszy dy-

namiczny rozwój przeniósł się z rynku powierzchni handlowych na rynek magazynowy,  

a w konsekwencji poziom ryzyka związanego z inwestycjami na tym rynku wzrósł i zależy istotnie 

od formatu powierzchni handlowej, lokalizacji oraz wypełnienia wymagań środowiskowych i tech-

nologicznych.  



Ryzyko w wybranych sektorach gospodarki  46 

 

 

TRANSPORT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poziom ryzyka:  Perspektywa 

Średni  Stabilna 

      

 

 

Koniunktura 

W sekcji transport i gospodarka magazynowa, w kwietniu 2022 r., na poprawę koniunktury wskazywało 12,9% 

badanych firm podczas gdy na jej pogorszenie 18,8% (w marcu odpowiednio 10,5% oraz 25,7%). W porównaniu 

z danymi sprzed roku, widoczne jest znaczne pogorszenie koniunktury.  

Bieżący popyt oraz sprzedaż oceniane były pozytywnie, lepiej niż w marcu. Diagnozy sytuacji finansowej były 

mniej pesymistyczne od formułowanych przed miesiącem. Odpowiednie przewidywania okazały się mniej nieko-

rzystne od notowanych w marcu. Sygnalizowany wzrost opóźnień płatności za wykonane usługi był taki sam jak 

w ubiegłym miesiącu. Dyrektorzy jednostek zapowiadają ograniczenie zatrudnienia, choć mniejsze niż w marcu. 

W najbliższych trzech miesiącach można spodziewać się wzrostu cen. 

Odsetek przedsiębiorców nieodczuwających żadnych barier w prowadzeniu bieżącej działalności ukształtował się 

na poziomie 7,3% (przed rokiem 8,1%). Firmy zgłaszające bariery najczęściej wskazywały na trudności związane 

z niepewnością ogólnej sytuacji gospodarczej (66,4% w kwietniu br., 61,6% przed rokiem) oraz kosztami zatrud-

nienia (63,5% w kwietniu br., 53,9% przed rokiem). W porównaniu z kwietniem ub.r. najbardziej wzrosło znaczenie 

barier związanych z kosztami zatrudnienia, niedoborem wykwalifikowanych pracowników (z 27,7% do 37,1%), 

niejasnymi, niespójnymi i niestabilnymi przepisami prawnymi (z 42,7% do 51,0%) oraz wysokimi obciążeniami na 

rzecz budżetu (z 40,0% do 48,3%), natomiast w największym stopniu spadło w przypadku trudności związanych 

z niedostatecznym popytem (z 29,0% do 25,2%). 

Negatywnie na sytuację w sektorze mogą działać przede wszystkim wysokie ceny paliw i problemy z pracowni-

kami w wyniku wojny na Ukrainie. Wojna, wprowadzone sankcje i wzrost cen mogą wpłynąć na osłabienie wzrostu 

gospodarczego i w rezultacie mniejszy popyt na usługi transportowe. Zakłócenia w łańcuchach dostaw, wywołane 

pandemią, mogą się utrzymywać ze względu na działania wojenne (wyłączenia niektórych szlaków komunikacyj-

nych, zamknięcie przestrzeni powietrznej, zniszczenia infrastruktury, opóźnienia dostaw). Wysoka inflacja może 

ograniczyć wydatki konsumenckie na podróże i ruch pasażerski. 

Wyzwaniem dla sektora transportowego będą wprowadzane regulacje unijnego tzw. Pakietu Mobilności. W lutym 

2022 r. zmieniają się zasady wynagradzania pracowników w przejazdach kabotażowych i tzw. cross-trade (między 
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krajami Unii innymi niż siedziba przewoźnika). Wynagrodzenie kierowców naliczane będzie tak, jak gdyby praco-

wali za granicą (na poziomie minimum minimalnego wynagrodzenia w danym kraju), a nie przebywali w podróży 

służbowej. Szacowany z tego powodu wzrost kosztów pracowniczych może wynieść ok. 20%. Zmieniają się także 

zasady wykonywania przewozów kabotażowych – została ustalona maksymalna ilość takich przewozów i obowią-

zek okresowego powrotu do kraju macierzystego. Od maja 2022 r. konieczne będzie posiadanie licencji na wyko-

nywanie przewozów mniejszymi pojazdami (2,5-3,5 t DMC) oraz zabezpieczenia finansowego na każdy pojazd 

w przypadku wykonywania nim przewozów międzynarodowych. Naruszenie zasad pakietu mobilności może pro-

wadzić do oceny reputacji przewoźnika a jej negatywny wynik do utraty licencji. 

Wyniki finansowe w transporcie 

W 2021 r. widoczna jest znaczna poprawa sytuacji fi-

nansowej przedsiębiorstw z sektora transportowego 

w porównaniu z 2020 r. Według GUS, jednostki 

z branży transportu i gospodarki magazynowej za-

trudniające 50 i więcej pracowników, w 2021 r. osią-

gnęły wyższe o 24,3% przychody z całokształtu dzia-

łalności przy kosztach wyższych o 20,4%. Wskaźnik 

poziomu kosztów z całokształtu działalności uległ po-

prawie, zmniejszył się z 97,2% do 94,8%. Wynik ze 

sprzedaży produktów, towarów i materiałów zwiększył 

się z 1,2 mld zł do prawie 4,7 mld zł. W  2021 r. sektor 

wypracował wynik finansowy brutto na poziomie 9,8 

mld zł tj. o 206,2% wyższy niż przed rokiem. Wynik fi-

nansowy netto osiągnął wartość 7,7 mld zł, co oznacza 

wzrost w ujęciu rocznym o 245,8% (Rysunek 23). 

Rysunek 23 Przychody i koszty z całokształtu działalności 

oraz wyniki finansowe netto i brutto w działalności związa-

nej z transportem (w mln zł) 

 
Źródło: GUS. 

W porównaniu z 2020 r., w 2021 r. poprawie uległy 

główne wskaźniki ekonomiczno-finansowe. Wskaźnik 

rentowności sprzedaży wyniósł 2,6% wobec 0,8% 

w 2020 r. (Rysunek 24). W ujęciu rocznym odnotowano 

też wzrost wskaźników rentowności obrotu brutto oraz 

netto odpowiednio do 5,2% i 4,1%. Oba wskaźniki w 

skali roku wzrosły ponad dwukrotnie. 

Rysunek 24 Rentowność sprzedaży, obrotu brutto i obrotu 

netto w działalności związanej z transportem (w %) 

 
Źródło: GUS. 

Rysunek 25 Udział liczby przedsiębiorstw wykazujących 

zysk netto w ogólnej liczbie przedsiębiorstw oraz udział 

przychodów przedsiębiorstw wykazujących zysk netto 

w przychodach z całokształtu działalności (w %) 

 

Źródło: GUS 

W 2021 r. udział jednostek, zatrudniających 50 i więcej 

pracowników, w ogólnej liczbie badanych podmiotów, 

wykazujących zysk netto zwiększył się z 77,7%  

w 2020 r. do 81,1% w 2021 r. Ich łączny udział  

w przychodach ogółem branży zwiększył się natomiast  

z 72,5% do 87,7% (Rysunek 25).  
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Tabela 15 Wybrane wskaźniki i dane finansowe w działal-

ności związanej z transportem 

Wyszczególnienie 2019 2020 2021 
Zmiana r/r  

[%] / p.p. 

Przychody z cało-

kształtu działalności 

[mln zł] 

155 901 151 228 188 012 24,32 

Koszty uzyskania 

przychodów z cało-

kształtu działalności 

[mln zł] 

150 050 148 040 178 250 20,41 

Wynik finansowy 

brutto [mln zł] 
5 851 3 188 9 761 206,19 

Wynik finansowy 

netto [mln zł] 
4 617 2 222 7 683 245,75 

Udział liczby przed-

siębiorstw wykazują-

cych zysk netto w 

ogólnej liczbie 

przedsiębiorstw [%] 

76,3 77,7 81,1 3,40 

Udział przychodów  

przedsiębiorstw wy-

kazujących zysk 

netto w przycho-

dach z całokształtu 

działalności [%] 

75,4 72,5 87,7 15,20 

Wskaźnik poziomu 

kosztów z cało-

kształtu działalności 

[%] 

96,2 97,9 94,8 -3,10 

Wskaźnik rentowno-

ści ze sprzedaży [%] 
2,4 0,8 2,6 1,80 

Wskaźnik rentowno-

ści  

obrotu brutto [%] 

3,8 2,1 5,2 3,10 

Wskaźnik rentowno-

ści  

obrotu netto [%] 

3,0 1,5 4,1 2,60 

Wskaźnik płynności 

I stopnia [%] 
69,8 83,5 83,0 -0,50 

Wskaźnik płynności 

II stopnia [%] 
138,0 152,4 155,4 3,00 

Źródło: GUS. 

Jak podaje GUS, nakłady inwestycyjne zrealizowane 

przed podmioty prowadzące działalność w sektorze 

transportowo-magazynowym w 2021 r. były o 26,5% 

wyższe niż w 2020 r. 

Rynek transportowy 

Sektor transportu obejmuje sekcje transportu towaro-

wego i pasażerskiego, które z kolei można podzielić na 

transport kolejowy, samochodowy, morski i lotniczy, 

a w sekcji towarowej dodatkowo transport rurocią-

gowy. Marginalny charakter ma transport rzeczny. Na 

potrzeby klasyfikacji działalności gospodarczej wyróż-

nia się transport lądowy i rurociągowy, transport 

wodny, transport lotniczy, magazynowanie i działal-

ność wspomagającą transport oraz działalność pocz-

tową i kurierską. 

Według raportu sektorowego Pekao S.A. sektor był 

w ostatnich latach drugim, najszybciej rosnącym 

w polskiej gospodarce. Wykorzystując przewagi kon-

kurencyjne: niskie w porównaniu z UE koszty pracy 

i położenie geograficzne, szczególnie szybko rozwi-

jano działalność transgraniczną. Polska jest obecnie li-

derem unijnych międzynarodowych przewozów 

w drogowym transporcie samochodowym – wykonuje 

ok. 1/3 przewozów. 

W sektorze transport i magazynowanie pracowało we-

dług stanu na koniec 2020 r. 934 tys. osób, w tym pod-

miotach zatrudniających 10 i więcej osób 661 tys. osób 

(na koniec 2021 r. 668 tys. osób). Z 668 tys. pracują-

cych w przedsiębiorstwach w sektorze na koniec 

2021 r. ok. 61% pracowało w transporcie lądowym 

i rurociągowym. 

Na koniec 2020 r. w sektorze działały 281 724 pod-

mioty (zgłoszone do ewidencji REGON; rok wcześniej 

276 363), z czego 242 115 (85,9%) to osoby fizyczne 

prowadzące działalność gospodarczą (rok wcześniej 

239 036 – 86,5%). 

W I kwartale br. przetransportowano o 6,7% więcej ła-

dunków ogółem niż przed rokiem (wobec spadku 

o 1,3% w I kwartale ub.r.). Wzrosły przewozy we 

wszystkich rodzajach transportu, w tym w transporcie 

samochodowym (o 3,5%), kolejowym (o 8,5%), ruro-

ciągowym (o 20,5%,) oraz morskim (o 1,0%). W por-

tach morskich przeładowano 25,5 mln t ładunków, tj. 

o 3,4% więcej niż przed rokiem (wobec wzrostu 

o 11,2% w I kwartale ub.r.).  

Wzrost obserwowano w większości rodzajów ładun-

ków (z wyjątkiem ładunków masowych suchych, gdzie 

pomimo zwiększenia przeładunków węgla i koksu, 

ogółem notowano spadek o 9,2%). Zwiększyły się ob-

roty ładunków drobnicowych (o 32,0%), masowych 
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ciekłych (o 16,1%, w tym ropy naftowej łącznie z prze-

tworami naftowymi o 16,3%), kontenerów (o  2%) oraz 

ładunków tocznych (o 1,0%).  

W I kwartale br. przewieziono ogółem o 63,9% więcej 

pasażerów niż przed rokiem (wówczas, przy ograni-

czeniach epidemiologicznych, odnotowano spadek 

przewozów w skali roku o 48,0%). Zwiększyły się prze-

wozy wszystkimi rodzajami transportu, w tym trans-

portem samochodowym o 65,1%, a kolejowym 

o 55,9%. Drogą lotniczą przetransportowano ponad 8 

razy więcej pasażerów niż w I kwartale ub.r., a ich liczba 

była większa niż w analogicznym okresie w latach po-

przedzających pandemię. 

Transport kolejowy – pasażerski 

Po rekordowych wzrostach w liczbie przewożonych 

pasażerów obserwowanych w 2019 r. (przed pande-

mią) i bezprecedensowych w historii spadkach w 2020 

r. (w trakcie pandemii), rok 2021 to odrabianie strat.  

Jak podaje Urząd Transportu Kolejowego (dalej: UTK), 

łączna liczba pasażerów przewiezionych koleją 

w okresie od stycznia do grudnia 2021 r. wyniosła 

245,0 mln (wobec 209,4 mln w tym samym okresie 

2020 r. i 335,9 mln w rekordowym 2019 r.). W 2021 r. 

więcej niż w analogicznych miesiącach 2020 r. prze-

wieziono pasażerów w okresie od kwietnia do grudnia. 

W 2022 r. liczba pasażerów jest wyższa niż w odpo-

wiednich miesiącach ubiegłego roku, ale wciąż wyraź-

nie mniejsza niż w roku 2020. 

Rynek jest zdominowany przez przewoźników krajo-

wych: ogólnopolskie podmioty wydzielone z Polskich 

Kolei Państwowych i samorządowe spółki regionalne. 

Pod względem przewiezionych pasażerów w styczniu i 

lutym 2022 r., dominującą pozycję na rynku przewo-

zów niezmiennie zajęła firma POLREGIO (dawniej 

Przewozy Regionalne) z udziałem w rynku na poziomie 

26,99%. Drugą pozycję pod względem przewożonych 

pasażerów zanotowały Koleje Mazowieckie – 18,19% 

oraz PKP Intercity z udziałem w rynku przewozów pa-

sażerskich na poziomie 13,93%.  

Mimo odwrócenia negatywnego spadkowego trendu 

w kolejowych przewozach pasażerskich to stopień ko-

rzystania z tego rodzaju transportu w Polsce jest niski 

na tle pozostałych krajów UE. Głównym powodem jest 

wciąż niekonkurencyjny czas przejazdu wobec po-

dróży samochodem. 

Transport kolejowy – towarowy 

Od stycznia do grudnia 2021 r. koleją przewieziono 

ponad 243,6 mln t ładunków. W porównaniu z tym sa-

mym okresem 2020 r. było to o 9,1% (tj. o 20,4 mln t) 

więcej, a w porównaniu z tym samym okresem 2019 r. 

o 3,0% więcej (o 7,2 mln t). Wyniki wskazują na trwały 

trend wzrostu masy przewożonych ładunków. 

Rynek jest zdominowany przez dwu przewoźników. Na 

pierwszym miejscu niezmiennie pozostaje PKP Cargo 

S.A. z udziałem w rynku na poziomie 37,0% (za sty-

czeń-luty 2022 r.). DB Cargo Polska S.A. przewiózł 

16,75% ogółu zrealizowanych w okresie styczeń – luty  

2022 r. ładunków. Lotos Kolej Sp. z o.o. –  osią-

gnął udział w rynku sięgający 4,98% i pozostał na trze-

cim miejscu a PKP LHS Sp. z o.o. 4,62% na czwartej 

pozycji.  

Wg aktualnych danych UTK (za trzy kwartał 2021 r.), 

wśród kluczowych ładunków przewożonych koleją 

wciąż dominuje grupa, w której znajdują się surowce, 

jak węgiel kamienny, brunatny, ropa naftowa i gaz 

ziemny. Udział tej grupy surowców w ogólnej przewie-

zionej masie wyniósł 35,4% (w poprzednim roku 

36,6%).  

