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Lo gi sty ka w agro biz ne sie od gry wa co raz więk szą ro lę.
Wzro sto wi pro duk cji czy za sto so wa niu no wej tech no lo gii to -
wa rzy szą licz ne zmia ny w agro sys te mie. Ce lem jest uzy ska nie
od po wied nie go po zio mu pro duk cji da ne go to wa ru. Jest to za -
leż ne od wza jem nych związ ków eko lo gicz nych, od po zio mu
na wo że nia ro ślin, ja ko ści gle by, czy sto ści wód, zmian wy ni ka -
ją cych ze sto so wa nia no wych od mian, itd. Wy sie wa nie ma te -
ria łu siew ne go oraz wy ko rzy sta nie środ ków che micz nych
i na wo zów w rol nic twie jest przy kła dem lo gi stycz ne go ro zu -
mo wa nia, gdyż ich sto so wa nie mu si na stą pić w do kład nie okre -
ślo nym cza sie, co jest zgod ne z za sa dą okre ślo ną w lo gi sty ce
ja ko Just -in -ti me. Za nie dba nia w ter mi no wych agro tech nicz nych
za sto so wa niach okre ślo nych środ ków pro duk cji mo gą za -
prze pa ścić trud pro du cen ta rol ne go (ob niż ka plo nów i do cho -
du rol ni cze go). Jest to tak że pro blem współ pra cy rol nic twa
z okre ślo ny mi ga łę zia mi prze my słu i trans por tu, któ ry ma gwa -
ran to wać ter mi no wość do staw [Abt, 1998].

W ostat nich la tach moż na za uwa żyć ten den cje spad ko we
w pro duk cji oraz sprze da ży kwa li fi ko wa ne go ma te ria łu siew -
ne go zbóż. Re pro duk cja zbóż w 2010 ro ku by ła pro wa dzo na
na po wierzch ni 55 400 ha i ob ni ży ła się w sto sun ku do ro -
ku 2009 o 17,8%. Naj więk szy spa dek re pro duk cji do ty czył ży -
ta ozi me go –49% oraz owsa –37%. W przy pad ku re pro duk cji
psze ni cy ozi mej, naj waż niej sze go ga tun ku w upra wie w Pol -
sce, za no to wa no spa dek re pro duk cji o 10,5%. Wśród ga tun -
ków, któ re od no to wa ły wzrost re pro duk cji, by ło pszen ży to ja -
re (o 14,8%), ży to ja re (o 34%) oraz psze ni ca twar da (o 35%). Nie
mniej jed nak te ga tun ki nie ma ją więk sze go zna cze nia w ob -
ro cie ma te ria łem siew nym w Pol sce, z uwa gi na ich nie wiel -
ką po wierzch nię upra wy. Sza cu je się, że w 2010 ro ku sprze -
daż kwa li fi ko wa ne go ma te ria łu siew ne go zbóż wy nio sła
oko ło 180 000 ton i by ła na po zio mie zbli żo nym do ro ku 2009,
co sta no wi ło za le d wie 10% udzia łu na sion kwa li fi ko wa nych w za -
sie wach zbóż. [IE RiGŻ -PIB, 2010].

Cel, ma te riał oraz me to dy ka ba dań

Ce lem ba dań jest ana li za lo gi sty ki dys try bu cji kwa li fi ko wa -
ne go ma te ria łu siew ne go zbóż w przed się bior stwach na sien -
nych w Pol sce. Za kres cza so wy ana liz obej mo wał 2010 rok. 

Do ba dań wy ko rzy sta no da ne pier wot ne oraz wtór ne. Da -
ne pier wot ne ze bra no przy wy ko rzy sta niu an kie ty ba daw czej.
Zo sta ła ona wy sła na do 110 przed się biorstw na sien nych
w Pol sce. An kie ta zo sta ła skie ro wa na do za rzą dza ją cych ty mi
przed się bior stwa mi. In for ma cję zwrot ną uzy ska no od 49

przed się biorstw, co sta no wi ło oko ło 44% an kie to wa nych jed -
no stek. Ba da nia zo sta ły prze pro wa dzo ne w stycz niu 2011 ro -
ku. Da ne wtór ne po cho dzi ły z li te ra tu ry przed mio tu, z GUS oraz
wy daw nictw bran żo wych.

