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 WYDARZENIA  
 

Raport: Długi polskiej branży mięsnej 
 
Największy udział w saldzie przeterminowanego zadłużenia branży spożywczej mają 
przedsiębiorcy zajmujący się przetwórstwem oraz produkcją wyrobów z mięsa. Ich 
zagregowane zadłużenie wynosi 514,3 mln zł i stanowi aż 45,6% zaległości całej branży, 
podczas gdy ich udział w produkcji sprzedanej sektora w analogicznym okresie wyniósł 
33,4%. Odsetek firm z problemami wynosi tu 10,2%, z czego najwyższy jest wśród 
producentów i przetwórców mięsa drobiowego – 16,4%. Średnie zadłużenie 
przedsiębiorstwa z branży mięsnej to 732,6 tys. zł  
 
Największą część z 514,3 mln zł stanowią przeterminowane zaległości przetwórców 
wołowiny, wieprzowiny, jagnięciny oraz baraniny, którzy są też najliczniejszą grupą 
podmiotów w branży mięsnej. Odsetek firm z problemami wynosi tu 9,5%, a ich łączne 
zadłużenie to 331,24 mln zł. Także średnie zadłużenie przedsiębiorstw tej klasy jest 
wyższe niż średnie w całej branży mięsnej – w przypadku dużych firm zarejestrowanych 
w KRS wynosi aż 1,33 mln zł, a mniejszych firm zarejestrowanych w CEIDG – 436,7 tys. 
zł.  
 
Najwyższe zadłużenie firmy spożywczej na polskim rynku sięga 81,2 mln zł i dotyczy 
firmy z województwa śląskiego, która zajmuje się przetwarzaniem oraz konserwowaniem 
czerwonego mięsa. Druga na liście rekordzistów jest firma z Wielkopolski zajmująca się 
produkcją olejów oraz pozostałych tłuszczów płynnych. Jej zadłużenie – 74,67 mln zł  
– jest niemal dwieście razy wyższe niż średnie zadłużenie firmy spożywczej w Polsce. 
Firma ta jest obecnie w likwidacji. Kolejny rekord należy do firmy z województwa 
pomorskiego, która jest winna wierzycielom niemal 36,2 mln zł – działa w branży rybnej.  
 
Trudna jest także sytuacja producentów i przetwórców mięsa drobiowego. Tu odsetek 
firm z problemami jest najwyższy nie tylko w branży mięsnej, ale wśród wszystkich 
producentów artykułów spożywczych – sięga aż 16,4%. Ze względu jednak na mniejszą 
liczebność tej podgrupy przedsiębiorców, ich łączne przeterminowane zadłużenie jest 
znacznie niższe niż u producentów czerwonego mięsa i wynosi nieco ponad 83 mln zł.  
Z tej kwoty niemal 66 mln zł to długi dużych podmiotów zarejestrowanych w KRS, a ok. 
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17 mln to długi małych firm. Duże firmy są zadłużone średnio aż na 1,57 mln zł, małe na 
329,4 tys. zł. 
 
Przeterminowane zadłużenie producentów wyrobów mięsnych czyli wędlin, kiełbas, 
pasztetów i wędzonek sięga w sumie 99,93 mln zł, a odsetek firm z problemami wynosi 
tu 9,7%. Zadłużenie małych firm działających w tej branży to w sumie 40,5 mln zł, zaś 
dużych 59,4 mln zł. Niższa jest jednak wartość średniego przeterminowanego zadłużenia 
– wynosi ono 409,6 tys. zł. W odniesieniu do dużych firm średnie zadłużenie to 576,1 tys. 
zł, zaś małych – 287,4 tys. zł. 
 
Cały raport pod linkiem: 
https://media.bik.pl/publikacje/read/488713/przemysl-spozywczy-w-polsce-co-
dwunasta-firma-ma-problemy-z-wyplacalnoscia-raport-big-infomonitor-o-zadluzeniu-
branzy-spozywczej 

 
 
Szczepionka na ASF? Chińczycy twierdzą, że ją stworzyli i pokazali 
dowody 
 
Grupa naukowców z Harbin Veterinary Research Institute opracowała atenuowaną 
szczepionkę na afrykański pomór świń (ASF). Wyniki badań opublikowali w artykule 
naukowym  „A seven-gene-deleted African swine fever virus is safe and effective as a live 

attenuated vaccine in pigs” na portalu Science China Life Sciences. 
 