Drugą grupą pod względem przewożonej masy po III 

kwartale 2021 r. są rudy metali i produkty górnicze, 

stanowiące 26,29% ogólnej masy przewiezionych ła-

dunków (w poprzednim roku 25,97%). Wskazany 

wcześniej wzrost przewozów wynika przede wszystkim 

z większych przewozów węgla kamiennego, brunat-

nego, ropy naftowej i gazu ziemnego oraz koksu, bry-

kietów i produktów rafinacji ropy naftowej.  

Jak zauważają eksperci UTK, rynek kolejowy powoli 

przystosowuje się do realiów gospodarki i szuka no-

wych możliwości transportu towarów z innych sekto-

rów niż paliwa kopalne. W ostatnim czasie transport 

kolejowy wykorzystywany był m. in. w transporcie 

dóbr konsumpcyjnych, materiałów dla budownictwa 

czy przemysłu. 
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Transport kolejowy – intermodalny 

Rynek przewozów intermodalnych wzrasta z roku na 

rok. Wyniki trzech kwartałów 2021 r. w stosunku do 

trzech kwartałów roku ubiegłego są lepsze o ponad 

2,5 mln t w przewiezionej masie. Po dziewięciu miesią-

cach 2021 r. za pomocą transportu intermodalnego 

przewieziono łącznie ponad 19,6 mln ton ładunków 

wobec 17,1 mln t rok wcześniej (wzrost o 14,7%) i pra-

wie 14,4 mln t w analogicznym okresie 2019 r. (wzrost 

o 36,6%).  

Po trzech kwartałach 2021 r. udział masy przewiezio-

nej w ramach transportu intermodalnego w ogólnej 

masie kolejowych ładunków osiągnął poziom 10,9%, 

podczas gdy w tym samym okresie 2020 r. udział ten 

kształtował się na poziomie niespełna 10,6% 

a w 2019 r. 8,1%.  

Według danych UTK, po trzech kwartałach 2021 r., 

przewoźnicy kolejowi przewieźli również rekordową 

liczbę jednostek ładunkowych – 1,3 mln sztuk. W po-

równaniu z analogicznym okresem 2020 r. liczba 

transportowanych jednostek wzrosła o 9,4% a odno-

sząc się to tego samego okresu 2019 r. osiągnięto 

wzrost na poziomie 27,8%.  

Na koniec III kwartału 2021 r. kolejowe przewozy in-

termodalne realizowało 22 licencjonowanych prze-

woźników. Liderem w rynku pod względem przewożo-

nej intermodalnie masy jest, podobnie jak w latach po-

przednich, PKP Cargo. Spółka osiągnęła największy 

udział w rynku zarówno pod względem masy (30,7%), 

jak i wykonanej pracy przewozowej (37,7%), niemniej 

jednak udział ten zmniejsza się, co świadczy o dużym 

zainteresowaniu innych podmiotów tym segmentem 

rynku. Wśród pozostałych przewoźników znaczący 

udział w rynku, pod względem transportowanej masy, 

należał do firm: PCC Intermodal (11,69%), DB Cargo 

Polska (11,26%).  

W Polsce kolejowy transport intermodalny dominuje 

w relacjach międzynarodowych: w imporcie, eksporcie 

i w tranzycie. Kluczową rolę w komunikacji międzyna-

rodowej odgrywa import, który w III kwartale 2021 r. 

odpowiadał za 39,8% przewiezionej masy. Eksport to-

warów z Polski stanowi 29,7% przewiezionej masy. 

W III kwartale 2021 r. wśród przewożonych koleją jed-

nostek intermodalnych największy udział miały konte-

nery – ok. 96%. Pozostałe 4% to naczepy i przyczepy 

samochodowe, wymienne nadwozia samochodowe, 

samochody ciężarowe czy ciągniki siodłowe z nacze-

pami. 

Pomimo niewystarczającej sieci terminali, ze względu 

na uwarunkowania geograficzne, w Polsce wciąż ist-

nieje niewykorzystany potencjał do rozwoju wolu-

menu przewozów intermodalnych. 

Transport samochodowy ładunków 

Po wybuchu pandemii COVID-19 europejski transport 

drogowy zmniejszył się. Spadek nastąpił zarówno w 

transporcie międzynarodowym, jak i krajowym. 

Zmniejszenie przewozów towarowych transportem 

drogowym obserwowano również w Polsce. 

Pomimo spadków w sektorze transportowym, Eurostat 

potwierdza nadal silną pozycję polskiego transportu 

samochodowego w Unii Europejskiej. Po 2020 r. Pol-

ska wciąż pozostała liderem europejskiego transportu 

drogowego z 19,7% udziałem w całkowitej pracy prze-

wozowej zrealizowanej tym środkiem transportu 

(przed Niemcami – 16,9%, i Hiszpanią – 13,4%). Jak po-

daje Eurostat, w 2020 r. przewoźnicy z Niemiec, Fran-

cji, Hiszpanii, Polski i Włoch przewieźli 2/3 ładunków 

drogowych przewożonych w UE. 

Zgodnie z informacją Głównego Inspektoratu Trans-

portu Drogowego (dalej: GITD) wg stanu na koniec 

2021 r. uprawnienia do wykonywania działalności 

transportowej w zakresie przewozu ładunków (wyko-

nywanie zawodu przewoźnika drogowego) miało 

25.303 podmioty (w poprzednim roku 23.131). 

Na koniec 2021 r. ważnych było 37.860 licencji na 

przewóz ładunków (rzeczy) w UE, do których wydano 

280.776 wypisów (ponieważ wypis nie jest przypisany 

do pojazdu liczba pojazdów, którymi świadczony jest 

przewóz międzynarodowy w UE może być większa). 

Postępuje koncentracja przewoźników międzynarodo-

wych (Rysunek 26). W 2020 r. 61,7% podmiotów miało 

od 1 do 4 samochodów ciężarowych, o 0,1 p.p. więcej 

niż rok wcześniej (łącznie podmioty te miały 47,6 tys. 

pojazdów). Ponad 100 samochodów miały 183 pod-

mioty, o 7,6% więcej niż rok wcześniej (łącznie 35,9 tys. 
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samochodów – 14% ogółu, o 0,6 p.p. więcej niż rok 

wcześniej).  

Rysunek 26 Struktura podmiotów w drogowym międzyna-

rodowym transporcie ładunków według liczby pojazdów 

na koniec 2020 r. 

 

Źródło: Inelo, GITD. 

Towarowy transport samochodowy dominuje w struk-

turze przewozu ładunków. Według danych GUS 

w 2020 r. przewieziono za pomocą transportu samo-

chodowego 89,2% ładunków (2.331,8 mln t wobec 

1.921,1 mln t w roku poprzednim – wzrost o 21,4%), 

w tym 1.379,3 mln t zarobkowo (nie na własne po-

trzeby), co stanowiło 52,8% przewozów ogółem wo-

bec 1.206,2 mln t w roku 2019 (wzrost o ok. 14,4%). 

W 2021 r. za pomocą transportu samochodowego 

podmioty zatrudniające 10 i więcej osób przewiozły 

ogółem prawie 282,7 mln t ładunków, co stanowi 

wzrost w porównaniu z 2020 r. o 1,5% (wówczas noto-

wano spadki). Nie wlicza się tu jednak przewozów go-

spodarczych, tj. wykonywanych przez jednostki na 

własne potrzeby, których działalność jest inna niż 

usługi transportu samochodowego. Dane GUS obej-

mują przewozy wykonane przez przedsiębiorstwa 

transportowe. Prezentowane dane potwierdzają duże 

rozdrobnienie podmiotów wykonujących towarowy 

transport samochodowy. 

Dobrą sytuację przewoźników po pierwszym półroczu 

2021 r. potwierdzają eksperci PKO BP S.A. Z uwagi na 

rosnące ceny w drugim kwartale 2021 r. firmy trans-

portowe istotnie zwiększały swoje przychody, co przy 

wzroście kosztów na poziomie niższym niż przycho-

dów pozwoliło wypracować w sektorze lepsze wyniki 

końcowe.  

Obecnie wchodzą w fazę realizacji odsunięte w czasie 

(z uwagi na pandemię) procesy inwestycyjne. Za 

zwiększonym popytem na jednostki transportowe nie 

nadąża podaż, co w efekcie przekłada się na wyższe 

ceny frachtów. Jak podaje PZPM, w 2021 r., łącznie za-

rejestrowano 32,7 tys. nowych samochodów ciężaro-

wych ogółem (sam. ciężarowe i samochody specjalne 

o DMC pow. 3,5 t. , ciągniki samochodowe), o 58,1% 

więcej niż przed rokiem. 

W 2021 r. o 34,1%, w ujęciu rocznym, wzrosła rejestra-

cja samochodów ciężarowych i o 72,1% ciągników sa-

mochodowych (stanowiły one ok. 70% rejestracji 

w grupie samochodów ciężarowych). 

W marcu 2022 r. zarejestrowano w Polsce łącznie 

9 840 szt. nowych przyczep i naczep wszystkich rodza-

jów, o 12,1% mniej niż rok temu. Według Polskiego 

Związku Przemysłu Motoryzacyjnego (dalej: PZPM) 

słabszy popyt jest związany ze wzrostem niepewności 

wskutek wojny w Ukrainie. Według analiz PKO BP S.A. 

niska liczba rejestracji jest też związana z trudną sytu-

acją branży, na którą negatywnie wpływa wzrost cen 

paliw oraz odpływ ukraińskich kierowców. 

Jak podaje PZPM, w ujęciu rocznym, wzrosła również 

liczba rejestracji używanych samochodów ciężarowych 

o DMC > 3,5 t sprowadzonych do Polski. W 2021 r. 

sprowadzono ponad 32,9 tys. używanych pojazdów 

użytkowych tj. o 21,1% (5,7 tys. szt.) więcej niż przed 

rokiem. W 2021 r. zarejestrowano łącznie ponad 32,1 

tys. przyczep i naczep o DMC > 3,5 t tj. o 94,9% więcej 

niż przed rokiem. Liczba rejestracji nowych samocho-

dów dostawczych (do 3,5 t) osiągnęła poziom ponad 

73,9 tys. tj. o 23,9% więcej niż w tym samym czasie 

2020 r. 

Transport samochodowy pasażerski 

W 2020 r. na niespotykaną skalę spadła liczba prze-

wiezionych pasażerów. Według danych GUS, bez ko-

munikacji miejskiej, podmioty zatrudniające 10 i wię-

cej osób przewiozły 159,7 mln pasażerów co stanowiło 

42,7% pasażerów ogółem i było o prawie połowę 

mniej niż w poprzednim roku – 327,5 mln (spadek 

o 51,2%). W 2021 r. skala przewozów pasażerskich 

praktycznie nie uległa zmianie. Dane GUS o przewo-

zach obejmują przewozy dokonane przez przedsię-

biorstwa transportowe. 
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Przewozy koncentrują się w komunikacji krajowej, 

w komunikacji międzynarodowej przewieziono  

w 2020 r. 1,5 mln osób (w poprzednim roku 6,7 mln). 

Zdecydowana większość przewozów odbywa się w ko-

munikacji regularnej – 122,4 mln osób w 2020 r. (268,4 

mln osób w poprzednim roku). 

Spadek pasażerów w istotny sposób dotknął komuni-

kację miejską objętą pandemicznymi ograniczeniami 

wykorzystania taboru. Według szacunkowych danych 

GUS przedsiębiorstwa i miejskie zakłady komunikacji 

zatrudniające 10 i więcej osób przewiozły (komunika-

cją naziemną) 2.270,8 mln pasażerów w 2020 r. (w po-

przednim roku 3.864,9 mln osób). 

Samochodowy transport pasażerski przeżywa regres. 

Jeszcze w 2010 r. przewiózł 596,7 mln osób co stano-

wiło 68 % ogółu pasażerów przewiezionych przez 

podmioty zatrudniające 10 i więcej osób (bez komuni-

kacji miejskiej). 

Wg raportu analityków Pekao S.A. jego przyczyną były: 

odejście od świadczenia usług przez przedsiębiorstwa 

państwowe, w dużej mierze finansowanego ze środ-

ków publicznych; zmniejszenia sieci połączeń subsy-

diowanych przez państwo; zastępowanie firm pań-

stwowych przez prywatnych przewoźników koncen-

trujących się na obsłudze wybranych, najbardziej do-

chodowych tras. Powstałe luki w części wypełnia pry-

watny transport obsługiwany przeważnie minibusami. 

Ten segment stanowi także konkurencję dla dotych-

czasowych przewoźników na utrzymanych trasach. 

W 2021 r. zarejestrowano więcej autobusów niż rok 

wcześniej przy czym za wzrost ten odpowiadają uży-

wane pojazdy sprowadzone z zagranicy. Rejestracje 

nowych pojazdów spadły z 825 do 757 (spadek 

o 8,2%), rejestracje autobusów używanych wzrosły 

z 1 915 do 2 177 (wzrost o 13,7%).  

W rejestracjach nowych autobusów dominowały auto-

busy miejskie 77,4% udziału i turystyczne 19,3%, 

w przypadku autobusów używanych autobusy mię-

dzymiastowe (54,5%) i turystyczne (26,6%). Wzrosła 

także w 2021 r. liczba rejestrowanych minibusów, 

także ze względu na przyrost pojazdów używanych, 

z 407 do 563. Spadła rejestracja minibusów nowych 

z 661 do 599, choć wciąż było ich więcej niż pojazdów 

używanych. 

W ostatnim czasie podjęto próbę przywrócenia części 

zlikwidowanych wcześniej linii autobusowych poprzez 

ponowne dofinansowanie ich obsługi ze środków pu-

blicznych. Założenia przyjęte w rządowej Strategii 

Zrównoważonego Rozwoju Transportu przewidują, że 

po 2025 r. uda się odwrócić trend spadkowy w prze-

wozach autobusowych. Biorąc pod uwagę m.in. ro-

snące nasycenie samochodami osobowymi sukcesem 

byłoby jednak już zahamowanie spadku liczby pasaże-

rów.  

W 2021 r. wg danych GITD nieznacznie spadła liczba 

zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika dro-

gowego osób, w 2020 r. było ich 1 027, w następnym 

1 023. Dane GITD wskazują na spadki także w części 

przewozów międzynarodowych. Liczba licencji na 

przewozy w UE spadła z 3.074 w roku 2020 do 2.891 w 

roku 2021 (wypisy odpowiednio z 12.575 do 12.098). 

Wzrosła natomiast liczba zezwoleń na wykonywanie 

międzynarodowego transportu drogowego osób 

w przewozach regularnych poza UE – 1.197 w 2021 r. 

wobec 1.086 w 2020 r. (wypisy odpowiednio 6.426 

i 5.789). 

Transport lotniczy – cargo 

Przewozy towarowe realizowane na pokładach stat-

ków powietrznych po trzech kwartałach 2021 r. odno-

towały wzrosty, zarówno w porównaniu z 2019 r., jak 

i 2020 r., o 5,7% względem odpowiedniego okresu 

roku 2019 i o 32,5% względem roku 2020.  