Do ba dań wy bra no przed się bior stwa na sien ne, któ re za rów -
no pro wa dzą re pro duk cję na sien ną, jak i dys try bu cję ma te ria -
łu siew ne go zbóż. Wśród an kie to wa nych przed się biorstw zna -
la zły się fir my, w któ rych re pro duk cja na sien na by ła pro wa dzo na
na wła snych grun tach (w ca ło ści lub czę ści) oraz u rol ni ków,
w ra mach umów kon trak ta cyj nych. Ba da ne fir my pro wa dzi ły
dys try bu cję na sion zbóż wy two rzo nych w wła snych przed się -
bior stwach oraz uzu peł nia ły czę ścio wo ofer tę han dlo wą ma -
te ria łem siew nym z za ku pu. 

Wy ni ki ba dań

W Pol sce re pro duk cją na sien ną i sprze da żą na sion kwa li fi -
ko wa nych zbóż zaj mu je się oko ło 250 przed się biorstw. Jest
to bar dzo du ża ilość firm. Od kil ku lat ob ser wu je się pro ces
kon so li da cji. Na stę pu je zmniej sza nie się licz by firm zaj mu ją -
cych się re pro duk cją na sien ną i dys try bu cją ma te ria łu siew ne -

go. Nie mniej jed nak pro ces prze bie ga w spo sób wol ny. Wśród
an kie to wa nych przed się biorstw zna la zły się fir my, któ rych
sprze daż rocz na na sion wy no si ła od 45 ton do na wet 13 000
ton. Dla te go też, w ce lu prze pro wa dze nia ba dań do ko na no ich
po dzia łu na 3 gru py, w za leż no ści od wiel ko ści sprze da ży (ta -
be la 1).

Wśród ba da nych firm do mi no wa ły jed nost ki ma łe, w któ rych
sprze daż rocz na wy no si ła do 500 ton na sion zbóż. Ich udział
w ca łej ba da nej po pu la cji wy no sił 53,1%. Nie mniej jed nak ge -
ne ro wa ły one za le d wie 11,8% wiel ko ści sprze da ży. Dru gą gru -
pę sta no wi ły przed się bior stwa ze sprze da żą w prze dzia le
od 501 do 1 500 ton. Udział sprze da ży re ali zo wa nej przez te
jed nost ki wy no sił 29,1%. Na to miast naj mniej szą gru pę sta no -

Lo gi sty ka dys try bu cji na sion zbóż w przed się bior stwach 
na sien nych

Da riusz Maj chrzyc ki, Ka rol Wajsz czuk, Ja cek Waw rzy no wi cz1

Uni wer sy tet Przy rod ni czy w Po zna niu

1 Dr inż. Da riusz Maj chrzyc ki, dr inż. Ka rol Wajsz czuk, mgr Ja cek Waw rzy no wicz – Ka te dra Za rzą dza nia i Pra wa, Uni wer sy tet Przy rod ni czy w Po zna niu.
(przyp. red.).

Tab. 1. Po dział firm na sien nych w za leż no ści od wiel ko ści sprze da ży na -
sion.

Źró dło: opra co wa nie wła sne na pod sta wie da nych przed się biorstw.
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wi ły przed się bior stwa ze sprze da żą prze kra cza ją cą 1 500 ton
na sion rocz nie – za le d wie 16,3% ba da nych jed no stek. Jed nak
sprze daż re ali zo wa na przez te fir my sta no wi ła po nad 59,1%. 

De fi niu jąc ka nał dys try bu cji ja ko zbiór wza jem nie za leż nych
od sie bie or ga ni za cji współ uczest ni czą cych w pro ce sie do star -
cza nia pro duk tu lub usłu gi do użyt kow ni ka lub kon su men ta,
moż na wy róż nić pod mio to wą struk tu rę ka na łu dys try bu cji, na
któ rą skła da ją się [Rut kow ski, 2005]:
● uczest ni cy, do ko nu ją cy sprze da ży i za ku pu pro duk tów, przyj -

mu ją cy i prze ka zu ją cy jed no cze śnie pra wo do wła sno ści to -
wa ru – pro du cen ci, hur tow ni cy, na byw cy in dy wi du al ni i in -
sty tu cjo nal ni

● po śred ni cy han dlo wi o ogra ni czo nym za kre sie usług, nie przyj -
mu ją cy pra wa wła sno ści do dys try bu owa nych to wa rów
– agen ci, bro ke rzy

● in sty tu cje świad czą ce róż ne usłu gi na rzecz po zo sta łych
uczest ni ków ka na łu, któ re wspo ma ga ją ich dzia ła nia – ban -
ki, fir my ubez pie cze nio we, prze woź ni cy, spe dy to rzy, agen -
cje re kla mo we.