Zdaniem naukowców opracowana przez nich metoda dała bardzo dobre wyniki w walce  
z ASF. Ponadto podkreślają, że szczepionka jest bezpieczna.  
 
Link do artykułu: 
http://engine.scichina.com/publisher/scp/journal/SCLS/doi/10.1007/s11427-020-1657-
9?slug=fulltext 

 
 
Tak rząd pomoże rolnikom w zakresie dobrostanu krów i świń 
 
Od 15 marca 2020 r. rolnicy utrzymujący krowy i świnie będą mogli ubiegać się  
o wsparcie finansowe za poprawę warunków utrzymania tych zwierząt ponad wymagane 
normy. 
 
Na wsparcie będą mogli liczyć rolnicy, którzy zadbają o lepsze samopoczucie i zdrowie 
zwierząt, poprawiając warunki ich utrzymania przez zwiększenie powierzchni bytowej 
przypadającej na jedno zwierzę (krowę, lochę, tucznika) o co najmniej 20 proc.  
w stosunku do wymaganej obecnie minimalnej powierzchni lub przez zorganizowanie 
zwierzętom dostępu do pastwiska lub wybiegu. 
 
Stawki pomocy wyniosą (na rok): 

 301 zł na lochę (zwiększenie powierzchni w budynkach), 
 24 zł na tucznika (zwiększenie powierzchni w budynkach), 
 185 zł na krowę mleczną (wypas w sezonie pastwiskowym), 
 595 zł na krowę mleczną (zwiększenie powierzchni w budynkach), 
 329 zł na krowę mamkę (dostęp do wybiegów poza sezonem pastwiskowym). 

 
Rolnicy będą mogli składać pierwsze wnioski o wsparcie do dobrostanu krów i świń już od 
15 marca 2020 r. Nabór – drogą elektroniczną, w ramach formularza eWniosekPlus (na 
wspólnym formularzu wniosku dla płatności bezpośrednich i płatności obszarowych PROW 
2014-2020) – potrwa do 15 maja 2020 r. 
 

https://media.bik.pl/publikacje/read/488713/przemysl-spozywczy-w-polsce-co-dwunasta-firma-ma-problemy-z-wyplacalnoscia-raport-big-infomonitor-o-zadluzeniu-branzy-spozywczej
https://media.bik.pl/publikacje/read/488713/przemysl-spozywczy-w-polsce-co-dwunasta-firma-ma-problemy-z-wyplacalnoscia-raport-big-infomonitor-o-zadluzeniu-branzy-spozywczej
https://media.bik.pl/publikacje/read/488713/przemysl-spozywczy-w-polsce-co-dwunasta-firma-ma-problemy-z-wyplacalnoscia-raport-big-infomonitor-o-zadluzeniu-branzy-spozywczej
http://engine.scichina.com/publisher/scp/journal/SCLS/doi/10.1007/s11427-020-1657-9?slug=fulltext
http://engine.scichina.com/publisher/scp/journal/SCLS/doi/10.1007/s11427-020-1657-9?slug=fulltext
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Szczegółowe warunki i tryb przyznawania pomocy będą określone w rozporządzeniu 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczącym działania Dobrostan zwierząt PROW 2014-
2020, które będzie obowiązywać od dnia 15 marca 2020 r. (rozporządzenie jest na 
końcowym etapie procesu legislacyjnego). 
 
Na działanie Dobrostan zwierząt PROW 2014-2020 zarezerwowano 50 mln euro. Szacuje 
się, że ze wsparcia będzie mogło skorzystać ok. 65 tys. rolników – hodowców krów  
i świń. 
 
Obecnie trwają szkolenia i egzaminy dla doradców rolniczych, którzy będą świadczyć 
rolnikom usługi dotyczące doradzania w realizacji działania oraz sporządzania Planu 
poprawy dobrostanu zwierząt. 
 