Według danych Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC), 

w trzech kwartałach 2021 r. lotniczym środkiem trans-

portu przewieziono łącznie ponad 94,7 tys. ton ładun-

ków „on board”. W tym samym okresie 2019 r. było to 

niespełna 89,6 tys. ton, a w 2020 r. – 71,4 tys. ton. Spa-

dek w 2020 r. wynikał przede wszystkim z mniejszej 

liczby operacji pasażerskich, którymi przewożona jest 

istotna część ładunków 

Najpopularniejszym kierunkiem w przewozach lotni-

czego cargo wciąż pozostawały Niemcy, a następnie 

Stany Zjednoczone. Największe wzrosty tonażu prze-

wozów cargo, w porównaniu z trzema kwartałami 

2020 r., nastąpiły w przypadku Niemiec (wzrost o 6,8 

tys. t), Indii (wzrost o 6,2 tys. t) i USA (wzrost o 4,5 

tys. t).  
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Spośród obsłużonego w ciągu trzech kwartałów 

2021 r. w polskich portach lotniczych tonażu ładun-

ków, najwięcej, bo ponad 70,2 tys. t, przewieziono  

z i do Lotniska Chopina w Warszawie (74% całego kra-

jowego cargo lotniczego zrealizowanego w tym okre-

sie). Lotnisko to osiągnęło również największy wzrost 

ilościowy w porównaniu analogicznym okresem 2020 

r. Na drugiej pozycji z tonażem prawie 16,2 tys. t zna-

lazło się lotnisko Katowice Pyrzowice (17,1% całego 

krajowego cargo lotniczego zrealizowanego w pierw-

szym półroczu 2021 r.). Na trzeciej pozycji z tonażem 

niespełna 6,6 tys. t i udziałem w krajowym cargo wy-

noszącym 7,0%, znalazło się lotnisko im. Lecha Wałęsy 

w Gdańsku. 

Transport lotniczy – pasażerski 

Dynamiczny wzrost pasażerskiego transportu lotni-

czego został zahamowany przez pandemię SARS-

CoV-2. Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa 

SARS-CoV-2, od początku 2020 r. kraje na całym świe-

cie podjęły szereg środków ograniczających. W wy-

niku takich działań, poważnie ucierpiała branża trans-

portu lotniczego.  

Jak podaje Eurostat, w 2020 r. łączna liczba pasażerów 

podróżujących drogą lotniczą w UE wyniosła 277 mln, 

co stanowi spadek aż o 73,3% w porównaniu z 2019 r. 

Spadki w porównaniu z 2019 r. odnotowały wszystkie 

państwa członkowskie, w tym największe spadki ob-

serwowano w Słowenii (o 83,3%), Słowacji (o 82,4%) 

i Chorwacji (o 81,9%).  

Według danych GUS liczba pasażerów (lotach rozkła-

dowych i pozarozkładowych) w Polsce spadła z 21,9 

mln w 2019 r. do 3,6 mln w 2020 r. Liczba pasażerów 

rozkładowych spadła z 17,8 mln do 3,2 mln (w tym lo-

tach regularnych z 16,4 mln do 0,6 mln). Loty nieregu-

larne, w których przewozy spadły z 1,5 mln do 0,4 mln 

były prawie w całości wykonywane na trasach między-

narodowych. 

Na skutek utrzymania lub wprowadzania przez wiele 

krajów na świecie obostrzeń dla pasażerów w okresie 

tzw. trzeciej fali pandemii SARS-CoV-2 ruch lotniczy 

wciąż pozostawał na niskim poziomie w 2021 r.  

Urząd Lotnictwa Cywilnego podaje, że po trzech kwar-

tałach 2021 r. polskie porty lotnicze obsłużyły ok. 12,9 

mln pasażerów 1,3% więcej w odniesieniu do analo-

gicznego okresu 2020 r. (12,8 mln). Wciąż jest to ok. 

65,7% mniej niż w 2019 r. (37,6 mln).  

Międzynarodowy ruch lotniczy w Polsce zanotował po 

trzech kwartałach 2021 r. niewielki wzrost o 2,7%  

w stosunku do analogicznego okresu 2020 r. (11,9 mln 

pasażerów), przy czym jest to wynik większego ruchu 

czarterowego (wzrost o 1,4 mln). W przewozach regu-

larnych liczba pasażerów była niższa o 1,1 mln  

(w stosunku do 2019 r. o 20,7 mln). Najwięcej pasaże-

rów w ruchu międzynarodowym przewiózł Ryanair, 

następnie PLL LOT i Wizz Air. Krajowe przewozy lotni-

cze były niższe niż w 2020 r. o 13,7% (niecały 1 mln 

pasażerów, o 66,5% mniej niż w 2019 r.). Najwięcej pa-

sażerów w ruchu krajowym przewiózł PLL LOT.  

Przewozy czarterowe wzrosły w trzech kwartałach 

2021 r. o 139% (2,5 mln pasażerów), ale wciąż było to 

o 46% mniej niż w roku 2019. 

Według raportu Banku Pekao S.A. największy polski 

przewoźnik PLL LOT w ostatnich latach odbudował po 

problemach finansowych swoją pozycję rynkową. Po 

spadku udziału w przewozach regularnych do nie-

spełna 21% w latach 2011-2015, w kolejnych 3 latach 

zwiększył się on stopniowo do 26%. Z kolei w latach 

2015–2018 liczba pasażerów PLL LOT rosła dwukrotnie 

szybciej od liczby pasażerów pozostałych linii lotni-

czych działających w Polsce. Przewoźnik przeszedł re-

strukturyzację biznesową i finansową.  

Transport wodny towarowy 

Według GUS w 2021 r. podmioty zatrudniające 10 

i więcej pracowników przewiozły w transporcie mor-

skim 8,6 mln t ładunków, co oznaczało wzrost o 13,6% 

w stosunku do poprzedniego roku (przewóz ładunków 

ogółem wzrósł o 3,8%). Udział obu form transportu 

wodnego w transporcie ogółem był marginalny. 

Stagnacja transportu morskiego jest pochodną stanu 

polskiej floty transportowej. Ilość statków towarowych 

oscyluje w okolicy 90 jednostek o nośności ok. 2,6-2,7 

mln DWT, głównie do przewozu ładunków stałych. 

Brak inwestycji prowadzi od starzenia się floty. 

Kondycja transportu śródlądowego jest z kolei wyni-

kiem stanu szlaków żeglugowych. Według raportu 

Banku Pekao S.A. międzynarodowym standardom od-

powiada niespełna 6% długości żeglownych dróg 
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śródlądowych, a tylko 1/3 długości żeglownych dróg 

wodnych (i to na wybranych odcinkach, nie na pełnej 

długości rzek) ma realne znaczenie dla transportu to-

warowego.  

Stan infrastruktury śródlądowej w Polsce jest efektem 

braku inwestycji i preferowania w polskiej polityce 

transportowej inwestycji drogowych i kolejowych. 

W rezultacie nastąpiła degradacja infrastruktury, ogra-

niczając możliwości transportowe. 

W przeciwieństwie do stanu transportu wodnego ro-

sną przeładunki w polskich portach. Według GUS 

w 2021 r. przeładowano w polskich portach 96,6 mln t 

ładunków o 9,2% więcej niż w poprzednim roku (88,5 

mln t). W roku 2020 nastąpił niewielki spadek przeła-

dunków związany z osłabieniem handlu w wyniku 

ograniczeń pandemicznych. 

Zgodnie z raportem Banku Pekao S.A. według nomi-

nalnej masy przeładunków Polska zajmuje dopiero 12 

pozycję wśród nadmorskich państw UE, a w przelicze-

niu na 1 mieszkańca – ostatnią. W dużej mierze uwa-

runkowane jest to peryferyjnym położeniem: unijne 

morskie obroty towarowe koncentrują się na wybrze-

żach Morza Północnego, Atlantyku i Morza Śródziem-

nego. Dynamika przeładunków w Polsce – 7% średnio-

rocznie – jest jednak najwyższa w UE (średnio dla całej 

Unii wyniosła ona w latach 2009-2018 niespełna 2%).  

Największym polskim portem pod względem przeła-

dunków był Gdańsk (40,6 mln t przeładunku w 2020 

r.), kolejnymi największymi Gdynia (21,2 mln t), Świno-

ujście (15,1 mln t) i Szczecin (9,6 mln t).  

Gdańsk był w 2018 roku czwartym największym pod 

względem masy ładunków portem na Bałtyku ustępu-

jąc jedynie rosyjskim portom.  

Rynek usług pocztowych i kurierskich 

W przeciwieństwie do usług transportowych, okres 

pandemii był czasem nienotowanego dotychczas 

wzrostu rynku usług pocztowych i kurierskich (przede 

wszystkim tego drugiego). Na moment przygotowania 

raportu brak jest danych za rok 2021 jednak brak jest 

podstaw do zmiany oceny sytuacji na rynku. 

Według raportu Urzędu Komunikacji Elektronicznej 

w roku 2020 wartość rynku usług pocztowych wynio-

sła 11,7 mld zł i wzrosła o 1,4 mln zł (14,1%) w sto-

sunku do poprzedniego roku. Wzrost w całości wynika 

z segmentu przesyłek kurierskich (o 1,7 mld zł) kom-

pensującego spadek w segmencie przesyłek liczbo-

wych (o 233 mln zł) i paczek (o 17 mln zł). Segment 

przesyłek kurierskich odpowiadał już za 58,8% obro-

tów – 6,9 mld zł (w 2019 r. 50,6%), na przesyłki listowe 

przypadało 30,3% (3,5 mld zł), w poprzednim roku 

36,9%. Wartość segmentu paczek pocztowych spadła 

do 455 mln zł (3,9% obrotów, w roku poprzednim 

4,6% – 472 mln zł). 

Przesyłki kurierskie mimo wyższej ceny, wybierane są 

w e-commerce dzięki wygodniejszej formie nadania 

i doręczenia, możliwości śledzenia przesyłki oraz za-

zwyczaj krótszym niż w przypadku tradycyjnych usług 

pocztowych terminom realizacji. 

W 2020 r. 84,2% przychodów zrealizowano w obrocie 

krajowym, pozostałe 15,8% w zagranicznym. Udział 

obrotu krajowego rośnie w niewielkim stopniu (0,9 

p.p.). 

Segment przesyłek kurierskich wzrósł w ślad za rozwo-

jem rynku e-commerce. W 2020 r. z powodu pandemii, 

rynek e-commerce w Polsce odnotował najwyższy 

wzrost od kilkunastu lat (ok. 26% r/r) osiągając wartość 

ok. 80 mld zł. 

Prognozy wzrostu wartości rynku e-commerce po 

roku 2020, opracowane na podstawie analiz PwC, za-

kładają wzrost liczby przesyłek kurierskich proporcjo-

nalnie do 95% tempa wzrostu wartości rynku e-com-

merce w okresie 2020-2022 (Rysunek 27). W samym 

2020 r. wolumen przesyłek kurierskich wzrósł o 196 

mln sztuk w stosunku do 2019 r. (o 44,5%). 95% prze-

syłek kurierskich miało charakter krajowy; odpowia-

dały one za 82,2% udziału w przychodach.  

W segmencie usług wchodzących w skład usług po-

wszechnych (przesyłki listowe i paczki pocztowe o ro-

dzaju, wadze i wymiarach określonych dla usług po-

wszechnych) przychody wyniosły w 2020 r. 1,2 mld zł 

i spadły w stosunku do poprzedniego roku o 8% (wo-

lumen wyniósł 595,3 mln sztuk i spadł o 13,7%). 

W 2020 r. kolejny raz spadł wyraźnie wolumen przesy-

łek listowych, natomiast wzrósł wolumen paczek, co 

wynika ze wzrostu zakupów internetowych.  
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Rysunek 27 Wolumen przesyłek kurierskich oraz wartość 

rynku e-commerce w latach 2014-2022 

 

Źródło: UKE.  

Do tych usług zalicza się także świadczenie usług na 

rzecz nadawców masowych (tj. nadających pow. 100 

tys. przesyłek rocznie). Charakterystyczne dla tego 

segmentu są duże wolumeny kontraktów, przy nego-

cjowaniu których, uwidacznia się siła przetargowa za-

mawiających. Presja na obniżanie cen sprawia, że seg-

ment ten, generując aż 31,7% wolumenu całkowitego 

rynku usług pocztowych, dostarcza jedynie 10,6% war-

tości rynku. 

Od 2014 r. liczba zarejestrowanych podmiotów działa-

jących w tym segmencie sektora kształtuje się na zbli-

żonym poziomie. W przeciwieństwie do Poczty Pol-

skiej, która ma obowiązek świadczenia usług w obro-

cie krajowym i zagranicznym, alternatywni operatorzy 

pocztowi mogą świadczyć swoje usługi na terenie 

kraju, za granicą, albo też na terenie kraju, jak i za gra-

nicą, bądź tylko lokalnie (na terenie województwa, po-

wiatu, jednej miejscowości lub nawet jej części). 

Operatorzy alternatywni w większości koncentrują się 

na jednym segmencie usług. W 2020 r. we wszystkich 

segmentach działał tylko 1 operator. W segmencie 

przesyłek kurierskich działalność prowadziło najwięcej 

operatorów pocztowych – 89, w tym Poczta Polska. 

Segment przesyłek kurierskich jest wysoce konkuren-

cyjny.  

Siedmiu największych pod względem wolumenu 

i przychodów operatorów w segmencie przesyłek ku-

rierskich posiadało w 2020 r. odpowiednio 96,6% 

udziału w wolumenie ogółem oraz 93,9% udziału 

w przychodach ogółem.  

W 2020 r. działalność w segmencie usług wchodzą-

cych w zakres usług powszechnych prowadziło 48 

operatorów pocztowych, w tym Poczta Polska. Seg-

ment usług wchodzących w zakres usług powszech-

nych jest niezwykle skoncentrowany. Udział trzech 

największych operatorów tj. Poczty Polskiej S.A., Spe-

edmail Sp. z o.o. i RUCH S.A. wyniósł w 2020 r. 98,8% 

w przychodach i 99,5% w wolumenie. 

Magazynowanie i usługi wspierające 

Według raportu Banku Pekao S.A. w latach 2008-2017 

obroty firm specjalizujących się w magazynowaniu to-

warów, spedycji i innych usługach wspierających 

transport wzrosły blisko dwukrotnie. Polska była trze-

cim krajem z najwyższą dynamiką (7% średniorocznie), 

za Cyprem i Litwą.  

Cechą charakterystyczną tego segmentu jest zaciera-

nie się granic pomiędzy firmami spedycyjnymi, logi-

stycznymi i transportowymi. Znaczna część spedyto-

rów posiada własne piony transportu, obejmujące 

wszystkie jego rodzaje i do tego własną bazę magazy-

nową. Przewoźnicy coraz częściej dodają do nisko 

marżowych usług przewozowych wspierające usługi 

organizujące i zarządzające całym procesem transpor-

towym. Obie grupy stają się coraz trudniejsze do od-

różnienia. 

Rosnące wolumeny przewozów, złożoność procesów 

i wymogów regulacyjnych i zmieniające się oczekiwa-

nia klientów (w szczególności rozwój e-commerce) 

wymaga wysokiego zaawansowania technologicz-

nego, które staje się warunkiem konkurencyjności ryn-

kowej.  

Silny wzrost widoczny jest również w działalności ma-

gazynowej. Od 2004 r. powierzchnia magazynowa 

wzrosła z 1,5 mln m2 do 15,8 mln m2 w 2018 r. i 23,8 

mln m2 w 2021 r. Według raportu JLL wskaźnik pusto-

stanów w 2021 r. był na poziomie 4,99% (około 7% 

w 2004 r. i około 16% w okresie dekoniunktury w la-

tach 2009-2010, 5% w 2018 r.). Dane te świadczą 

o bardzo dobrej koniunkturze w tym segmencie.  

Powierzchnia magazynowa jest silnie skoncentrowana 

geograficznie – w 2021 r. 79% powierzchni magazyno-

wej przypada na województwa mazowieckie, śląskie, 
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wielkopolskie, łódzkie i dolnośląskie, choć w ostatnich 

latach rozwija się dynamicznie także w okolicach por-

tów morskich, jak i w województwach zachodnich 

(w 2018 r. – 85%). 

Wg raportu JLL w 2021 r. wielkość powierzchni maga-

zynowej w budowie osiągnęła rekordowy poziom 4,3 

mln m2 (do dyspozycji w okresie 12 miesięcy), w tym 

2 mln m2 budowanych spekulacyjnie.  

Rozwój tego segmentu jest skorelowany z rozwojem 

transportu. Szczególnym czynnikiem jest rozwój e-

commerce (na potrzeby e-commerce przypada już 

25% zasobu powierzchni magazynowej w Polsce). 