Dys try bu cyj ne funk cje lo gi stycz ne re ali zo wa ne przez przed -
się bior stwo są bar dzo zróż ni co wa ne, w za leż no ści od ro dza -
ju przed się bior stwa i przed mio tu je go dzia łal no ści oraz czy
je go sieć dys try bu cyj na jest moc niej lub sła biej roz wi nię ta. Róż -
na jest licz ba ogniw po śred ni czą cych w pro ce sie prze pły wu
pro duk tu od pro du cen ta (do staw cy na sion) do koń co we go od -
bior cy. 

Ka nał bez po śred ni two rzą pro du cent i na byw ca fi nal ny, któ -
re mu pro du cent ofe ru je bez po śred nio swo je pro duk ty. W ta -
kim przy pad ku pro du cent na wią zu je kon takt z klien tem po -
przez wła snych pra cow ni ków. Gdy do ka na łu dys try bu cji
włą cza ne są po śred nie ogni wa sprze da ży, two rzy się wte dy ka -
nał po śred ni. Mo że się on skła dać z róż nej licz by szcze bli.
W przy pad ku ana li zo wa nych przed się biorstw wy róż nić moż -
na ka na ły dys try bu cji po ka za ne na ry sun ku 1.

Ana li zo wa ne przed się bior stwa wy ko rzy stu ją głów nie ka nał
sprze da ży bez po śred niej. W przy pad ku sprze da ży z udzia łem
po śred ni ków do mi no wa ły krót kie ka na ły dys try bu cji, z udzia -
łem naj czę ściej jed ne go po śred ni ka. 54% dys try bu owa nych na -
sion by ła sprze da wa na bez po śred nio osta tecz nym użyt kow ni -
kom – pro du cen tom rol nym. Po zo sta ła część, to jest 46%, tra fia
do pro du cen tów rol nych z wy ko rzy sta niem po śred ni ków. Są
to fir my za opa trze nia rol nic twa oraz fir my na sien ne, któ re u in -
nych pro du cen tów na sion uzu peł nia ją swo ją ofer tę han dlo wą
o ga tun ki i od mia ny, któ rych sa mi nie pro du ku ją. Nie wiel ka część
sprze da wa nych na sion jest eks por to wa na. Eks por tem na sion
zaj mu ją się fir my na sien ne lub ho dow la ne, któ re po sia da ją kon -
tak ty han dlo we po za gra ni cą Pol ski. W ostat nich la tach ob ser -
wu je się wzrost eks por tu na sion zbóż. Wy ni ka to z fak tu, iż co -
raz wię cej od mian zbóż za re je stro wa nych i upra wia nych
w Pol sce jest rów nież za re je stro wa na i upra wia na w in nych kra -
jach eu ro pej skich. Co raz więk sze zna cze nie w eks por cie na sion
od gry wa ją bro ke rzy, któ rzy nie przej mu ją na sie bie praw wła -
sno ści do na sion. Za okre ślo ną opła tą or ga ni zu ją pro ce sy sprze -
da ży do kon tra hen ta za gra nicz ne go. Udział eks por tu w sprze -

da ży ogó łem ba da nych przed się biorstw wy no sił oko ło 2,5%.
Głów ny mi od bior ca mi na sion by ły za gra nicz ne fir my za opa trze -
nia rol nic twa w środ ki do pro duk cji rol nej. 

Udział sprze da ży bez po śred niej w dys try bu cji ma te ria łu siew -
ne go był w zde cy do wa nym stop niu uza leż nio ny od wiel ko ści
pro duk cji ma te ria łu siew ne go (ta be la 2).

Tab. 2. Ka na ły dys try bu cyj ne w sprze da ży ma te ria łu siew ne go w za leż -
no ści od wiel ko ści sprze da ży.

Źró dło: opra co wa nie wła sne na pod sta wie da nych przed się biorstw.

