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abstrakt. Celem opracowania jest ocena zmian na rynku producentów winogron w Polsce, a także próba 
usystematyzowania danych dotyczących tej produkcji pochodzących z różnych źródeł statystycznych. 
Szczegółowo analizowano zmiany liczby winnic w ujęciu zarówno ogólnopolskim, jak i wojewódzkim. 
Źródłem danych, które posłużyły do obliczeń, były roczniki Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 
oraz dane pochodzące z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR). Przeprowadzone analizy 
wskazują, że omawiany dział produkcji ogrodniczej charakteryzuje się bardzo dynamicznym rozwojem. 
Według danych KOWR, w roku gospodarczym 2017/2018 w Polsce było 201 winnic, a więc aż o 673,1% 
więcej niż w roku 2009/2010. Istotnie wzrosła również powierzchnia upraw winorośli, która w roku 
gospodarczym 2017/2018 była aż o 871,1% wyższa.

wstęp
Ocieplenie klimatu oraz sukcesywne wprowadzanie do uprawy nowych odmian wino-

rośli, odpornych lub mało wrażliwych na choroby, a przede wszystkim wytrzymałych na 
mróz, umożliwia zakładanie winnic w rejonach o surowszym klimacie. Uprawa winorośli w 
Polsce była rozpowszechniona już przed wiekami. O ile w XIII wieku winiarstwo nie miało 
w Polsce większego znaczenia gospodarczego, a wino było luksusowym napojem możnych, 
o tyle wiek XIV przyniósł zasadniczą zmianę. Był to okres największego rozpowszechnienia 
upraw winorośli w Polsce. Winnice zakładane były także przez mieszczan, a kroniki wymie-
niają liczne miejscowości, w których wyrabiano wino. Najwięcej upraw winorośli znajdowało 
się na Śląsku, w Zielonej Górze, Poznaniu, Płocku, Toruniu, Sandomierzu, Lublinie oraz 
Krakowie. W kolejnych wiekach w wyniku zmian klimatycznych uprawy winorośli zaczęły 
wyraźnie zanikać. Ponadto wyniszczona wojnami Polska stała się krajem zbyt ubogim, aby 
ktokolwiek myślał o zachowaniu tradycji winiarskich [Myśliwiec 2013]. W ostatnich latach  
w Polsce obserwuje się duże zainteresowanie tym kierunkiem produkcji ogrodniczej. Ustawa 
winiarska pozwala polskim producentom winogron produkować i sprzedawać wino po speł-
nieniu odpowiednich wymagań. Obecnie w wielu rejonach Polski producenci winorośli i wina 
poprzez enoturystykę aktywnie uczestniczą w promocji dziedzictwa kulturowego naszego 
kraju [Golis 2014]. Warto również podkreślić, że sprzedaż wina w Polsce od lat nieprzerwanie 
zwiększa się. W 2016 roku wzrost w stosunku do roku poprzedniego wyniósł 5,1%. Sprzedaż 
wina w 2016 roku osiągnęła wielkość 127 mln l, a wartość sprzedaży wynosiła 2,46 mld zł, a 
więc wzrosła o 5,7% w porównaniu do 2015 roku (2,34 mld zł). W 2017 roku krajowy rynek 
wina mógł osiągnąć wartość 2,6 mld zł [Szymańska 2018].

Według Jerzego Liska [Lisek 2008, za Filipiak, Maciejczak 2017], obecne zmiany kli-
matyczne sprzyjają rozwojowi polskiego winnictwa. Średnia roczna temperatura wykazuje 
tendencję wzrostową (około 0,5oC na dekadę), skróciły się okresy przejściowe, wydłużyły się 
okresy ciepła, a zimy stały się łagodniejsze, co pozwala na uprawę wczesnych i bardzo wcze-
snych odmian winorośli. Ponadto, ze wszystkich zmian klimatycznych najbardziej korzystny 
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dla uprawy winorośli był wzrost rocznych temperatur w sezonie wegetacyjnym, wyrażony jako 
tzw. suma aktywnych temperatur.