Upadłości i restrukturyzacje 

W 2021 r. wyraźnie wzrosła liczba niewypłacalności 

w branży transportowej, zwiększając się z 99 przypad-

ków w 2020 r. do 133 przypadków w 2021 r.  

(o 34% r/r). Według Coface wyższa liczba niewypłacal-

ności nie wynikała jednak z gorszej sytuacji ekono-

miczno-finansowej, ale z wprowadzenia uproszczo-

nych procedur ogłaszania niewypłacalności. Skorzy-

stały z nich przede wszystkim bardzo małe podmioty, 

które wcześniej nie chciały ponosić kosztów sądowej 

drogi przeprowadzania restrukturyzacji. 

Analitycy Coface wskazują jednak, że na trudną sytua-

cję podmiotów transportowych wpływają wysokie 

koszty pracy i rosnące ceny paliw, które ograniczają 

rentowność. Sytuację w transporcie warunkuje też po-

gorszenie koniunktury w przemyśle wskutek rozcią-

gnięcia łańcuchów dostaw, ograniczając popyt na 

usługi transportowe. 

Opóźnione płatności 

Badanie ankietowe realizowane przez Instytut Keralla 

Research na zlecenie BIG InfoMonitor pokazują, że 

w branży transportowej w IV kwartale 2021 r. ze zjawi-

skiem niesolidnych płatników opóźniających regulo-

wanie zobowiązań przez ponad 2 miesiące spotyka się 

jedna trzecia (33%) badanych firm. Był to lepszy wynik 

od notowanego w II i III kwartale – wówczas odsetek 

ten wyniósł 36%. Kilkumiesięczne opóźnienia bywają 

branżową praktyką, o czym mówi aż 53% ankietowa-

nych przedstawicieli przewoźników.  

Jak wynika z danych zgromadzonych w Rejestrze Dłuż-

ników BIG InfoMonitor i bazie informacji kredytowych 

BIK branża transportowa ma do spłaty prawie 2,2 mld 

zł zaległości wobec banków i kontrahentów. W pierw-

szym roku pandemii jej zaległości wzrosły o prawie 

111 mln zł. W 2021 r. i na początku 2022 r. transport 

był wśród sektorów, w których przyrost przetermino-

wanych zobowiązań wobec dostawców i banków wy-

hamował. Od stycznia 2021 r. do stycznia 2022 r. zale-

głości spadły z 2,174 mld zł do 2,165 mld zł, ubyło też 

261 firm niesolidnych dłużników. Problemy z rozlicze-

niami ma 32.776 przedsiębiorstw. Udział firm trans-

portowych niepłacących w terminie w ogóle podmio-

tów spadł w styczniu 2022 r. do 8,6% z 8,9% na koniec 

2020 r.  

Większość przeterminowanych zobowiązań przypada 

na transport drogowy towarów – 1,66 mld zł (spadek 

o blisko 11 mln w ostatnich 12 miesiącach). Ponad 11% 

podmiotów z tej sekcji ma opóźnienia w rozliczeniach 

z kontrahentami i bankami. 

Na początku 2020 r., gdy zaległości sektora rosły 

gwałtownie, ponad połowa firm przewozowych skar-

żyła się na problemy ze ściąganiem należności prze-

terminowanych pow. 60 dni. W 2021 r. odsetek takich 

firm transportowych spadł do 33–36% (niżej niż 

w handlu i przemyśle). W 2022 r. jedynie 28% podmio-

tów wskazywało na problemy z przeterminowanymi 

należnościami.  

Natomiast według badań Coface, przeterminowane 

płatności w branży transportowej sięga prawie 89 dni. 

W porównaniu z 2020 r. okres przeterminowania wy-

dłużył się o niemal 11 dni. Badani przedsiębiorcy 

z branży oczekują przy tym dalszego wzrostu wartości 

przeterminowanych należności w 2022 r. 

Perspektywy i zagrożenia  

1) Negatywnie na sytuację w sektorze mogą działać przede wszystkim wysokie ceny paliw i problemy z pra-

cownikami w wyniku wojny na Ukrainie. Sytuacja sektora w bardzo wysokim stopniu zależy od koniunk-

tury i sytuacji w pozostałej części gospodarki. Wojna, wprowadzone sankcje i wzrost cen może wpłynąć 
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na osłabienie wzrostu gospodarczego i w rezultacie mniejszy popyt na usługi transportowe. Zakłócenia 

w łańcuchach dostaw wywołane pandemią mogą się utrzymywać ze względu na działania wojenne.  

2) Na sytuację sektora, w szczególności na podmioty świadczące samochodowe usługi transportowe pro-

wadzące działalność w mniejszej skali będą negatywnie wpływać regulacje unijnego Pakietu Mobilności. 

W dłuższej perspektywie warunki wykonywania transportu drogowego mogą się pogarszać ze względu 

na politykę środowiskową UE preferującą przewozy w innych segmentach (m.in. transport kolejowy, 

przewozy intermodalne). 

3) Wysoka inflacja może ograniczyć wydatki konsumenckie na podróże i ruch pasażerski. Jeżeli zmiany 

w działalności biznesowej w wyniku ograniczeń pandemicznych okażą się trwałe, np. spotkania bizne-

sowe, kongresy czy szkolenia będą w istotnej części nadal odbywać się za pośrednictwem Internetu to 

spadnie popyt na przewozy pasażerskie. Upowszechnienie pracy hybrydowej i zdalnej także może 

zmniejszyć zapotrzebowania na usługi transportowe. 

4) Transport drogowy towarów: 

a) w najbliższym czasie sektor transportowy będzie musiał sprostać takim wyzwaniom jak niewy-

starczająca liczba pracowników (braki wzmocnione poprzez wojnę w Ukrainie), presja na pod-

wyżki wynagrodzeń i wysokie koszty zatrudnienia, presja kosztowa (m. in. wywołana wzrostem 

cen paliw), ograniczenie transportu w kierunku wschodnim, 

b) w lutym 2022 r. wchodzą również w życie niekorzystne dla przewoźników zmiany związane z Pa-

kietem Mobilności (przepisy o delegowaniu kierowców w kabotażu oraz przewozach cross-

trade, a także obowiązek powrotu pojazdu do siedziby w kraju), które szczególnie dotkną mniej-

sze podmioty, 

c) finansując działalność podmiotów wykonujących samochodowy transport ładunków należy 

zwrócić uwagę na potencjalne skutki zmian wynikających z Pakietu Mobilności (transport mię-

dzynarodowy), wzrostu cen paliw oraz sytuację kadrową (dostępność kierowców); istotna jest 

struktura odbiorców usług transportowych (w tym ich kondycja wpływająca na terminowość 

rozliczeń) i charakter (trwałość) relacji biznesowych, 

d) w dłuższej perspektywie (finansowanie inwestycji) istotne są wymagania w zakresie emisyjności 

spalin (w tym także upowszechnienie paliw alternatywnych) i autonomizacja pojazdów.  

5) Transport kolejowy towarowy: 

a) w transporcie dominują ładunki masowe a tabor kolejowy jest przestarzały i słabo przystoso-

wany do przewozów specjalistycznych oraz intermodalnych, 

b) szansą transportu kolejowego jest obserwowany i wspierany w ramach UE rozwój transportu 

intermodalnego, wspiera go także unijna polityka ograniczania emisyjności, 

c) towarowy transport kolejowy jest mniej wrażliwy na skutki wojny na Ukrainie (przeciętnie ok. 

90% przewozów do Rosji, Białorusi i Ukrainy realizowanych było transportem samochodowym). 

6) Transport pasażerski: 

a) pandemia zmniejszyła przewozy pasażerskie, a powrót do poziomów sprzed roku 2020 zależy 

od tempa usuwania barier wynikających z pandemii i może się różnić w poszczególnych formach 

przewozu pasażerów, zależąc od przywrócenia normalnego ruchu turystycznego i biznesowego, 

b) wojna na Ukrainie może hamować normalizację ruchu pasażerskiego poprzez wzrost cen, przede 

wszystkim paliw (wzrost opłat za przewóz), ale również ogólny wzrost cen (inflację) prowadząc 

do ograniczenia wydatków na konsumpcję, w tym m.in. na turystykę, 
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c) utrwalenie zmian w działalności biznesowej w wyniku ograniczeń pandemicznych (np. spotkania 

biznesowe, kongresy czy szkolenia za pośrednictwem Internetu, praca hybrydowa i zdalna) może 

zmniejszyć zapotrzebowania na przewozy pasażerskie, 

d) pasażerski transport lotniczy ma potencjał do kontynuowania wzrostu wynikającego z niskiej 

bazy odniesienia, zwiększenia dostępności i zmian społeczno-ekonomicznych (upowszechnienie 

tanich linii lotniczych, rosnąca zamożność społeczeństwa i otwartość na podróże zagraniczne), 

e) barierą do rozwoju kolejowego transportu pasażerskiego pozostają: czas podróży (szybkość po-

ciągów) i dostępność (ograniczenie połączeń) – największym konkurentem w kraju jest transport 

samochodowy, a w relacjach międzynarodowych transport lotniczy, 

f) cały segment przewozu pasażerów cechuje bardzo wysoki poziom konkurencji, a segmenty ko-

lejowy i lotniczy charakteryzują wysokie bariery wejścia, zarówno formalne (licencje), jak i eko-

nomiczne, 

g) ryzyko finansowania zależy od obsługiwanego segmentu rynku, elastyczności cenowej klientów 

(wrażliwości na zmiany poziomu opłat za przewóz), charakteru świadczonych usług (regularne, 

nieregularne) oraz barier konkurencji między rodzajami transportu pasażerskiego (np. dostęp-

ność lotnisk, szlaków kolejowych, rozwój sieci dróg szybkiego ruchu i autostrad). 

7) Magazynowanie: 

a) sytuacja usług wspierających transport (logistyka, spedycja) silnie zależy od koniunktury w trans-

porcie (a ten z kolei od stanu gospodarki), 

b) warunkiem utrzymania konkurencyjności jest zaawansowanie technologiczne, co stawia w lep-

szej sytuacji duże podmioty zdolne do wprowadzania takich rozwiązań, podczas gdy mniejsze 

podmioty mają większe szanse w niszach wymagających większej elastyczności, 

c) rozwój rynku magazynowania zależy przede wszystkim od rozwoju handlu, w tym w szczegól-

ności e-commerce; perspektywy dla rynku są dobre choć wzrost cen może wpływać na terminy 

przekazywania powierzchni magazynowej w budowie, 

d) głównym stymulatorem rynku pozostanie rozwój e-commerce i logistyka (optymalizacja czasu 

dostawy towarów i budowa regionalnych centrów dystrybucji w byłych miastach wojewódzkich), 

e) wpływ działań wojennych na Ukrainie jest trudny do oszacowania; zakłócenie łańcucha dostaw 

może dodatkowo opóźniać realizację nowych inwestycji, 

f) ryzyko finansowania rynku magazynowego zwiększa rosnący udział inwestycji spekulacyjnych 

i cykliczność rynku nieruchomości komercyjnych. 

8) Usługi pocztowe i kurierskie: 

a) walka konkurencyjna operatorów przesyłek kurierskich o pozyskanie klientów, wzrost wolume-

nów i przychodów skutkowała presję cenową w tym segmencie – dynamika wzrostu wolumenu 

przesyłek przeważała nad dynamiką wzrostu przychodów, 

b) spadek bezrobocia i związana z tym presja na wzrost wynagrodzeń przyniosły wyraźny wzrost 

kosztów prowadzenia działalności kurierskiej w Polsce, 

c) czynnikiem ryzyka jest silna konkurencja w segmencie: obecność globalnych operatorów 

i Poczty Polskiej S.A. oraz InPostu stawia wysokie wymagania konkurencyjne dla mniejszych 

podmiotów w zakresie technologii, logistyki, infrastruktury i nakładów finansowych, 

d) perspektywy rozwoju segmentu są bardzo dobre: okres pandemii i obostrzeń w życiu gospo-

darczym i społecznym oraz ułatwień oferowanych przez sprzedawców (przede wszystkim wa-

runki i obsługa zwrotów) skłonił wiele osób do zakupów przez Internet, co daje perspektywy 

wzrostu dla segmentu kurierskiego na rynku pocztowym. 
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Koniunktura  

Dane GUS wskazują, że w przeciwieństwie do pozostałych branż sektor zakwaterowania i gastronomii dwukrot-

nie mocniej odczuł skutki zaostrzenia ograniczeń w działalności gospodarczej w związku z nasileniem pandemii 

COVID-19. Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Polski Instytut Ekonomiczny (na próbie 1 000 przed-

siębiorstw z różnych branż), połowa ankietowanych podmiotów z tej silnie dotkniętej lockdownami branży wska-

zała, że w 2021 r. zwiększyło się ryzyko ich działalności gospodarczej. Jest to efekt utrzymującego się słabego 

popytu zwłaszcza w okresach kiedy, niezależnie od wprowadzanych ograniczeń administracyjnych, obserwo-

wane były wysokie poziomy zachorowań, co istotnie ograniczało wyjazdy i wizyty w lokalach gastronomicznych. 

Na wyższe ryzyko oddziaływały również rosnące koszty związane z zatrudnieniem pracowników i potrzeba za-

chowania rygorów sanitarnych. Od momentu rozpoczęcia pandemii w 2020 r., przedsiębiorstwa z sektora dzia-

łają w silnie niepewnych i turbulentnych warunkach. 

Przeprowadzone w marcu 2021 r. przez platformę Briefly.pl badanie ankietowe wskazuje, że 8% restauracji zo-

stało zlikwidowanych, 25% całkowicie zawiesiło działalność, natomiast 60% lokali gastronomicznych działało 

w ograniczonym zakresie, oferując posiłki na wynos/dowóz. Liczba zamykanych/zawieszanych działalności ga-

stronomicznych zaczęła wyraźnie rosnąć w drugiej połowie 2020 r., prawdopodobnie dlatego, że wiele placówek 

skorzystało po pierwszym lockdownie z jednorazowej pożyczki w wysokości 5.000 zł, której warunkiem umorze-

nia było utrzymanie działalności przez kolejne trzy miesiące. Po tym czasie wiele podmiotów zdecydowało się 

na likwidację lub zawieszenie działalności, szczególnie że zbiegło się to z początkiem drugiej fali zakażeń i po-

nownymi restrykcjami. Wielu przedsiębiorców uznało, że pandemia nie będzie zjawiskiem krótkim i jednorazo-

wym, lecz może być powtarzalna i kontynuowanie działalności jest zbyt ryzykowne. Według wspomnianego 

badania Briefly.pl, 29% likwidacji lokali nastąpiło od razu na początku pandemii (od marca do maja 2020 r.), 37% 

pomiędzy lockdownami, a kolejne 34% po ogłoszeniu drugiego lockdownu (od listopada 2020 r. do marca br.). 
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Pandemia Covid-19 spowodowała trwałe zamknięcie części hoteli; pozostałe działały w ograniczonym zakresie. 

Niektóre mogą nie wznowić swojej działalności po zniesieniu ograniczeń. Wyraźnie spadła ilość turystów i wy-

korzystanie miejsc noclegowych. 

Pandemia dotknęła też w znaczącym stopniu segment cateringowy, przede wszystkim firmy wyspecjalizowane 

w tego typu usługach, ale również tradycyjne restauracje, które uzupełniały w ten sposób swoje oferty. Spadek 

popytu na catering w czasie epidemii związany był przede wszystkim z zawieszeniem większości imprez maso-

wych (targi, konferencje, wydarzenia kulturalne, sportowe), w których posiłki zapewniały firmy zewnętrzne. 