Rys. 1. Ka na ły dys try bu cji kwa li fi ko wa ne go ma te ria łu siew ne go zbóż. Źró dło: opra co wa nie wła sna na pod sta wie da nych przed się biorstw.
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Na pod sta wie da nych za war tych w ta be li 2 moż na wnio sko -
wać, iż w ba da nych przed się bior stwach udział sprze da ży bez -
po śred niej do mi no wał w jed nost kach, gdzie rocz na sprze daż
nie prze kra cza ła 1 500 ton na sion. Do mi no wa ła w gru pie przed -
się biorstw naj mniej szych (sprze daż rocz na do 500 ton na sion
zbóż) i wy no si ła 85%. Udział sprze da ży z wy ko rzy sta niem po -
śred ni ków wy no sił za le d wie 15%. Wy so ki udział sprze da ży bez -
po śred niej wy ni kał z ma łej ska li pro duk cji, któ ra wy star cza -
ła na po kry cie za po trze bo wa nia na ma te riał siew ny rol ni ków
go spo da ru ją cych na te re nie dzia ła nia ba da nych przed się biorstw
na sien nych. Sprze daż bez po śred nia da je moż li wość uzy ska -
nia wyż szej mar ży han dlo wej, co spra wia, że mi mo nie wiel -
kiej ska li sprze da ży po zwa la osią gnąć go dzi wy do chód.

Na pod sta wie prze pro wa dzo nych ba dań wi dać, iż wraz ze
wzro stem sprze da ży ma te ria łu siew ne go na stę pu je wzrost
udzia łu po śred ni ków w dys try bu cji ma te ria łu siew ne go. Jest
to szcze gól nie wi docz ne w przy pad ku przed się biorstw, któ -
rych rocz na sprze daż wy no si ła po wy żej 1 500 ton. Tam udział
po śred ni ków w sprze da ży ogó łem wy no sił 57%. W gru pie tych
przed się biorstw znaj do wa ły się 3 jed nost ki, któ re prak tycz -

ne nie pro wa dzi ły sprze da ży bez po śred niej (udział sprze da -
ży bez po śred niej za le d wie 6%). By li to du zi pro du cen ci na sion,
któ rzy re pro du ko wa li je na wła snych grun tach i przy go to wa -
ne do sprze da ży do star cza li do firm za opa trze nia rol nic twa.
Obec nie w Pol sce ob ser wu je się, iż co raz wię cej na sion sprze -
da wa nych jest przez fir my za opa trze nia rol nic twa, któ re
w na sio na za opa tru ją się w fir mach na sien nych. Na le ży przy -
pusz czać, iż w przy szło ści więk szość na sion bę dzie sprze da -
wa na w ta kim sys te mie. Część firm, zwłasz cza du żych go spo -
darstw rol nych, wy spe cja li zu je się w pro duk cji kwa li fi ko wa ne go
ma te ria łu siew ne go o wy so kich pa ra me trach ja ko ścio wych, a fir -
my za opa trze nia rol nic twa, po sia da ją ce do brze roz wi nię te służ -
by do rad cze i mar ke tin go we bę dą zaj mo wa ły się do star cze -
niem ma te ria łu siew ne go wy bra nych od mian do koń co wych
użyt kow ni ków – pro du cen tów rol nych. 

W sprze da ży na sion wy stę pu je se zo no wość. Prak tycz nie ca -
ła sprze daż na sion od by wa się w cią gu kil ku mie się cy (łącz nie
jest to okres 5 mie się cy). Sprze daż na sion zbóż ja rych re ali zo -
wa na jest w lu tym i mar cu, na to miast zbóż ozi mych w sierp niu,
wrze śniu i paź dzier ni ku. Udział zbóż ozi mych w sprze da ży był
do mi nu ją cy i sta no wił 69% sprze da ży ogó łem. Udział zbóż ja -
rych w sprze da ży wy no sił 31%. Ta ka struk tu ra sprze da ży wy ni -
ka z fak tu, iż w Pol sce w upra wie do mi nu ją zbo ża ozi me. Za 2010
rok sza cu je się, że zbo ża ozi me zaj mo wa ły are ał 4 877 000 ha
co sta no wi ło 58% po wierzch ni za sie wów zbóż [IE RIGŻ, 2010].