Współcześnie winnice powstają, oprócz regionów południowych także w Polsce wschodniej 
i centralnej, mimo mniej korzystnych warunków klimatycznych. Areał ich uprawy jest bardzo 
zróżnicowany – od kilkunastu arów do nawet kilkunastu hektarów. Są to zarówno przedsięwzięcia 
o charakterze rodzinnym, niekomercyjnym, jak i zorganizowane przedsiębiorstwa prowadzące 
działalność gospodarczą. Szacuje się, że łącznie w Polsce działa już około 500 winnic i wciąż 
powstają nowe (tylko niewielka cześć z nich (20%) zgłoszonych jest do ewidencji jako winnice 
mające prawo wprowadzenia wina do obrotu) [Adamczewska-Sowińska i in. 2016]. Jednak ze 
względu na brak corocznych statystyk prowadzonych w gospodarstwach rolnych trudno precy-
zyjnie określić całkowitą liczbę gospodarstw zajmujących się tą branżą oraz powierzchnię upraw. 
Więcej informacji mogłyby dostarczyć powszechne spisy rolne, jednak najbliższy planowany jest 
dopiero na 2020 rok, a poprzedni został przeprowadzony w 2010 roku. Stosunkowo dobrą bazą 
do poznania krajowej produkcji winiarskiej są raporty Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 
(KOWR). Również w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) można znaleźć statystyki odno-
szące się do producentów winogron. Niestety, PKD obejmuje jedynie podmioty z zarejestrowaną 
formą działalności gospodarczej, natomiast nie uwzględnia gospodarstw rolnych. 

Celem opracowania była ocena zmian na rynku producentów winogron w Polsce, a także 
próba usystematyzowania i weryfikacji danych pochodzących z różnych źródeł statystycznych, 
uwzględniających ten rodzaj produkcji. Szczegółowo analizowano zmiany liczby winnic, za-
równo w ujęciu ogólnopolskim, jak i wojewódzkim.

Materiał i metodyka badań
Analizy przeprowadzono na podstawie danych pochodzących z KOWR powstałego z połą-

czenia Agencji Nieruchomości Rolnych oraz Agencji Rynku Rolnego (na podstawie wpisów do 
ewidencji ARR), a także z Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Według tej klasyfikacji, 
podmioty zajmujące się uprawą winorośli od 2007 roku klasyfikowane są pod symbolem 01.21 Z.  
Podklasa ta obejmuje podmioty prowadzące uprawę winorośli i produkcję winogron na wino 
oraz winogron stołowych w winnicach. Nie obejmuje zaś produkcji wina sklasyfikowanej w 
oddzielnej podklasie.

Okres badawczy w przypadku danych pochodzących z PKD obejmował lata 2008-2017 
(ze względu na zmiany w klasyfikacjach PKD od 2007 roku, a przez to nieporównywalność 
wcześniejszych danych). W przypadku danych pochodzących z KOWR okres badawczy 
obejmował lata gospodarcze od 2009/2010 do 2017/2018. Główną metodą określenia i oceny 
tendencji w liczbie analizowanych podmiotów była funkcja trendu, rozumiana jako funkcja 
regresji zachodząca względem zmiennej niezależnej czasowej t. Badano m.in. zmianę liczby 
badanych podmiotów w Polsce ogółem oraz w poszczególnych województwach (przyjmując za 
100% pierwszy rok badanego okresu), a także współczynniki zmienności oraz średnie roczne 
zmiany w liczbie istniejących i nowo powstających jednostek (stan na koniec każdego roku). 
Wykorzystano także dane i materiały wtórne pochodzące z publikacji naukowych, których 
zakres badań obejmował podobną tematykę. 

wyniki badań
Z przeprowadzonych analiz wynika, że w latach 2009-2017, a szczególnie od 2014 roku 

nastąpił wyraźny wzrost liczby podmiotów prowadzących zarejestrowaną działalność gospodar-
czą z omawianej branży. W 2017 roku w rejestrze REGON (wg PKD) odnotowano w Polsce 45 
winnic, a więc o 50% więcej niż w 2009 roku. Średnioroczne tempo zmian liczby omawianych 
jednostek wyniosło w tym okresie 5,2%, przy współczynniku zmienności na poziomie 16,6%. 
Należy jednocześnie podkreślić, że wzrost liczby analizowanych podmiotów w kraju w bada-
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nym okresie dopasowywał się do trendu wielomianowego drugiego stopnia, o czym świadczy 
wysoka wartość współczynnika determinacji wynosząca R2 = 0,9455 (rys. 1). Do dynamicznego 
wzrostu liczby winnic ujętych w rejestrze REGON doszło od 2014 roku.

Biorąc pod uwagę winnice zarejestrowane w rejestrze REGON, można wskazać, że naj-
większa ich liczba występowała w województwach dolnośląskim, małopolskim i lubuskim. 
To z tych trzech województw pochodziła prawie połowa zarejestrowanych producentów. Duża 
liczba winnic zarejestrowana była również w województwie mazowieckim – w 2017 roku ponad 
11% (tab. 1). Dużym zaskoczeniem jest w tym przypadku województwo podkarpackie, które 
według danych KOWR należy do najważniejszych regionów upraw winorośli, chociaż według 
danych PKD w 2017 roku w tym województwie było zarejestrowanych jedynie 4,4% ogólnej 
liczby winnic prowadzących działalność gospodarczą.