Negatywny wpływ na segment cateringu miało także zawieszenie lub ograniczenie zajęć w szkołach, gdzie czę-

sto firmy zewnętrzne dostarczają posiłki dla uczniów oraz przejście na zdalny tryb pracy w firmach w biurowcach, 

obsługiwanych przez firmy cateringowe. Lepsza sytuacja była w segmencie cateringu całodniowych posiłków 

dla osób prywatnych. (tzw. diety pudełkowe). Popularność tego typu usług rosła szybko już przed pandemią, 

a ograniczenia z nią związane pod wieloma względami sprzyjały ich rozwojowi. 

Zawieszenie imprez masowych istotnie wpływało także na sekcję hotelarstwa. Najsilniej dotknięte przez pande-

mię były hotele nastawione na klienta biznesowego, zwłaszcza w miejscach o ograniczonym potencjale tury-

stycznym. Podobny wpływ miało zawieszenie lub organizowanie w trybie on-line wszelkiego rodzaju imprez 

firmowych – spotkań biznesowych, imprez okolicznościowych (w tym świątecznych) i szkoleń dla pracowników.  

Po stosunkowo dobrym okresie wakacyjnym na pogorszenie nastrojów w sektorze wskazują wskaźniki koniunk-

tury. Według GUS, w kwietniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury wyniósł minus 4,0 (minus 13,4 w marcu). 

Poprawę koniunktury odnotowało 14,9% badanych firm, a jej pogorszenie – 18,9% (przed miesiącem odpowied-

nio 12,9% i 26,2%). Pozostałe przedsiębiorstwa uważają, że ich sytuacja nie ulega zmianie. Bieżący popyt, sprze-

daż oraz sytuacja finansowa oceniane zostały mniej negatywnie niż przed miesiącem, natomiast odpowiednie 

przewidywania były korzystne po raz pierwszy od lipca ub.r. W zakresie opóźnień płatności za wykonane usługi 

nie zgłaszano zmian. Dyrektorzy jednostek zapowiedzieli zwiększenie zatrudnienia. Podmioty prowadzące dzia-

łalność w zakresie zakwaterowania formułowali bardziej niekorzystne oceny koniunktury (minus 7,2) niż jed-

nostki gastronomiczne (minus 2,8). 

Firmy zgłaszające bariery najczęściej wskazywały na trudności związane z niepewnością ogólnej sytuacji gospo-

darczej (75,7% w kwietniu br., 65,3% przed rokiem) oraz kosztami zatrudnienia (62,2% w kwietniu br., 51,6% 

przed rokiem). W skali roku najbardziej wzrosło znaczenie barier związanych z niejasnymi, niespójnymi i niesta-

bilnymi przepisami prawnymi (z 34,4% do 57,8%) oraz niedoborem wykwalifikowanych pracowników  

(z 8,4% do 26,5%).

Wyniki finansowe w zakwaterowaniu i gastro-

nomii 

W 2021 r. wyniki finansowe przedsiębiorstw z sektora 

zakwaterowania i gastronomi były znacznie lepsze niż 

przed rokiem. Jednostki z tej branży, zatrudniające 50 

i więcej pracowników, w 2021 r. osiągnęły wyższe 

o 31,6% przychody z całokształtu działalności przy dy-

namice kosztów o połowę niższej. Dzięki temu wskaź-

nik poziomu kosztów zmniejszył się ze 107,7% w 2020 

r. do 94,0%. Pozostał on jednak wyższy niż w latach 

2017–2019. W  2021 r. sektor wypracował wynik finan-

sowy brutto na poziomie 945 mln zł wobec straty -918 

mln zł w 2020 r. Wynik finansowy netto osiągnął war-

tość 838 mln zł, co oznacza wzrost w ujęciu rocznym 

o 91,2% (Rysunek 28). 

Rysunek 28 Przychody i koszty z całokształtu działalności 

oraz wyniki finansowe netto i brutto w działalności związa-

nej z zakwaterowaniem i gastronomią (w mln zł) 

 
Źródło: GUS. 
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Tabela 16 Wybrane wskaźniki i dane finansowe w działal-

ności związanej z zakwaterowaniem i gastronomią 

Wyszczególnienie 2019 2020 2021 
Zmiana r/r  

[%] / p.p. 

Przychody z cało-

kształtu działalności 

[mln zł] 

16 676 11 953 15 733 31,6 

Koszty uzyskania 

przychodów z cało-

kształtu działalności 

[mln zł] 

15 138 12 871 14 788 14,9 

Wynik finansowy 

brutto [mln zł] 
1 538 -918 945 102,9 

Wynik finansowy 

netto [mln zł] 
1 330 -919 838 91,2 

Udział liczby przed-

siębiorstw wykazują-

cych zysk netto w 

ogólnej liczbie 

przedsiębiorstw [%] 

83,2 45,9 72,8 26,9 

Udział przychodów  

przedsiębiorstw wy-

kazujących zysk 

netto w przycho-

dach z całokształtu 

działalności [%] 

88,1 56,4 81,0 24,6 

Wskaźnik poziomu 

kosztów z cało-

kształtu działalności 

[%] 

90,8 107,7 94,0 -13,7 

Wskaźnik rentowno-

ści ze sprzedaży [%] 
8,8 -6,6 2,1 8,7 

Wskaźnik rentowno-

ści  

obrotu brutto [%] 

9,2 -7,7 6,0 13,7 

Wskaźnik rentowno-

ści  

obrotu netto [%] 

8,0 -7,7 5,3 13,0 

Wskaźnik płynności 

I stopnia [%] 
120,8 86,6 92,3 5,7 

Wskaźnik płynności 

II stopnia [%] 
165,1 118,2 125,2 7,0 

Źródło: GUS. 

W porównaniu z 2020 r., w 2021 r. poprawie uległy 

główne wskaźniki ekonomiczno-finansowe. Wskaźnik 

rentowności sprzedaży w przedsiębiorstwach 

przemysłowych ogółem wyniósł 2,1% wobec -6,6% 

w 2020 r.  

W ujęciu rocznym odnotowano też wzrost wskaźników 

rentowności obrotu brutto oraz netto odpowiednio do 

6,0% i 5,3%. W 2020 r. oba te wskaźniki wyniosły -7,7%. 

Charakterystyczne jest jednak, że nie udało się im 

osiągnąć poziomów lepszych od obserwowanych 

w latach 2017–2019. 

Rysunek 29 Rentowność sprzedaży, obrotu brutto i obrotu 

netto w działalności związanej z zakwaterowaniem i ga-

stronomią (w %) 

 

Źródło: GUS. 

W 2021 r. udział jednostek, zatrudniających 50 i więcej 

pracowników, w ogólnej liczbie badanych podmiotów, 

wykazujących zysk netto zwiększył się z 45,9%  

w 2020 r. do 72,8% w 2021 r. Ich łączny udział  

w przychodach ogółem branży zwiększył się natomiast  

z 56,4% do 81,0% (Rysunek 30). Oba wskaźniki pozo-

stały jednak gorsze, niż obserwowano to w latach 

2017–2019. 

Rysunek 30 Udział liczby przedsiębiorstw wykazujących 

zysk netto w ogólnej liczbie przedsiębiorstw oraz udział 

przychodów przedsiębiorstw wykazujących zysk netto 

w przychodach z całokształtu działalności (w %) 

 
Źródło: GUS. 

Branża hotelarska do początku 2020 r. działała w wa-

runkach silnej presji kosztowej, zwłaszcza kosztów 

pracowniczych. Dane GUS wskazują, że podobna sytu-

acja utrzymała się w 2021 r.  
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Sytuacja finansowa sektora ulega jednak stopniowej 

poprawie. Jest to efekt m. in. zniesienia ograniczeń 

w sektorze turystycznym oraz lepszego niż przed ro-

kiem sezonu wakacyjnego (ok. 75% hoteli odnotowało 

wzrost przychodów w porównaniu z 2020 r.) i to po-

mimo ograniczenia w liczbie oferowanych pokoi do 

75%.  

Jak informuje Izba Gospodarcza Hotelarstwa Pol-

skiego (dalej: IGHP), ubiegłoroczny sezon wakacyjny 

był lepiej oceniany przez hotelarzy aniżeli rok wcze-

śniej. Ok. ¾ hoteli odnotowało wzrost przychodów 

w porównaniu z 2020 r. ale już tylko przychody ½ an-

kietowanych hoteli były wyższe niż w 2019 r. Dobre 

wyniki zostały osiągnięte pomimo limitu 75% dostęp-

nych pokoi. W samym sierpniu ponad ¾ obiektów 

uzyskało obłożenie sięgające ponad 40%. Niemalże 

60% hoteli odnotowało średnie ceny na wyższym po-

ziomie niż w sierpniu 2019 r. (w okresie przed pande-

mią), przy czym ponad 30% odnotowało wzrosty cen 

o więcej niż 10%. W przypadku 12% obiektów ceny nie 

uległy zmianie a kolejne 27% hoteli odnotowało spa-

dek cen. 

Osłonowe rozwiązanie w postaci Polskiego Bonu Tu-

rystycznego (dalej: PBT) w ocenie sektora w niewielkim 

stopniu wpływa na sytuację w hotelarstwie. W okresie 

wakacyjnym, kiedy ruch w branży jest największy, za-

ledwie 35% badanych przez IGHP podmiotów uznała, 

że PBT stworzył dodatkowy, odczuwalny popyt w cza-

sie wakacji (23% w grupie hoteli biznesowych, 37% w 

segmencie wypoczynkowym). Ważność PBT została 

przedłużona do września 2022 r. Z ok. 4,1 mln PBT ak-

tywowano na razie prawie 3,3 miliona, z czego niemal 

80% zostało już przynajmniej częściowo wykorzysta-

nych. 

Jak prognozują analitycy PKO BP S.A., powrót przycho-

dów do poziomu z lat 2018–2019 możliwy będzie jed-

nak najprawdopodobniej dopiero w 2023 r. 

Rynek gastronomiczno-hotelarski 

Polski rynek gastronomiczno–hotelarski na tle euro-

pejski rynków wciąż pozostaje niewielki. Dane Pol-

skiego Instytut Ekonomicznego wskazują, że w Polsce 

w 2019 r. gospodarstwa domowe przeznaczały na 

konsumpcję w restauracjach i pobyt w hotelach zaled-

wie 3,9% ogółu wydatków, podczas gdy średnia dla 

Unii Europejskiej osiągała wartość 8,9%.  

Działalność usługowa związana z wyżywieniem obej-

muje kilka sekcji. Największa z nich to placówki gastro-

nomiczne (restauracje i inne placówki gastrono-

miczne, także typu fast food i pizzerie, bary, kawiarnie, 

lodziarnie, lokale oferujące jedynie sprzedaż posiłków 

na wynos oraz ruchome placówki gastronomiczne – 

food trucki, wózki z żywnością i innego rodzaju sprze-

daż obwoźna), które generują 87% przychodów firm 

zatrudniających powyżej 9 pracowników.  

Pozostałe sekcje to: działalność cateringowa (przygo-

towywanie i dostarczanie żywności do wyznaczonych 

miejsc oraz przygotowywanie żywności dla odbiorców 

zewnętrznych) – 7,4% przychodów, pozostała usłu-

gowa działalność gastronomiczna (przygotowywanie 

i dostarczanie żywności na podstawie umowy, np. dla 

przedsiębiorstw transportowych, usługi gastrono-

miczne w obiektach sportowych i podobnych oraz sto-

łówki i kawiarnie w obiektach zamkniętych) – 5,4% 

przychodów, przygotowywanie i podawanie napojów 

(bary, tawerny, piwiarnie, puby, pijalnie soków i inne 

specjalizujące się w przygotowywaniu i podawaniu na-

pojów) – poniżej 0,5% przychodów.  

Tabela 17 Liczba placówek gastronomicznych według stanu 

na koniec roku 

Wyszczególnienie 2010 2015 2019 2020 

Restauracje 14 937 18 789 20 015 17 676 

Bary 27 145 22 290 19 588 17 170 

Stołówki 4 509 4 183 4 585 3 517 

Punkty gastrono-

miczne 23 892 23 080 28 167 26 086 

Razem 70 483 68 342 72 355 64 449 

Źródło: GUS. 

W roku 2020 wyraźnie spadła liczba placówek gastro-

nomicznych ogółem. W 2021 r. ponownie zaczęła ro-

snąć liczba placówek gastronomicznych w bazie noc-

legowej turystyki, ale skala wzrostu nie zniwelowała 

wcześniejszego spadku w 2020 r. (Tabela 17). Raport 

GfK wskazuje, że w 2021 r. liczba lokali gastronomicz-

nych spadła do 63 tys. W okresie 2019-2021 tylko naj-

większe sieci zwiększyły ilość placówek – w 15 najwięk-

szych sieciach ilość ta wzrosła o 5%. 
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Wg raportu branżowego BOŚ Bank S.A. spośród 72,3 

tys. placówek gastronomicznych w 2020 r. ok. 20 tys. 

należała do podmiotów zatrudniających pow. 9 osób, 

natomiast pozostałe 52 tys. placówek (72%) zarządza-

nych było przez mikroprzedsiębiorców. Największy 

udział w liczbie placówek zarządzanych przez mikro-

przedsiębiorców występuje w przypadku punktów ga-

stronomicznych (77%), a najmniejszy w przypadku 

stołówek (56%).  

Sektor gastronomiczny cechuje, niezależnie od pande-

mii, duża rotacja podmiotów gospodarczych z uwagi 

na bardzo silną konkurencję. W większym stopniu do-

tyczy to małych punktów gastronomicznych, choć zja-

wisko to jest także widoczne w grupie dużych restau-

racji. 

Jak wylicza Polski Instytut Ekonomiczny, w 2020 r., 

w porównaniu z 2019 r. rynek dowozu jedzenia wzrósł 

do 9,5 mld zł (wzrost o 42% w ujęciu rocznym). Na roz-

woju korzystały głównie jednak zagraniczne platformy 

służące do obsługi zamówień i dostaw jedzenia. Naj-

większe dwie aplikacje (holenderskie – Pyszne.pl i 

amerykański Uber) obsłużyły ok. 55% wszystkich zrea-

lizowanych dostaw a jedynie 34% realizowano przez 

kanały online należące do restauracji.  

Przy stawkach serwisów sięgających 25% wartości za-

mówienia i brakiem możliwości przeniesienia kosztów 

dostawy na konsumentów (platformy wymagają od 

restauracji takich samych cenników niezależnie od 

sposobu zamawiania), jednym ze sposobów uniknięcia 

wysokich prowizji jest rozwój własnych serwisów przez 

restauracje. Jak pokazał 2020 r., oferowanie jedzenia z 

dowozem może być jedynym sposobem na kontynuo-

wanie działalności w obliczu ograniczeń pandemicz-

nych, a w dłuższej perspektywie jednym ze sposobów 

zwiększenia liczby konsumentów i przychodów.  

Jednak jak wynika z przytaczanego przez analityków 

BOŚ Banku S.A. badania ankietowego platformy Brie-

fly.pl, przychody ze sprzedaży na wynos pokrywały 

przeciętnie jedynie ok. 10% sprzedaży realizowanej 

przez restauracje przed epidemią. Wyjątkiem są pizze-

rie czy bary sushi, które już wcześniej uzyskiwały dużą 

część przychodów ze sprzedaży na wynos. Według ba-

dania Briefly.pl udział restauracji sprzedających na wy-

nos wzrósł w czasie pandemii z 40% do 60%. 

W Polsce nie ma tradycji zamawiania posiłków na wy-

nos (z dowozem) i mimo, że popularność tej formy ro-

śnie, to nadal pozostaje raczej niska. Ponad ⅓ Pola-

ków nigdy nie korzysta z tej formy zamawiania posił-

ków, a kolejne 22% robi to rzadziej niż raz na miesiąc, 

często (kilka razy w tygodniu) zamawia jedzenie w re-

stauracjach tylko 6%.  