Jak wspo mnia no, sprze daż na sion re ali zo wa na jest w dwóch
krót kich okre sach. Zwłasz cza sprze daż re ali zo wa na w okre -
sie do sierp nia do paź dzier ni ka wy ma ga spraw ne go po wią za -
nia ze so bą róż nych pro ce sów. Okres od zbio ru ziar na z po -
la do mo men tu je go przy go to wa nia jest bar dzo krót ki.
Na sio na mo gą być sprze da wa ne do pie ro po speł nie niu przez
nie wy ma ga nych pa ra me trów i uzy ska nia okre ślo nych prze pi -
sa mi pra wa cer ty fi ka tów. W tym przy pad ku nie zbęd ne jest
spraw ne przy go to wa nie wy two rzo nych na sion do dys try bu cji
(pa ko wa nie na sion w opa ko wa nia oraz or ga ni za cja lo gi sty ki
do staw). Wpły wa na to wy po sa że nie firm na sien nych w in fra -
struk tu rę tech nicz ną, mię dzy in ny mi w owi jar ki fo lio we,
wóz ki wi dło we, ram py za ła dow cze, środ ki trans por tu.

Zde cy do wa na więk szość ana li zo wa nych przed się biorstw (91%
ba da nych firm) by ła w wy star cza ją cy spo sób wy po sa żo na
w wóz ki wi dło we po zwa la ją ce na spraw ny pro ces za ła dun ku
na sion na środ ki trans por tu. Du żym man ka men tem w ba da -
nych przed się bior stwach by ło nie do sta tecz ne wy po sa że nie
w owi jar ki fo lio we słu żą ce do za bez pie cze nia przed uszko dze -
nia mi w cza sie trans por tu, uło żo nych na pa le cie wor ków z na -
sio na mi. Za le d wie 20% ba da nych przed się biorstw po sia da ło ta -
kie urzą dze nia. 

Jesz cze gor sza sy tu acja wy stę po wa ła w przy pad ku po sia da -
nia ramp za ła dow czych. Tyl ko 6 ba da nych firm (12%) po sia da -
ło ram py za ła dow cze uspraw nia ją ce za ła du nek na sion na środ -
ki trans por tu, a spo śród tych firm tyl ko 2 po sia da ły ram py
za ła dow cze po zwa la ją ce na wjazd wóz ków wi dło wych na na -
cze py sa mo cho dów cię ża ro wych. A trans port to ze spół czyn -
no ści po le ga ją cych na prze miesz cza niu w cza sie i prze strze -
ni dóbr przy uży ciu od po wied nich środ ków tech nicz nych
[Go łemb ska, 1994].

Fot. 2. Za ła du nek na sion wóz kiem wi dło wym na śro dek trans por tu przy
wy ko rzy sta niu ram py za ła dow czej. Źró dło: DAN KO Ho dow la Ro ślin Sp.
z o.o.

Fot. 1. Przy go to wa nie na sion do trans por tu za po mo cą owi jar ki fo lio -
wej. Źró dło: DAN KO Ho dow la Ro ślin Sp. z o.o.
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Rol ni cy oraz po śred ni cy za opa tru ją cy się w kwa li fi ko wa ny
ma te riał siew ny mo gą go od bie rać we wła snym za kre sie lub
na sio na są im do star cza ne na wska za ny ad res. Na pod sta wie
da nych za war tych w ta be li 3 moż na wnio sko wać, iż w przy -
pad ku firm na sien nych, któ re sprze da wa ły rocz nie do 500 ton
ziar na siew ne go zbóż, zde cy do wa nie więk sza ilość na sion od -
bie ra na by ła przez osta tecz nych użyt kow ni ków lub po śred ni -
ków. Fir my te by ły naj czę ściej sła bo wy po sa żo ne w środ ki trans -
por to we po zwa la ją ce do star czać du żą ilość na sion do klien tów.
Po nad to nie wiel ka ilość na sion, któ re te fir my wy twa rza ją, za -
spa ka ja głów nie po trze by oko licz nych, drob nych rol ni ków, któ -
rzy od bie ra ją na sio na przy wy ko rzy sta niu wła snych środ ków
trans por to wych. 

Od mien na sy tu acja wy stę po wa ła w przy pad ku firm, któ re pro -
du ko wa ły po wy żej 1 500 ton na sion rocz nie. Tu taj więk szość
na sion do star cza na by ła do klien tów de ta licz nych lub hur to -
wych. Fir my te naj czę ściej dys po nu ją wła sny mi środ ka mi trans -
por to wy mi lub ko rzy sta ją z usług firm trans por to wych. Fir my
trans por to we wy ko rzy sty wa ne są zwłasz cza w przy pad ku sprze -
da ży na sion w du żych ilo ściach do firm za opa trze nia rol nic -
twa oraz w sprze da ży na sion za gra ni cę. 