Rysunek 1. Dynamika zmian liczby winnic 
ujętych rejestrze REGON w Polsce w latach 
2009-2017
figure 1. dynamics in the number of 
vineyards included in the regon register 
in Poland in 2009-2017
Źródło: opracowanie własne na podstawie 
[GUS 2009-2017]
source: own study based on [gUs 2009-
2017]
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Powierzchnia upraw winorośli/Area under vinesTabela 1. Liczba winnic w ujęciu wojewódzkim ujętych rejestrze REGON w Polsce w wybranych latach 

okresu 2009-2017
table 1. the number of vineyards in provinces included in the regon register in Poland in selected 
years of the period 2009-2017
Województwo/
Province

lata/Years
2009 2011 2013 2015 2017

liczba/
number

% liczba/
number

% liczba/
number

% liczba/
number

% liczba/
number

%

Dolnośląskie 1 3,3 2 6,5 2 7,1 4 11,1 8 17,8
Kujawsko-pomorskie 0 0 0 0 1 3,6 0 0 0 0
lubelskie 4 13,3 4 12,9 2 7,1 2 5,6 4 8,9
lubuskie 3 10,0 3 9,7 3 10,7 5 13,9 6 13,3
Łódzkie 1 3,3 1 3,2 1 3,6 1 2,8 1 2,2
Małopolskie 3 10,0 2 6,5 2 7,1 4 11,1 8 17,8
Mazowieckie 2 6,7 3 9,7 3 10,7 6 16,7 5 11,1
opolskie 2 6,7 2 6,5 2 7,1 2 5,6 2 4,4
Podkarpackie 3 10,0 3 9,7 3 10,7 2 5,6 2 4,4
Podlaskie 1 3,3 1 3,2 1 3,6 1 2,8 1 2,2
Pomorskie 3 10,0 1 3,2 1 3,6 2 5,6 2 4,4
Śląskie 2 6,7 4 12,9 4 14,3 4 11,1 3 6,7
Świętokrzyskie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Warmińsko-mazurskie 2 6,7 1 3,2 1 3,6 1 2,8 1 2,2
wielkopolskie 3 10,0 3 9,7 2 7,1 2 5,6 1 2,2
zachodniopomorskie 0 0 1 3,2 0 0 0 0 1 2,2
Ogółem/total 30 100,0 31 100,0 28 100,0 36 100,0 45 100,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie [GUS 2009-2017]
source: own study based on [gUs 2009-2017]
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Znacznie dokładniejszy obraz produkcji winogron w Polsce można zaobserwować na 
podstawie danych KOWR. Jak podała Agnieszka Szymańska [2018], pierwsze wnioski o wpis 
producentów do ewidencji wpłynęły do Agencji Rynku Rolnego (obecnie KOWR) w 2008 roku 
i dotyczyły roku gospodarczego 2008/2009. Związane to było z uregulowaniami prawnymi w 
ramach wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej. Na koniec roku gospodarczego 2008/2009 
liczba podmiotów wpisanych do ewidencji wynosiła 28. W następnych 3 latach gospodarczych 
liczba wpisów do ewidencji była na podobnym poziomie. Znaczący wzrost liczby producentów i 
przedsiębiorców zainteresowanych produkcją wina na sprzedaż odnotowano od roku gospodar-

czego 2012/2013 (tab. 2). Wiązało 
się to m.in. z kolejną nowelizacją 
ustawy o wyrobie i rozlewie wyro-
bów winiarskich, obrocie tymi wy-
robami i organizacji rynku wina, 
ponadto dalszymi ułatwieniami 
administracyjnymi. W tym okresie 
zaczęły również wchodzić w fazę 
produkcyjną nowe nasadzenia 
winorośli. W roku gospodarczym 
2017/2018 liczba producentów 
winogron wpisanych do ewiden-
cji KOWR wynosiła 201 osób, 
a powierzchnia upraw winorośli 
zajmowała 221,23 ha (tab. 2). W 
stosunku do roku gospodarczego 
2009/2010 liczba producentów 
wzrosła o 673,1%, a powierzchnia 
upraw aż o 871,1%. Średniorocz-
ne tempo zmian wzrostu liczby 
producentów wyniosło 29,1%, a 