Według danych platformy dietly.pl (za raportem bran-

żowym BOŚ Bank S.A.), w 2019 r. na rynku „diet pudeł-

kowych” funkcjonowało 520 dostawców, którzy zreali-

zowali ponad 20 mln dostaw. Według informacji od 

dostawców, w 2020 r. liczba zamówień wzrosnąć mo-

gła nawet o 35%. Swoją pozycję rynkową umacniali 

duzi gracze (znane marki), natomiast firmy wchodzące 

dopiero na rynek (pandemia zachęciła tu nowe pod-

mioty ze względu na niskie bariery wejścia na rynek) 

radzą sobie z reguły nieco gorzej. 

Jak wynika z raportu branżowego PKO BP S.A. po-

dobny trend wzrostu sprzedaży on-line (przez plat-

formy rezerwacyjne) wykazuje sekcja hotelarska. Ofe-

rują one również pakietyzację usług, czyli sprzedaż 

usług łączących pobyt w hotelu np. z rezerwacją lotu, 

wynajmem samochodu czy zakupem biletów na lo-

kalne atrakcje i wydarzenia. 

Ten kanał dystrybucji jest szczególnie popularny 

w przypadku dużych, niezależnych hoteli. Nieco niższy 

poziom wykorzystywania występuję w przypadku ho-

teli sieciowych (analizują one wyniki sprzedaży pod ką-

tem działań optymalizacyjnych). Hotele małe w mniej-

szym stopniu korzystają z platform oraz w niewielkim 

stopniu wykorzystują ten kanał dystrybucji do analiz 

sprzedaży. 

Według raportu branżowego PKO BP S.A. w roku 2020 

ilość turystycznych miejsc noclegowych w Polsce 

wskazywała na zdecydowanie opóźnienia Polski 

względem Europy Zachodniej. Luka ta była jednak 

w latach 2015-2019 stosunkowo szybko niwelowana. 

Liczba turystycznych miejsc noclegowych w kraju 

wzrosła o 22,3%, w tym samym czasie w Unii Europej-

skiej (EU27) wzrost wyniósł 4,5%.  

Miejsca noclegowe w krajowych hotelach koncentrują 

się w obiektach trzygwiazdkowych, jednak w latach 

2016–2020 najwyższy wzrost obserwowano w hote-

lach pięcio- oraz czterogwiazdkowych. W tym samym 
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czasie spadła liczba miejsc w hotelach jednogwiazd-

kowych i dwugwiazdkowych.  

Sektor obiektów noclegowych jest mocno zróżnico-

wany, w grupie obiektów posiadających 10 i więcej 

miejsc noclegowych, oprócz dominujących obiektów 

hotelowych (3.990 na koniec 2021 r.) i pokoi gościn-

nych (2.149), istotne są ośrodki wczasowe (1.020), 

kwatery agroturystyczne (645), zespoły domków tury-

stycznych (555), ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe 

(369) i schroniska młodzieżowe (249).  

Turystyczne obiekty noclegowe w Polsce są średniej 

wielkości – przeciętnie dysponują 79 miejscami. Naj-

większe są zakłady uzdrowiskowe posiadające średnio 

niemal 200 miejsc, kempingi – ponad 150 miejsc oraz 

ośrodki kolonijne – 145 miejsc. Po ponad 120 miejsc 

noclegowych posiadają średnio ośrodki wczasowe 

i pola biwakowe. Hotele dysponują przeciętnie 118 

miejscami noclegowymi i 57 pokojami. 

Tabela 18 Międzynarodowe sieci hotelowe w Polsce według 

stanu na koniec czerwca 2021 r. 

Sieć Ilość 

obiektów 

Ilość po-

koi 

Ilość 

marek Accor 83 13 489 8 

Hilton 23 3 906 4 

Marriott International 17 3 645 8 

Radisson Hotel Group 14 3 342 3 

IHG Hotels & Resorts 15 2 672 5 

Louvre Hotels Group 21 2 543 4 

BHW Hotel Group 14 1 217 4 

Vienna House 6 1 214 2 

B&B Hotels 8 912 1 

Leonardo Hotels 2 509 2 

Motel One 1 333 1 

IBB Hotel Collection 3 332 1 

Scandid 2 307 1 

A&O Hotels &Hostels 1 199 1 

NH Hotels 1 93 1 

Razem 211 34 713 - 

Źródło: Redakcje czasopism Hotelarz, Restauracja. 

Koncentracja rynku hotelowego jest relatywnie niska. 

Największe międzynarodowe sieci hotelowe posiadały 

na koniec pierwszego półrocza 2021 r. ok. 10% obiek-

tów hotelowych, przy czym ze względu na wielkość 

tych obiektów (ilość pokoi w obiekcie wyższa blisko 

trzykrotnie od przeciętnej) udział w ilości miejsc noc-

legowych jest znacznie wyższy (Tabela 18). 

W ostatnich 5 latach przyrost bazy hotelowej koncen-

trował się w największych ośrodkach biznesowych, 

jednak tempo wzrostu było najwyższe w regionach tu-

rystycznych. Jeszcze przed wybuchem pandemii 

szybko rozwijał się rynek apartamentów inwestycyj-

nych oraz condohoteli. Dynamika tego wzrostu będzie 

obecnie słabsza, zwłaszcza w największych aglomera-

cjach. 

Rysunek 31 Liczba miejsc noclegowych na 100 km2 po-

wierzchni według stanu na koniec lipca 2021 r. 

 

Źródło: GUS. 

Jak podaje raport branżowy PKO BP S.A., w podaży po-

koi dominują tereny atrakcyjne turystycznie. Pas nad-

morski na koniec 2019 r. oferował ponad 14,5 tys. po-

koi oraz lokali na wynajem. Oczekuje się do końca 

2022 r. oddania w tej części kraju do użytkowania naj-

więcej nowych pokoi (ponad 8,3 tys.). W pasie gór-

skim, który w swojej ofercie posiada ponad 8 tys. pokoi 

do końca 2022 r. zostanie oddanych ok. 5,5 tys. no-

wych apartamentów wypoczynkowych i pokoi. Naj-

większe aglomeracje (Warszawa, Kraków, Wrocław, 

Gdańsk, Sopot, Poznań, Łódź oraz Gliwice) posiadają 

5,2 tys. pokoi, a prognozy wskazują, że do końca 

2022 r. do użytku zostanie oddanych ok 5,5 tys. pokoi. 

Wykorzystanie bazy noclegowej 

W 2021 r. z turystycznych obiektów noclegowych sko-

rzystało łącznie prawie 22,2 mln turystów, tj. więcej 

o 24,2% r/r. Turyści krajowi stanowili 88,7% ogólnej 

liczby turystów (19,7 mln – o 26,3% więcej niż przed 

rokiem) natomiast 11,3% stanowili turyści zagraniczni 

(2,5 mln – więcej o 10,9% r/r). W 2021 r. najwięcej, bo 

aż 14,4 mln osób skorzystało z noclegów w hotelach, 

5,6 mln osób skorzystało z noclegów w innych obiek-

tach hotelowych. 
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W 2021 r. udzielono łącznie 62,8 mln noclegów w tu-

rystycznych obiektach noclegowych tj. o 22,3% więcej 

niż w 2020 r. Turystom krajowym udzielono 55,7 mln 

noclegów (więcej o 24,4% r/r), natomiast turystom za-

granicznym udzielono 7,2 mln noclegów co przekłada 

się na wzrost w porównaniu z 2020 r. o  8,2%. Najwięk-

szą liczbę noclegów udzielono turystom w hotelach – 

29,1 mln noclegów.  

Stopień wykorzystania miejsc noclegowych we wszyst-

kich turystycznych obiektach noclegowych wyniósł 

32,3% i był o 5,5 p.p. wyższy niż w 2020 r.  Wskaźnik 

ten kształtował przede wszystkim hotele, w których 

wyniósł on w 2021 r. 31,6% wobec 26% rok wcześniej.  

Jak wskazują dane GUS, wzrost jest efektem bardzo 

dobrych wyników w okresie wakacyjnym (lipiec–wrze-

sień). W porównaniu z 2020 r., odnotowano istotne 

wzrosty zarówno liczby turystów, jak i udzielonych 

noclegów. Stopień wykorzystania miejsc noclegowych 

osiągnął poziom: w lipcu 2021 r. – 49,9% (wzrost 

o 11,6% r/r), w sierpniu 2021 r. – 52,4% (wzrost  

o 7,9% r/r), we wrześniu 2021 r. – 38,2% (wzrost  

o 7,7% r/r). Na poprawę wyników wpływ miała większa 

liczba turystów krajowych, przekraczająca nawet po-

ziom z roku 2019 (Rysunek 32). 

Rysunek 32 Liczba turystów w obiektach turystycznych po-

siadających 10 i więcej miejsc noclegowych  

 

Źródło: GUS. 

Wzrost był kontynuowany w IV kwartale 2021 r., a jego 

skala była nawet wyższa niż w III kwartale, liczba tury-

stów wzrosła o 66,4% w odniesieniu do IV kwartału 

2020 r., a udzielonych noclegów o 52,7%. 

Baza noclegowa – obszary nadmorskie 

Obszar nadmorski stanowi 2,5% obszaru kraju i zalicza 

się do niego 55 gmin usytuowanych bezpośrednio nad 

Morzem Bałtyckim, bądź w bezpośredniej jego blisko-

ści. Według danych GUS, na obszarach nadmorskich 

(według stanu na koniec lipca 2021 r.) działało ponad 

2,3 tys. obiektów noclegowych (co wciąż stanowi nie-

malże ¼ wszystkich krajowych obiektów noclego-

wych) świadczących swoje usługi głównie o charakte-

rze sezonowym – niemalże 70% ogółu bazy noclego-

wej.  

W zasobach nadmorskich znajduje się prawie połowa 

krajowych ośrodków wczasowych, 44% pokoi gościn-

nych oraz 42% krajowych zasobów domków turystycz-

nych, 37% ośrodków kolonialnych i 31% wszystkich 

ewidencjonowanych w Polsce kempingów. W porów-

naniu z rokiem 2020 na terenach nadmorskich ubyło 

6,4% (tj. 160) obiektów noclegowych a spadek noto-

wany był w większości rodzajów obiektów poza hote-

lami, motelami, schroniskami młodzieżowymi, hoste-

lami i zakładami uzdrowiskowymi, których liczba wzro-

sła.  

Na obszarze tym największą liczbę obiektów noclego-

wych stanowią (dane z końca lipca 2021 r.) pokoje go-

ścinne – 876 (37,4% wszystkich obiektów), ośrodki 

wczasowe – 456 (19,5%), zespoły domków turystycz-

nych – 221 (9,4%). Hotele na obszarach nadmorskich 

stanowiły 10,1% obiektów noclegowych (średnio dla 

Polski jest to 25,4%).  

Na koniec lipca 2021 r. turystyczne obiekty noclegowe 

położone w gminach nadmorskich dysponowały 217,1 

tys. miejsc noclegowych (218,5 tys. w 2020 r.). Pod 

względem liczby oferowanych miejsc noclegowych 

wciąż na pierwszym miejscu znajdowały się ośrodki 

wczasowe, hotele i pokoje gościnne. W okresie waka-

cyjnym (tzn. w lipcu i sierpniu) 2021 r. z obiektów po-

łożonych nad morzem skorzystało 1,7 mln osób (1,5 

mln w 2020 r.), co wskazuje na wzrost liczby turystów 

o ponad 200 tys., czyli o 13,5% r/r. Odwiedzającymi 

byli głównie turyści krajowi – 1,5 mln osób (88,2%). 

W okresie wakacji na terenach nadmorskich udzielono 

łącznie 8,6 mln noclegów (7,3 mln noclegów 

w 2020 r.). Były to głównie pobyty długoterminowe 

z przeciętną liczbą 5 noclegów.  

Stopień wykorzystania miejsc noclegowych w gmi-

nach nadmorskich w okresie wakacyjnym (lipiec, sier-

pień) wyniósł 64,0% w lipcu i 64,4% w sierpniu 2021 r. 
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(w 2020 r. było to odpowiednio 49,6% i 58,5%). Nie-

zmiennie, w porównaniu z 2020 r., najbardziej popu-

larnymi gminami były: Kołobrzeg, Gdańsk, Rewal, 

Mielno, Władysławowo, Świnoujście, Łeba, Ustronie 

Morskie oraz Dziwnów. Skoncentrowały one ponad 

60% całkowitego ruchu turystycznego gmin. 

Upadłości i restrukturyzacje 

Według raportu Coface na temat niewypłacalności 

przedsiębiorstw w Polsce w 2021 r. łączna liczba nie-

wypłacalności przedsiębiorstw w hotelarstwie i ga-

stronomii wzrosła w skali roku, osiągając 92 przypadki 

(wzrost o 46% r/r). Przypadki te obejmują postanowie-

nia sądów o upadłości i restrukturyzacji, a także ogło-

szenia niewypłacalności w Monitorze Sądowym i Go-

spodarczym w formie nowego uproszczonego postę-

powania o zatwierdzenie układu (bez rejestracji w są-

dzie).  

Zgodnie z oceną Coface, rok 2021 był kolejnym trud-

nym okresem dla branży hotelarskiej i gastronomicz-

nej. Podmioty nie musiały okresowo całkowicie zamy-

kać działalności, jednak restrykcje epidemiczne wyraź-

nie pogorszyły ich sytuację finansową. 

Opóźnione płatności 

Według GUS w sektorze w marcu 2022 r. na wzrost 

opóźnień płatności wskazywało 8,4% (w poprzednim 

miesiącu 9,4%, rok wcześniej 21,8%), spadek 7,7% an-

kietowanych (w poprzednim miesiącu 3,3% a rok 

wcześniej 4,2%). W sekcji zakwaterowanie wzrost 

opóźnień wskazywało 9,0% ankietowanych  

(w poprzednim miesiącu 9,7% a rok wcześniej 24,3%), 

spadek 7,2% (w poprzednim miesiącu 1,1%, rok wcze-

śniej 4,0%). W sekcji gastronomia wzrost opóźnień 

wskazywało 9,7% (w poprzednim miesiącu 11,2% a rok 

wcześniej 17,0%), spadek 5,4% (w poprzednim mie-

siącu i rok wcześniej 5,7%). 

Zgodnie z danymi KRD zadłużenie sektora przekro-

czyło 300 mln zł według stanu na koniec września 

2021 r. Łączna kwota zadłużenia firm z branży hotelar-

stwa i gastronomii w bazie KRD wyniosła ponad 303,2 

mln zł. Średnio każde przedsiębiorstwo miało zaległo-

ści w wysokości prawie 29 tys. zł. Zdecydowana więk-

szość to niezapłacone zobowiązania mikrofirm, które 

miały do oddania ponad 240 mln zł. Rekordzistą była 

jednak spółka komandytowa z Dolnego Śląska, która 

miała zaległości w wysokości blisko 4,3 mln zł. 

Największym wierzycielem są banki, które czekają na 

spłatę 112 mln zł. 72 mln zł przypadło na kwotę należ-

ności wtórnych wierzycieli, a 28,4 mln zł to suma zale-

głości wobec innych kontrahentów z branży. Zaległo-

ści identyfikowano również wobec firm leasingowych 

(18,6 mln zł) i telekomunikacyjnych (11,2 mln zł). 

Największe długi miały podmioty z województwa ma-

zowieckiego, których łączne zadłużenie wyniosło pra-

wie 60 mln zł (58,9 mln zł). Na drugim miejscu znalazł 

się Śląsk z zaległościami na poziomie ponad 40 mln zł, 

a podmioty z województwa dolnośląskiego miały do 

spłaty ponad 31 mln zł. Najniższe przeterminowane 

zadłużenie wykazywały podmioty z województwa 

opolskiego (3,7 mln zł), podlaskiego (5,5 mln zł) i lu-

buskiego (5,6 mln zł). Przeciętne zadłużenie było naj-

wyższe w województwie świętokrzyskim (39,8 tys. zł), 

łódzkim (35,6 tys. zł) oraz podlaskim (34 tys. zł). 