Podstawa prawna: 
Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów 
wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 300)  
 
Link do ustawy: 
http://www.dziennikustaw.gov.pl/D2020000030001.pdf 
 
 

Regionalizacja Ukrainy w związku z HPAI 
 
W związku opublikowaniem rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2020/352 
zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 798/2008 [dot. 
regionalizacji Ukrainy, spowodowanej wystąpieniem ogniska wysoce zjadliwej grypy 
ptaków (HPAI) podtypu H5 na terenie tego kraju], od dnia 7 marca 2020 r. jest 
możliwość certyfikacji na rynek UE mięsa drobiowego pochodzącego z Ukrainy,  
z wyłączeniem regionów wskazanych w ww. rozporządzeniu. 
 
 

 RYNKI EKSPORTOWE 
 

Rozszerzenie przez Hongkong ograniczeń importowych w związku z nowym 
ogniskiem wysoce zjadliwej grypy ptaków w Polsce 
 
W związku z potwierdzeniem ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8  
w stadzie drobiu w powiecie konińskim (woj. wielkopolskie) władze Hongkongu 
wprowadziły od dnia 4 marca 2020 r. tymczasowy zakaz importu z w/w powiatu mięsa 
drobiowego  (tusz, elementów, podrobów) oraz produktów drobiowych (w tym jaj) 
przeznaczonych do spożycia przez ludzi. 
 
Rozszerzenie ograniczeń wprowadzonych przez Republikę Białorusi z uwagi na 
występowanie HPAI w Polsce 
 
Informuję, że na oficjalnej stronie internetowej Departamentu Nadzoru Weterynaryjnego 
i Spożywczego Ministerstwa Rolnictwa i Żywności Republiki Białorusi, została 
zamieszczona informacja nt. wprowadzenia przez białoruską służbę weterynaryjną od 
dnia 28 lutego 2020 r. tymczasowego ograniczenia wwozu na terytorium Republiki 
Białorusi z województwa opolskiego, łódzkiego oraz śląskiego: 

 żywego drobiu, jaj wylęgowych, dzikich, zoologicznych i cyrkowych zwierząt 
podatnych na zarażenie; 

 mięsa drobiowego, jaj w proszku, melanżu, albuminy i innych produktów 
spożywczych przetwórstwa jaj kurzych; 
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 puchu i pierza, trofeów myśliwskich (dzikie ptactwo); 
 pasz i dodatków paszowych z drobiu, pasz i dodatków paszowych pochodzenia 

roślinnego (z wyjątkiem przeznaczonych dla kotów i psów dodatków do karm oraz 
karm dla kotów i psów, poddanych obróbce termicznej). 

 
Jednocześnie wszystkie, wprowadzone wcześniej pozwolenia na wwóz ww. towarów 
(przesyłek) na terytorium Republiki Białorusi z województwa opolskiego, łódzkiego oraz 
śląskiego Rzeczypospolitej Polskiej zostają odwołane. 
 
Towary, podlegające kontroli weterynaryjnej (nadzorowi) objęte wspomnianymi 
ograniczeniami, które wyjechały z województwa opolskiego, łódzkiego oraz śląskiego do 
dnia 27 lutego 2020 r. włącznie, przyjmowane są w trybie zwykłym. 
 
Powyższe ograniczenia nie obejmują pozwoleń, wydanych po uzgodnieniu z komitetami 
ds. rolnictwa i żywności obwodowych komitetów wykonawczych Republiki Białorusi, na 
poddane obróbce termicznej w procesie produkcji śruty do mieszanek paszowych, 
przeznaczonych dla zwierząt i mieszanek paszowych, przeznaczonych dla cennych 
gatunków ryb. 
 
Jednocześnie przypominam, że podobny zakaz w związku z wystąpieniem wysoce 
zjadliwej grypy ptaków służba weterynaryjna Republiki Białorusi wprowadziła również dla 
województwa lubelskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, dolnośląskiego  
i warmińsko-mazurskiego. 
 
Rozszerzenie przez Hongkong ograniczeń importowych w związku z nowym 
ogniskiem wysoce zjadliwej grypy ptaków w Polsce 
 
W związku z potwierdzeniem ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8  
w stadzie drobiu w powiecie zgierskim (woj. łódzkie) władze Hongkongu wprowadziły od 
dnia 2 marca 2020 r. tymczasowy zakaz importu z w/w powiatów mięsa drobiowego  
(tusz, elementów, podrobów) oraz produktów drobiowych (w tym jaj) przeznaczonych do 
spożycia przez ludzi. 
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