Tabela 3. Zbiory winogron oraz wielkość produkcji i sprzedaż win w Polsce w latach 2009-2018
tabla 2. harvest of grapes and production and sales of vines in Poland in 2009-2018
Rok 
gospo-
darczy/ 
Marketing 
year

Zbiory winogron ogółem/total 
harvest of grapes [dt]

Ilość winogron 
do wyrobu wina/
the quantity of 
grapes for the 
production of 

wine [dt]

Wielkość produkcji wina/the 
volume of wine production [hl] 

Sprzedaż 
win/wine 
sales [hl]

czerwone/
red

białe/
white

razem/
total

czerwone/
red 

białe/
white

razem/
total

2009/2010 301,9 296,3 598,3 b.d. 174,5 238,0 412,5 -
2010/2011 369,3 342,0 711,3 662,7 245,0 192,1 437,1 247,9
2011/2012 222,6 461,4 683,9 680,7 173,4 255,1 428,4 294,4
2012/2013 692,0 748,1 1 440,1 1 436,9 463,0 440,0 903,1 276,8
2013/2014 1 561,0 1 593,1 3 154,2 3 131,2 1 021,3 958,0 1 979,3 802,8
2014/2015 2 233,2 2 266,7 4 499,9 4 499,9 1 315,1 1 422,0 2 737,1 1 524,1
2015/2016 3 656,8 4 477,4 8 134,1 8 093,4 2 380,1 2 755,3 5 135,4 2 124,8
2016/2017 4 784,6 6 148,9 10 933,5 10 850,0 3 119,6 3 874,3 6 993,8 2 990,6
2017/2018 - - - - - - 75 261,0 -

Źródło: opracowanie na podstawie danych KOWR
source: own study based on KoWr data

Tabela 2. Charakterystyka producentów oraz powierzchnia upraw 
winorośli w Polsce w latach 2009-2018
tabla 2. characteristics of producers and area under vines in 
Poland in 2009-2018
Rok gospo-
darczy/
Marketing 
year

liczba 
producentów  

(w ewidencji)/ 
number of 

producers (in 
the records)

Powierzchnia 
uprawy 

winorośli/
the area 
of vines 

cultivated [ha]

Powierzchnia 
uprawy winogron 
do wyrobu wina/

the area of 
harvested for wine 

production [ha]
2009/2010 26 36,0 30,4
2010/2011 21 37,0 28,9
2011/2012 26 51,3 21,0
2012/2013 35 96,9 68,0
2013/2014 49 99,5 84,1
2014/2015 76 134,6 131,0
2015/2016 103 194,2 161,5
2016/2017 150 221,2 204,6
2017/2018 201 330,24 -

Źródło: opracowanie na podstawie danych KOWR
source: own study based on KoWr data
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w przypadku powierzchni upraw 31,9%. Funkcja zmian liczby producentów, jak i powierzchni 
upraw miała w badanym okresie charakter wykładniczy, wskutek czego jego kolejne przyrosty 
w wartościach bezwzględnych były coraz większe (rys. 2). O wykładniczym charakterze wzrostu 
świadczą przede wszystkim wysokie wartości współczynników determinacji, które w przypadku 
liczby producentów wyniosły R2 = 0,9488, a w przypadku powierzchni upraw R2 = 0,9769. 

Należy jednak podkreślić, że brak zgłoszeń do ARR, a następnie do KOWR wszystkich 
winnic, zwłaszcza tych niewielkich kilkunastoarowych, wynikają ze stosunkowo wysokich kosz-
tów zgłoszenia, zbyt skomplikowanego systemu ewidencjonowania i monitorowania produkcji 

Rysunek 2. Dynamika zmian liczby 
winnic i powierzchni upraw winorośli 
ujętych rejestrze KOWR w Polsce w 
latach 2009-2018
figure 2. dynamics in the number 
of vineyards and areas under vines 
included in the KoWr register in 
Poland in 2009-2018
Źródło: opracowanie własne na 
podstawie danych KOWR
source: own study based on KoWr
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Tabela 4. Charakterystyka producentów oraz powierzchnia upraw winorośli w Polsce w roku gospodarczym 
2017/2018
table 3.  characteristics of producers and area under vines in Poland in the 2017/2018 marketing year
Województwo/
Province