Wskutek pandemii pogorszyła się też sytuacja pod-

miotów z branży eventowej (MICE). Ich zadłużenie od 

początku pandemii zwiększyło się o prawie 65% i wy-

nosi obecnie blisko 27 mln zł. Najwięcej dłużników jest 

wśród najmniejszych firm. Jednoosobowe działalności 

gospodarcze mają ponad 5 mln zł zaległości.  

Charakterystyczne jest, że mimo wzrostu zadłużenia 

liczba dłużników rośnie powoli. Oznacza to, że w tych 

podmiotach, które już wcześniej miały problemy fi-

nansowe, pandemia dodatkowo pogorszyła sytuację. 

Największe problemy ze spłatą zobowiązań mają firmy 

zarejestrowane na Mazowszu (11 mln zł), Śląsku (9,5 

mln zł) i w Wielkopolsce (2,3 mln zł). Zadłużenie jest 

najniższe w podmiotach eventowych z województw: 

opolskiego (3 tys. zł), kujawsko-pomorskiego (16 tys. 

zł) i lubelskiego (18 tys. zł). 



Ryzyko w wybranych sektorach gospodarki  67 

 

Perspektywy i zagrożenia 

1) W najbliższym czasie sektor zakwaterowania i gastronomi będzie musiał sprostać takim wyzwaniom, jak 

braki kadry pracowniczej, duża presja na podwyżki wynagrodzeń i wysokie koszty zatrudnienia (wzrost 

płacy minimalnej od 2022 r. do 3.010 zł) i rosnące koszty działalności w otoczeniu wciąż niepewnej sy-

tuacji gospodarczej.  

2) Na pogorszenie sytuacji może wpływać również osłabienie optymizmu konsumentów spowodowane 

wysoką inflacją. Jak podaje GUS, w grudniu 2021 r. wzrost cen w skali roku w sektorze restauracji i hoteli 

wyniósł 8,4% (miesiąc wcześniej wyniósł 7,6%). 

3) Atak Rosji na Ukrainę i działania wojenne stanowią kolejne zagrożenie dla podmiotów sektora zakwate-

rowanie i gastronomia. W mediach pojawiają się informację o prawdopodobnym spadku liczby przy-

jeżdzających turystów z zagranicy. Wiele obiektów noclegowych przyjęło w ramach pomocy humanitar-

nej uchodźców z Ukrainy co może wpływać na ich możliwości biznesowe. 

4) Turyści zagraniczni stanowili przed pandemią ważną grupę klientów restauracji i hoteli, szczególnie 

w największych i najbardziej atrakcyjnych turystycznie polskich miastach (Warszawa, Kraków, Wrocław, 

Poznań, Trójmiasto). Wojna może ograniczyć ich napływ. Dotyczy to zwłaszcza większych restauracji 

i hoteli, pozycjonujących się „wyższych segmentach rynku”, często zlokalizowanych w najbardziej repre-

zentacyjnych punktach miast. Na sytuację tych podmiotów, w szczególności o wysokich kosztach stałych 

działalności, może także negatywnie wpłynąć zniesienie ograniczeń pandemicznych w innych krajach, 

co wpłynie na odbudowę konkurencji zagranicznej w turystyce. 

5) Kolejny obszar niepewności wiąże się z trwałością zmian w działalności biznesowej i zachowaniu konsu-

mentów w wyniku ograniczeń pandemicznych. Niektóre z nich mogą mieć charakter trwały. Spotkania 

(przede wszystkim biznesowe), kongresy czy szkolenia mogą nadal odbywać się za pośrednictwem In-

ternetu, co trwale ograniczy popyt na noclegi w hotelach i popyt w gastronomii, szczególnie w najwięk-

szych miastach, ale także w pozamiejskich obiektach nastawionych na organizację szkoleń, konferencji, 

eventów.  

6) Upowszechnienie pracy hybrydowej i zdalnej może utrwalić niższe zapotrzebowania na usługi gastro-

nomiczne, w tym w szczególności cateringowe w centrach i budynkach biurowych. W sekcji gastrono-

micznej może utrwalić się wyższy popyt na posiłki wydawane na wynos. 

7) Niezależnie od wskazanych powyżej uwarunkowań należy uwzględnić w ryzyku finansowania naturalną 

wysoką rotację rynkową, przede wszystkim w grupie małych obiektów, wynikającą z bardzo silnej kon-

kurencji. Z tego powodu oraz ze względu na wysoce niepewne otoczenie makroekonomiczne z bardzo 

wysokim ryzykiem wiąże się finansowanie inwestycji w sektorze. Na poziom tego ryzyka wpływa posia-

danie doświadczenia w działalności w sektorze, atrakcyjność lokalizacji, skala inwestycji oraz poziom 

finansowania zewnętrznego (kredytowego). 

8) W przypadku finansowania obiektów w sektorze szczególną uwagę należy zwrócić na rozpoznanie rynku 

przez potencjalnego kredytobiorcę, poziom konkurencji, segment klientów, do których będą adreso-

wane usługi, możliwość skalowania i dywersyfikowania działalności (sezonowość, zmiana skali działal-

ności, dodatkowe usługi). 

9) W przypadku krajowych obiektów noclegowych dla poziomu wykorzystania obiektu istotna jest możli-

wość zapewnienia dodatkowych atrakcji, niezależnych od sezonu turystycznego (np. baseny, kręgielnie, 

zabiegi kosmetyczne, wycieczki itp.) oraz świadczenie usług gastronomicznych na miejscu. 
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HANDEL HURTOWY I DETALICZNY 
 

 

 

Poziom ryzyka:  Perspektywa 

Średni  Stabilna 

      

 

Koniunktura  

Według GUS, w kwietniu 2021 r. wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w handlu hurtowym wyniósł plus 0,9 

(minus 5,2 w marcu). Poprawę koniunktury wskazało 14,3% badanych przedsiębiorstw, pogorszenie – 13,4% 

(miesiąc wcześniej odpowiednio 12,5% i 17,7%). Odpowiednie przewidywania oraz diagnozy i prognozy sytuacji 

finansowej były mniej niekorzystne od formułowanych w marcu. Przedsiębiorcy uznali, że poziom zapasów to-

warów jest zbliżony do odpowiedniego w stosunku do zapotrzebowania. Zapowiadali nieznaczne ograniczanie 

zamówień towarów u dostawców, mniejsze niż planowano przed miesiącem. Przewidywali wzrost zatrudnienia, 

wobec redukcji prognozowanych w marcu. Dyrektorzy firm oczekiwali, że ceny będą rosnąć, choć nieco wolniej 

niż zgłaszali miesiąc wcześniej. 

5,6% przedsiębiorstw handlu hurtowego zadeklarowało, że nie napotyka na problemy w prowadzeniu bieżącej 

działalności (5,4% przed rokiem). Przedsiębiorstwa zgłaszające bariery najczęściej wskazują na trudności zwią-

zane z niepewnością ogólnej sytuacji gospodarczej (69,7% w kwietniu br., 64,9% w analogicznym miesiącu ub.r.) 

oraz niejasnymi, niespójnymi i niestabilnymi przepisami prawnymi (62,3% w kwietniu br., 48,5% przed rokiem). 

W ujęciu rocznym w największym stopniu wzrosło znaczenie utrudnień wynikających z niejasnych, niespójnych 

i niestabilnych przepisów prawnych oraz wysokich odsetek bankowych (z 8,6% do 19,0%), a najistotniej spadło 

odczuwanie bariery niedostatecznego popytu (z 28,5% do 18,0%). 

W handlu detalicznym wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury osiągnął minus 7,5 (minus 13,2 przed miesią-

cem). Poprawę koniunktury zasygnalizowało 10,8% badanych przedsiębiorstw, pogorszenie – 18,3%  

(w marcu odpowiednio 9,6% i 22,8%). Oceny sprzedaży były optymistyczne, wobec niekorzystnych sprzed mie-

siąca. Odpowiednie przewidywania, a także diagnozy i prognozy sytuacji finansowej były mniej pesymistyczne 

od zgłaszanych w marcu. Dyrektorzy firm odnotowali niedobór zapasów towarów. Spadek zamówień towarów 

u dostawców miał być mniejszy od zapowiadanego przed miesiącem. Redukcje zatrudnienia zapowiedziano na 

niższym poziomie, niż planowano w marcu. Przedsiębiorcy prognozowali, że ceny będą rosnąć w tempie ocze-

kiwanym miesiąc wcześniej. 

W kwietniu br. 4,9% przedsiębiorstw handlu detalicznego uznało, że nie napotyka na problemy w prowadzeniu 

bieżącej działalności (4,2% przed rokiem). Przedsiębiorstwa zgłaszające bariery najczęściej wskazują na trudności 
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związane z niepewnością ogólnej sytuacji gospodarczej (63,6% w kwietniu br., 62,0% w analogicznym miesiącu 

ub.r.), kosztami zatrudnienia (59,5% w kwietniu br., 55,4% przed rokiem) oraz niejasnymi, niespójnymi i niesta-

bilnymi przepisami prawnymi (56,7% w kwietniu br., 45,6% w analogicznym miesiącu ub.r.). W skali roku najbar-

dziej wzrosło znaczenie niejasnych, niespójnych i niestabilnych przepisów prawnych, natomiast najistotniej 

zmniejszyły się trudności wynikające z niedostatecznego popytu (z 35,1% do 27,7%). 

Wyniki finansowe w handlu hurtowym i deta-

licznym 

W 2021 r. wyniki finansowe przedsiębiorstw z sektora 

handlu hurtowego i detalicznego były nieco lepsze niż 

w 2020 r., gdy zaważyły na nich ograniczenia wynika-

jące z konieczności przeciwdziałania pandemii COVID-

19. Jednostki z tej branży, zatrudniające 50 i więcej 

pracowników, w 2021 r. osiągnęły wyższe o 20,6% 

przychody z całokształtu działalności, jednak dyna-

mika kosztów była bardzo zbliżona i wyniosła 19,2% 

r/r. Wskaźnik poziomu kosztów nie zmniejszył się zna-

cząco: spadł z 96,9% w 2020 r. do 94,5%. W  2021 r. 

sektor wypracował wynik finansowy brutto na pozio-

mie 51,7 mld zł wobec 31,6 mld zł w 2020 r. Wynik 

finansowy netto osiągnął 43,5 mld zł i wzrósł 

o 70,2% r/r (Rysunek 33). 

Rysunek 33 Przychody i koszty z całokształtu działalności 

oraz wyniki finansowe netto i brutto w handlu hurtowym 

i detalicznym (w mln zł) 

 
Źródło: GUS. 

W porównaniu z 2020 r., w 2021 r. poprawie uległy 

główne wskaźniki ekonomiczno-finansowe. Wskaźnik 

rentowności sprzedaży wyniósł 4,2% wobec 3,5% 

w 2020 r. W ujęciu rocznym odnotowano też wzrost 

wskaźników rentowności obrotu brutto oraz netto 

odpowiednio do 4,2% i 3,6%. Oba te wskaźniki wzrosły 

w skali roku o 1,1 p.p. Pogorszyły się za to wskaźniki 

płynności. 

Rysunek 34 Rentowność sprzedaży, obrotu brutto i obrotu 

netto w handlu hurtowym i detalicznym (w %) 

 

Źródło: GUS. 

Rysunek 35 Udział liczby przedsiębiorstw wykazujących 

zysk netto w ogólnej liczbie przedsiębiorstw oraz udział 

przychodów przedsiębiorstw wykazujących zysk netto 

w przychodach z całokształtu działalności (w %) 

 

Źródło: GUS. 

W 2021 r. udział jednostek, zatrudniających 50 i więcej 

pracowników, w ogólnej liczbie badanych podmiotów, 

wykazujących zysk netto zwiększył się z 82,1%  

w 2020 r. do 88,5% w 2021 r. Ich łączny udział  

w przychodach ogółem branży zwiększył się natomiast  

z 87,8% do 94,5% (Rysunek 35). 
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Tabela 19 Wybrane wskaźniki i dane finansowe w handlu 

hurtowym i detalicznym 

Wyszczególnienie 2019 2020 2021 

Zmiana 

r/r  

[%] / 

p.p. 

Przychody z cało-

kształtu działalno-

ści [mln zł] 

1 002 830 1 012 957 1 221 607 20,60 

Koszty uzyskania 

przychodów z ca-

łokształtu działal-

ności [mln zł] 

974 749 981 399 1 169 949 19,21 

Wynik finansowy 

brutto [mln zł] 

28 081 31 558 51 658 63,69 

Wynik finansowy 

netto [mln zł] 

22 655 25 566 43 503 70,16 

Udział liczby 

przedsiębiorstw 

wykazujących zysk 

netto w ogólnej 

liczbie przedsię-

biorstw [%] 

83,4 82,1 88,5 6,40 

Udział przycho-

dów  

przedsiębiorstw 

wykazujących zysk 

netto w przycho-

dach z cało-

kształtu działalno-

ści [%] 

87,9 87,8 94,5 6,70 

Wskaźnik poziomu 

kosztów z cało-

kształtu działalno-

ści [%] 

97,2 96,9 95,8 -1,10 

Wskaźnik rentow-

ności ze sprzedaży 

[%] 

3,2 3,5 4,2 0,70 

Wskaźnik rentow-

ności  

obrotu brutto [%] 

2,8 3,1 4,2 1,10 

Wskaźnik rentow-

ności  

obrotu netto [%] 

2,3 2,5 3,6 1,10 

Wskaźnik płynno-

ści I stopnia [%] 

27,8 33,0 31,7 -1,30 

Wskaźnik płynno-

ści II stopnia [%] 

78,0 83,2 82,9 -0,30 

Źródło: GUS. 

Sprzedaż detaliczna i hurtowa 

W I kwartale br. sprzedaż detaliczna była o 9,0% wyż-

sza niż przed rokiem (wobec wzrostu o 10,0%  

w poprzednim kwartale oraz o 1,2% w analogicznym 

okresie ub. roku). W marcu br. sprzedaż detaliczna 

zwiększyła się o 9,6% (po wzroście o 8,1% w lutym br. 

oraz o 15,2% w marcu ub. roku). 

W okresie styczeń–marzec br. w większości grup 

sprzedaż detaliczna była wyższa niż rok wcześniej. Wy-

soki wzrost sprzedaży odnotowano w grupie tekstylia, 

odzież, obuwie (o 36,7% wobec wzrostu o 11,0% 

w analogicznym okresie ub.r). Spośród grup o naj-

większym udziale w sprzedaży detalicznej znacznie 

zwiększyła się sprzedaż w grupie pozostałe (o 29,7%) 

oraz w podmiotach handlujących paliwami stałymi, 

ciekłymi i gazowymi (o 10,2%), tj. w tych, w których 

przed rokiem obserwowano najgłębsze spadki. W gru-

pie żywność, napoje i wyroby tytoniowe sprzedaż 

zwiększyła się o 3,0% (wobec spadku o 1,3% rok wcze-

śniej), a w grupie meble, rtv, agd – o 0,4% (przed ro-

kiem odnotowano wzrost o 13,3%). Niższa niż w I 

kwartale ub. roku była jedynie sprzedaż w grupie po-

jazdy samochodowe, motocykle, części (o 11,4% wo-

bec wzrostu o 10,5% rok wcześniej).  

Udział sprzedaży detalicznej przez Internet (w cenach 

bieżących) w sprzedaży detalicznej ogółem w marcu 

br. wyniósł 9,4% i był zbliżony do notowanego rok 

wcześniej. Nadal największy był udział tej formy han-

dlu w sprzedaży ogółem w grupach: tekstylia, odzież, 

obuwie (26,7% wobec 32,0% przed rokiem) oraz prasa, 

książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych 

sklepach (23,4% wobec 26,4%). 

Według analityków ING Banku Śląskiego S.A. sprzedaż 

detaliczną umacnia napływ uchodźców z Ukrainy. 