Wnio ski

Na pod sta wie prze pro wa dzo nych ba dań moż na wcią gnąć na -
stę pu ją ce wnio ski:

1.W Pol sce wy stę pu je du ża ilość firm na sien nych. Wśród ba da -
nych przed się biorstw do mi no wa ły jed nost ki o pro duk cji rocz -
nej na sion do 500 ton. Jed nak ich udział w sprze da ży na sion
ogó łem był ma ły i wy no sił za le d wie 11,8%. Udział firm z pro -
duk cją rocz ną po wy żej 1 500 ton na sion był nie wiel ki
(16,3%), ale fir my te do star cza ły na ry nek pra wie 60% sprze -
da wa nych na sion.

2.W dys try bu cji na sion do mi nu je sprze daż bez po śred nia. Jej
udział w przed się bior stwach, któ re sprze da ją do 500 ton na -
sion rocz nie, wy no sił 85%, a w przed się bior stwach ze sprze -
da żą rocz ną od 501 do 1 500 ton – 64%. Tyl ko w przed się bior -
stwach naj więk szych (sprze daż rocz na po wy żej 1 500 ton)
wy no sił 43%. Wśród po śred ni ków do mi no wa ły fir my na sien -

ne, któ re uzu peł nia ły swo ją ofer tę han dlo wą o do dat ko we od -
mia ny oraz fir my za opa trze nia rol nic twa. Udział bro ke rów i eks -
por te rów w łań cu chu do staw był nie wiel ki.

3.Ba da ne przed się bior stwa by ły w do sta tecz ny spo sób wy po -
sa żo ne w wóz ki wi dło we. Cią gle wy stę po wa ło nie do sta tecz -
ne wy po sa że nie w urzą dze nia słu żą ce przy go to wa niu na sion
do trans por tu (owi jar ki fo lio we). Nie wiel ka ilość firm po sia -
da ła no wo cze sną in fra struk tu rę słu żą cą do spraw ne go za -
ła dun ku na sion na środ ki trans por tu. Za le d wie 12% an kie -
to wa nych przed się biorstw po sia da ło ram py za ła dow cze. 

4.W przed się bior stwach sprze da ją cych do 1 500 ton na sion
rocz nie do mi no wał od biór na sion zbóż przez rol ni ków i po -
śred ni ków. Ty ko w gru pie przed się biorstw naj więk szych ze
sprze da żą rocz ną po wy żej 1 500 ton na sio na w 69% by ły do -
star cza ne do od bior cy na koszt pro du cen ta na sion. 

Stresz cze nie

Ce lem ba dań by ła ana li za lo gi sty ki dys try bu cji kwa li fi ko wa -
ne go ma te ria łu siew ne go zbóż w przed się bior stwach na sien -
nych w Pol sce w 2010 ro ku. W Pol sce wy stę pu je du ża ilość firm
na sien nych, o nie wiel kiej rocz nej pro duk cji na sion. W sprze -
da ży kwa li fi ko wa ne go ma te ria łu siew ne go zbóż do mi nu je
sprze daż bez po śred nia. Ana li zo wa ne fir my są sła bo wy po sa -
żo ne w in fra struk tu rę tech nicz ną słu żą cą dys try bu cji kwa li fi -
ko wa ne go ma te ria łu siew ne go. 

Sum ma ry

The aim of this stu dy was to ana ly ze the lo gi stics of di stri -
bu tion of cer ti fied se ed of ce re als ma de by se ed pro duc tion
com pa nies in Po land in 2010. In Po land the re is a lar ge num -
ber of se ed com pa nies, with small an nu al pro duc tion of se eds.
The sa le of cer ti fied se ed of ce re als is do mi na ted by di rect sa -
les. The ana ly zed com pa nies are po or ly equ ip ped with tech -
ni cal in fra struc tu re se rving the di stri bu tion of cer ti fied se eds.
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Tab. 3. Dys try bu cja na sion kwa li fi ko wa nych.

Źró dło: opra co wa nie wła sne na pod sta wie da nych przed się biorstw.
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