Producenci wpisani do 
ewidencji według siedziby/

list of producers entered to the 
manufacturer’s premises

Powierzchnia upraw winorośli do wyrobu 
wina zgodnie z położeniem/area under 
vines intended for wine production in 
accordance with the actual location

liczba/number % ha  %
lubuskie 28 14,0 67,6 20,6
Małopolskie 30 15,0 57,6 17,5
Dolnośląskie 22 11,0 56,4 17,2
Podkarpackie 30 15,0 31,3 9,5
lubelskie 18 9,0 25,5 7,8
Świętokrzyskie 16 8,0 20,7 6,3
wielkopolskie 10 5,0 5,8 1,8
Mazowieckie 13 6,5 5,4 1,6
Śląskie 8 4,0 7,2 2,2
Pomorskie 2 1,0 2,0 0,6
Kujawsko-pomorskie 4 2,0 3,4 1,0
Podlaskie 1 0,5 1,9 0,6
Łódzkie 6 3,0 7,3 2,2
opolskie 4 2,0 6,1 1,9
zachodniopomorskie 8 4,0 29,9 9,1
Ogółem/total 200 100,0 328,0 100,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Wawro 2018]
source: own study based on [Wawro 2018]
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oraz prywatnego charakteru nasadzeń. W uprawie dominowały odmiany o owocach białych, co 
wyraża się wyższym plonem oraz większą wartością produkcji wina. Różnica stanowi jednak 
zaledwie kilka procent, co wskazuje na trend uprawy winorośli białej w kraju, przeciwnie niż 
w latach 2010/2011, gdy dominowały wina czerwone [Adamczewska-Sowińska i in. 2016].

Jak podała Ewa Wawro [2017], według stanu na 16 września 2017 roku, w Polsce za-
rejestrowanych było 200 winnic (o jedną mniej niż według danych KOWR). Najwięcej z 
nich wpisanych było do ewidencji KOWR w województwach małopolskim, podkarpackim, 
dolnośląskim, lubuskim, lubelskim i świętokrzyskim. Łączna powierzchnia upraw w tych 
województwach wynosiła ponad 75% ogólnej powierzchni upraw winorośli w Polsce, a udział 
liczby producentów stanowił 72% (tab. 4).

podsumowanie i wnioski
Przeprowadzone analizy wskazują, że liczba podmiotów, zarówno tych zarejestrowanych 

w PKD pod kodem 01.21.Z., jak i na podstawie danych KOWR, wykazywała bardzo wyraźną 
tendencję wzrostową. W 2017 roku zarejestrowanych w rejestrze REGON według PKD było 
45 winnic. Należy jednak podkreślić, że dane z PKD dotyczą jedynie podmiotów zarejestro-
wanych jako firmy i nie uwzględniają gospodarstw rolnych. Jeszcze wyższy poziom absolutny 
liczby winnic oraz wyższą dynamikę wzrostu można zaobserwować, analizując dane KOWR. W 
roku gospodarczym 2017/2018 odnotowano w Polsce 201 winnic, a więc ponadsiedmiokrotnie 
więcej niż w roku 2009/2010. Istotnie wzrosła również powierzchnia upraw winorośli, która w 
roku gospodarczym 2017/2018 była aż ponaddziewięciokrotnie wyższa niż w roku 2009/2010. 
Powyższe wyniki wskazują, że dane pochodzące z PKD nie odzwierciedlają faktycznego stanu 
odnoszącego się do winnic w Polsce, a powoływanie się w publikacjach i opracowaniach jedynie 
na te dane w przypadku tej branży obarczone jest dużym błędem.

Warto również wskazać, że rozwój upraw winorośli ma miejsce nie tylko w województwach, 
które powszechnie kojarzą się z tego typu uprawami, a więc województwach południowej Polski 
(dolnośląskie, małopolskie i podkarpackie). Coraz więcej upraw winorośli zakładanych jest w 
województwach mazowieckim i wielkopolskim, co jest zjawiskiem pozytywnym. Potwierdzają 
to doniesienia z literatury przedmiotu, według których, zmiany klimatyczne obejmujące swoim 
zasięgiem Polskę, korzystnie wpływają na rozwój tego rodzaju upraw. 
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Summary
the aim of the study was to assess the changes on the market of grape production in Poland, and an 

attempt to systematize data on this production coming from various statistical sources. changes in the 
number of vineyards were analyzed in detail, both nationwide and provincial. the sources of data used 
for the calculations were the annual Polish classification of activities (PKd) and data from the national 
center for agricultural support (ncas). the research carried out indicates that this type of production 
is characterized by very dynamic development. according to data from ncas, in 2017/2018, there were 
201 vineyards in Poland, which is 673.1% more than in 2009/2010. the area of viticulture increased 
significantly, which in the 2017/2018 marketing year was by as much as 871.1% higher.
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