Umożliwia to podtrzymanie wzrostowej tendencji 

sprzedaży detalicznej, przede wszystkim w kategorii 

dóbr pierwszej potrzeby (artykuły higieniczne, farma-

ceutyki) i odzieży. Łagodzi to negatywny wpływ szybko 

rosnących cen, ograniczających możliwości zakupowe 

konsumentów. 

W ostatnich latach obserwuje się zahamowanie spad-

kowej tendencji w odniesieniu do liczby placówek 

handlowych. Z danych GUS zebranych przez Dun & 
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Bradstreet wynika, że na koniec 2021 r. w Polsce dzia-

łało 376,1 tys. sklepów. W porównaniu z 2020 r. liczba 

ta była mniejsza o 300 placówek w ujęciu netto (po 

uwzględnieniu wszystkich otwarć i zamknięć jedno-

cześnie). Liczba sklepów jest na niemal identycznym 

poziomie od 2018 r., kiedy to wynosiła kolejno 376,2 

tys. Jeszcze w 2014 r. działało w Polsce 402,6 tys. skle-

pów, a w 2016 r. funkcjonowało 378,8 tys. placówek 

detalicznych. 

W 2021 r. najbardziej spadła liczba sklepów z artyku-

łami piśmienniczymi (o 3,2% r/r, do 4,9 tys.), second-

handów (o 1,8% r/r, do 14,1 tys.), drogerii  

(o 1,7% r/r, do 6,5 tys.) i sklepów obuwniczych  

(o 1,7% r/r, do 6,7 tys.). Zwiększyła się liczba piekarni 

i ciastkarni, o 3,3% r/r do 3,1 tys. Niewiele niższy 

wzrost wystąpił w przypadku punktów handlujących 

wyrobami medycznymi (o 3,2% r/r, do 3,6 tys.). Zwięk-

szyła się również liczba kwiaciarni, sklepów z zabaw-

kami, sklepów sportowych i jubilerskich. Najwięcej 

sklepów w Polsce to wciąż placówki spożywcze (92,6 

tys.). Na drugim miejscu plasują się sklepy niewyspe-

cjalizowane (66,8 tys.), a na trzecim odzieżowe (39,5 

tys.). 

Spadek liczby placówek stacjonarnych może przyspie-

szyć dynamiczny rozwój e-commerce. W latach 2020–

2021 liczba sklepów internetowych wzrosła o 50%, do 

49 tys. Szybki rozwój tej gałęzi handlu odciąga klien-

tów od sklepów stacjonarnych. Według badań GfK 

43% klientów uważa, że zakupy online są wygodniej-

sze od tradycyjnych. 

Z badań firmy konsultingowej OC&C wynika, że han-

del internetowy coraz bardziej zyskuje na znaczeniu, a 

pandemia COVID-19 przyspieszyła ten proces. Handel 

będzie się jednak skupiać wokół dużych platform. Tra-

dycyjne sklepy internetowe przetrwają w segmentach, 

w których będzie się prowadzić promocję konkretnej 

marki i sprzedaż produktów unikatowych, specjali-

stycznych. 

Z badań „B2B e-commerce NOW”, zrealizowanych na 

zlecenie Izby Gospodarki Elektronicznej, wynika, że 

ponad 90% przedsiębiorstw oferujących produkty, 

usługi i rozwiązania dla biznesu planuje rozwijać e-

handel. Już 41% firm prowadzi sprzedaż  

w e-commerce, a jedna czwarta spodziewa się, w ciągu 

najbliższego roku, znacznego wzrostu przychodów z 

tego kanału (powyżej 20%). Klienci oczekują stałego 

dostępu do oferty, sprawnej i spersonalizowanej ob-

sługi, podobnej do tej, do jakiej przyzwyczaili się ku-

pując produkty konsumenckie. 

Z badań Gemius wynika, że w 2021 r. Polacy wydawali 

ok. 200 zł miesięcznie podczas e-zakupów na obuwie 

(201 zł), odzież (199 zł) oraz artykuły spożywcze (188 

zł). Były to wartości zbliżone do odnotowanych przed 

rokiem. Znacząco więcej wydawano za to na sprzęt 

RTV/AGD: 1.232 zł w skali 6 miesięcy, w porównaniu 

do deklarowanych 915 zł w poprzedniej fali badania. 

Aż 62% respondentów nie zamierzało zmieniać po-

ziomu swoich wydatków online w przyszłości. Zwięk-

szenie wydatków zakładała jednak jedna czwarta ba-

danych. 

Zniesienie ograniczeń sanitarnych wpłynęło jednak na 

ożywienie w centrach handlowych, które wciąż odpo-

wiadają za ok. 30% obrotów handlu detalicznego 

w Polsce. Według Polskiej Rady Centrów Handlowych 

(dalej: PRCH), obroty w centrach handlowych w okre-

sie od maja 2021 r., czyli końca ostatniego lockdownu, 

do końca grudnia 2021 roku były zaledwie o 0,75% 

niższe niż w 2019 r. W grudniu 2021 r. obroty w cen-

trach osiągnęły ten sam poziom, co w ostatnim mie-

siącu 2019 r. i jednocześnie były o 24% wyższe niż 

w grudniu 2020 r. 

Dane PRCH dot. odwiedzalności centrów handlowych 

w okresie od maja do końca grudnia 2021 r. wskazują 

na jej wzrost w porównaniu z 2020 r. W grudniu 2021 r. 

ruch w centrach był niższy o 12% niż w analogicznym 

miesiącu 2019 r. i o 22,6% wyższy niż w roku 2020, 

mimo że od 1 grudnia 2021 r. obowiązywały limity 

klientów w placówkach handlowych (1 osoba na 15m2) 

w kinach, restauracjach i kawiarniach. 

Natomiast w styczniu 2022 r. ruch w centrach handlo-

wych był niższy tylko o 2% niż w tym samym miesiącu 

w 2019 r. Obroty w centrach handlowych osiągnęły 

poziom 87,6% w porównaniu do pierwszego miesiąca 

2019 r. Z kolei w lutym wskaźnik odwiedzalności cen-

trów handlowych wyniósł 89% w porównaniu do ana-

logicznego miesiąca w 2019 r. i był o 8,3% wyższy od 

odwiedzalności z lutego 2021 r. Zmiana w rosnącym 

trendzie odwiedzalności i obrotów centrów handlo-

wych była spowodowana omikronową falą pandemii, 

a także wybuchem wojny w Ukrainie.  
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 Sprzedaż hurtowa 

Sprzedaż hurtowa w przedsiębiorstwach handlowych 

w I kwartale br. wzrosła w skali roku o 38,8%, w tym 

w przedsiębiorstwach hurtowych zwiększyła się 

o 46,0% (wobec wzrostu odpowiednio o 8,1% i o 5,8% 

rok wcześniej). Wśród grup o znaczącym udziale 

w sprzedaży hurtowej ogółem najbardziej wzrosła 

sprzedaż w grupie półprodukty i odpady pochodzenia 

nierolniczego oraz złom (o 75,0%). Wysoki wzrost 

sprzedaży notowano też w grupie żywność (o 29,1%) 

oraz kosmetyki i wyroby farmaceutyczne (o 22,6%).  

W marcu br. sprzedaż hurtowa w przedsiębiorstwach 

handlowych wzrosła w skali roku o 40,1%, w tym 

w przedsiębiorstwach hurtowych – o 48,8% (przed ro-

kiem wzrost wyniósł odpowiednio 19,7% i 14,6%). 

W stosunku do marca ubiegłego roku wzrosty sprze-

daży objęły wszystkie grupy, przede wszystkim pół-

produkty i odpady pochodzenia nierolniczego oraz 

złomu, których sprzedaż była wyższa o 83,3% r/r. 

Sprzedaż w grupie „niewyspecjalizowane” wzrosła 

o 46,2% r/r; agd, rtv, artykułów użytku domowego – 

o 35,4% r/r; żywności o 33,6% r/r; kosmetyków i wyro-

bów farmaceutycznych – o 21,5%. 

Także i w tym dziale handlu rozwija się sprzedaż inter-

netowa. Z cytowanego już badania „B2B e-commerce 

NOW” wynika, że wiele przedsiębiorstw decyduje się 

na zakupy w Internecie. W tym celu korzystają one z 

platform internetowych. Zachowania klientów B2B 

upodabniają się więc do zachowań B2C. 

Według analiz sektorowych Banku Pekao S.A. handel 

hurtowy nie odczuł bezpośrednio skutków pandemii 

COVID-19. Ograniczenie sprzedaży, do którego doszło 

w okresie od marca 2020 r. do maja 2020 r., zostało 

bardzo szybko zniwelowane. Dynamika sprzedaży hur-

towej w 2021 r. była znacznie wyższa niż dynamika w 

handlu detalicznym, inaczej niż obserwowano to 

w krajach UE. Powrót do wyników osiąganych przed 

pandemią COVID-19 nastąpił już pod koniec 2020 r. 

 

 

Upadłości i restrukturyzacje 

Według raportu Coface na temat niewypłacalności 

przedsiębiorstw w Polsce w 2021 r. łączna liczba nie-

wypłacalności przedsiębiorstw w handlu hurtowym 

wzrosła w skali roku o 37% do 184 przypadków,  

a w handlu detalicznym – o 59% do 170 przypadków. 

Przypadki te obejmują postanowienia sądów o upa-

dłości i restrukturyzacji, a także ogłoszenia niewypła-

calności w Monitorze Sądowym i Gospodarczym 

w formie nowego uproszczonego postępowania o za-

twierdzenie układu.  

Zgodnie z oceną Coface, w roku 2021 podmioty zaj-

mujące się handlem zarówno hurtowym, jak i detalicz-

nym, upadały częściej niż w poprzednich latach. 

Obecna sytuacja powoduje, że rosnące ceny towarów 

zwiększają przychody hurtowników i poprawiają ren-

towność. Jednak konkurencja w handlu hurtowym jest 

bardzo silna. Natomiast podmioty prowadzące handel 

detaliczny zmagają się z szybkim wzrostem kosztów 

działania, których nie mogą proporcjonalnie przerzu-

cić na konsumentów. 

Opóźnione płatności 

Z badania dla Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor 

przeprowadzonego przez Instytut Keralla Research 

wynika, że w I kwartale 2022 r. największe kłopoty z 

terminowym ściąganiem należności miały podmioty 

działające w branży handlowej. Co drugi badany pod-

miot miał wśród klientów takich, którzy nie płacili 

przez ponad dwa miesiące od terminu. Sytuacja 

w handlu w tym zakresie nie poprawia się od dwóch 

lat. 

Według stanu na grudzień 2021 r., nieuregulowane na 

czas zaległości przedsiębiorstw w Polsce zwiększyły 

się o 11,3% r/r do ponad 37,3 mld zł. W 2019 r. ten 

wzrost wynosił 9,0% r/r. Najwięcej z tych zaległości 

przypadło właśnie na handel (8,44 mld zł, o 0,53 mld 

zł więcej niż przed rokiem).  



Ryzyko w wybranych sektorach gospodarki  73 

 

Perspektywy i zagrożenia 

1) Rosnąca inflacja CPI wraz ze wzrostem stóp procentowych w połączeniu z coraz wyższą niepewnością 

odnośnie do ogólnej sytuacji makroekonomicznej może wpłynąć na zahamowanie sprzedaży detalicznej. 

Dochody gospodarstw domowych będą obciążone wyższymi kosztami obsługi zadłużenia z uwagi na 

podwyżki stóp procentowych. 

2) Ograniczenia popytowe po stronie konsumentów, nasilające się wskutek coraz wyższej inflacji, a także 

wahania cen surowców na rynkach światowych wraz z rozciągnięciem łańcuchów dostaw mogą negatyw-

nie wpłynąć na możliwości płatnicze i wypłacalność podmiotów handlowych. 

3) Wysokie stawki za najem i rozwój sprzedaży internetowej sprawiają, że część marek będzie ograniczać 

sieć sprzedaży, albo w ogóle opuszczą polski rynek sprzedaży stacjonarnej. 

4) Ukraińscy uchodźcy z powodzeniem mogą wypełnić lukę na rynku pracy w sektorze handlu. W przypadku 

pracowników z Ukrainy istniejące regulacje prawne pozwalają na szybkie zatrudnienie, bez wielu formal-

ności związanych z typowymi pozwoleniami o pracę. 

5) Podmioty handlu hurtowego są narażone na konkurencję ze strony hurtu sieciowego i bezpośredniej 

sprzedaży producentów do odbiorców, którymi są sklepy niezależne i franczyzowe. By jej sprostać, ko-

nieczne jest dywersyfikowanie odbiorców i uelastycznianie współpracy z producentami w nowych forma-

tach handlowych. 

6) W handlu detalicznym dalsza ekspansja sklepów sieciowych (przede wszystkim dyskontów) nastąpi kosz-

tem mniejszych detalistów, którzy będą wypierani z rynku. Osłabnie za to znaczenie hipermarketów. Cen-

tra handlowe będą uelastyczniać model biznesowy, dążąc do wyróżnienia swojej oferty, personalizacji 

i uwzględnienia postaw konsumentów, coraz częściej wybierających sprzedaż przez Internet. 

7) Na rynku utrzymają się podmioty elastycznie dostosowujące się do zmian w zwyczajach konsumentów, 

które nastąpiły pod wpływem pandemii COVID-19, wdrażające nowoczesne rozwiązania technologiczne 

w dystrybucji oraz dokonywania płatności przez klientów. Konieczne będzie dostarczenie nowej wartości 

dla klientów, zróżnicowanie oferty dla różnych grup społecznych. 

8) Ograniczeniem w prowadzeniu działalności będzie zmienne otoczenie regulacyjne, a także coraz szybciej 

rosnące oczekiwania płacowe pracowników. 
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MAPA RYZYKA WYBRANYCH DZIAŁÓW GOSPODARKI 

 

Sektor gospodarki Rolnictwo 
Górnictwo i wy-

dobywanie 
Wytwarzanie i za-

opatrywanie w 
energię elek-

tryczną, gaz, parę 
wodną, gorącą 

wodę i powietrze 
do układów klima-

tyzacyjnych 

Przetwórstwo przemysłowe 

Dział 
Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włą-

czając działalność usługową Wytwarzanie wę-
gla kamiennego 
i węgla brunat-

nego 

Produkcja artyku-
łów spożywczych 

Produkcja chemi-
kaliów i produktów 

chemicznych Ryzyko  
Chów i hodowla 

drobiu 
Chów i hodowla 
bydła mlecznego 

Poziom Perspektywa        

Niskie 

Pozytywna         

Stabilna        

Negatywna        

Średnie 

Pozytywna         

Stabilna  X X X X X X 

Negatywna X       

Wysokie 

Pozytywna         

Stabilna        

Negatywna        

 

Sektor gospodarki Budownictwo 

Transport lą-
dowy oraz 

transport ru-
rociągowy 

Handel Hurtowy i detaliczny 

Działalność zwią-
zana z zakwatero-
wania i usługami 

gastronomicznymi 

Dział Roboty bu-
dowlane 

związane ze 
wznosze-

niem budyn-
ków 

Roboty zwią-
zane z bu-

dową obiek-
tów inżynie-
rii lądowej 
i wodnej 

Roboty bu-
dowlane 
specjali-
styczne 

Handel hurtowy 
i detaliczny po-
jazdami samo-

chodowymi; na-
prawa pojazdów 
samochodowych 

Handel hur-
towy z wyłą-
czeniem han-
dlu pojazdami 
samochodo-

wymi 

Handel detaliczny, 
z wyłączeniem 

handlu detalicz-
nego pojazdami 

samochodowymi  

Zakwaterowanie 

Ryzyko 

Poziom Perspektywa 

Niskie 

Pozytywna          

Stabilna         

Negatywna         

Średnie 

Pozytywna          

Stabilna    X  X X X 

Negatywna X X X  X    

Wysokie 

Pozytywna          

Stabilna         

Negatywna         
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