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 WYDARZENIA 
 

Tarcza kapitałowa ze zgodą Komisji Europejskiej 
 
Komisja Europejska wydała pozytywną decyzję w sprawie programu pomocowego 
przewidującego udzielanie przedsiębiorcom pomocy publicznej w formie inwestycji 
kapitałowych, czyli tzw. tarczy kapitałowej. Oznacza to, że 7,5 mld zł trafi do firm, które 
ucierpiały w czasie pandemii koronawirusa. Negocjacje w tej sprawie prowadził UOKiK 
oraz PFR. 
 
Tarcza kapitałowa przewiduje udzielanie dużym oraz niektórym małym i średnim 
przedsiębiorstwom pomocy w formie podwyższenia kapitału zakładowego (obejmowanie 
nowo wyemitowanych akcji lub udziałów, w tym poprzez subskrypcję warrantów i ich 
dalszą konwersję na kapitał) oraz pożyczek lub obligacji konwertowalnych na kapitał. 
Celem wsparcia jest przywrócenie stabilnej struktury firm, które w czasie pandemii 
COVID-19musiały ograniczyć lub wstrzymać produkcję, czy świadczenie usług, a także 
odczuły ograniczenie popytu. Program pomocowy został zatwierdzony na podstawie 
sekcji 3.11 Tymczasowych ram środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki  
w kontekście trwającej epidemii Covid-19. 
 
Budżet zatwierdzonego programu wynosi 7,5 mld zł. Maksymalna kwota pomocy dla 
jednego przedsiębiorcy może wynieść miliard zł.  
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Program został formalnie notyfikowany Komisji Europejskiej przez Prezesa UOKiK 6 maja, 
natomiast negocjacje nad kształtem programu prowadzone były przez UOKiK i Polski 
Fundusz Rozwoju  z Komisją Europejską od 15 kwietnia. 
 
 
Europejczycy nie chcą jeść mięsa z próbówki 
 
40 procent Europejczyków przestało jeść lub ograniczyło spożycie czerwonego mięsa ze 
względu na troskę o środowisko – wynika z badania jakie przeprowadziła Europejska 
Organizacja Konsumentów (BEUC). 
 
Badanie zostało przeprowadzone w 11 krajach Unii Europejskiej (Austria, Belgia, Niemcy, 
Grecja, Włochy, Litwa, Holandia, Portugalia, Słowacja, Słowenia i Hiszpania). 
 
Ankietowanie również zostali zapytani o stosunek jedzenia owadów i mięsa z próbówki.  
Z odpowiedzi wynika, że Europejczycy nie są zainteresowani konsumpcją tego rodzaju 
białka. Z drugiej strony nie widzą problemów w roślinnych wegańskich "burgerach”, które 
postrzegają jako alternatywne źródła białka. 
 
Link do raportu: 
http://www.beuc.eu/publications/most-eu-consumers-open-eat-more-sustainably-face-
hurdles-new-survey-shows/html 
 
albo 
 
http://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2020-
042_consumers_and_the_transition_to_sustainable_food.pdf 
 
 

Związek Polskie Mięso przygotowuje się do targów żywności SIAL 
Paris  
 
Związek Polskie Mięso przygotował i opublikował na swojej stronie internetowej zapytanie 
ofertowe dotyczące przygotowania szczegółowej koncepcji oraz realizację działań  
w ramach projektu pt. „Udział w Targach SIAL Paryż 2020” (SIAL Paris 2020) w dniach 
18-22 października 2020. 
 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zabudowy stoiska targowego na powierzchni 
201,87 m2 wraz z jego obsługą dla kilkunastu przedstawicieli branży mięsa czerwonego 
(wieprzowina i wołowina) w Polsce. 
 
Stoisko powstaje w kooperacji organizacji branżowych: Związku Polskie Mięso, Unii 
Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego (UPEMI), Polskiego Zrzeszenia 
Producentów Bydła Mięsnego oraz Stowarzyszenia Rzeźników i Wędliniarzy RP 
 
Ekspozycja na targach SIAL Paris jest finansowana z Funduszu Promocji Mięsa 
Wieprzowego oraz Funduszu Promocji Mięsa Wołowego. 
 
O zasadach wystawienia się Związek poinformuje niebawem. 
 
Link do zapytania ofertowego: 
http://polskie-mieso.pl/zapytanie-ofertowe-zpm-06-2020-udzial-targach-sial-paryz-
2020/ 
 
 
 

http://www.beuc.eu/publications/most-eu-consumers-open-eat-more-sustainably-face-hurdles-new-survey-shows/html
http://www.beuc.eu/publications/most-eu-consumers-open-eat-more-sustainably-face-hurdles-new-survey-shows/html
http://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2020-042_consumers_and_the_transition_to_sustainable_food.pdf
http://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2020-042_consumers_and_the_transition_to_sustainable_food.pdf
http://polskie-mieso.pl/zapytanie-ofertowe-zpm-06-2020-udzial-targach-sial-paryz-2020/
http://polskie-mieso.pl/zapytanie-ofertowe-zpm-06-2020-udzial-targach-sial-paryz-2020/
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 OSTRZEŻENIE 
 
Związek Polskie Mięso ostrzega przed akcją organizacji 
prozwierzęcej 
 
Stowarzyszenie Otwarte Klatki rozpoczęło specjalną akcję bilbordową skierowaną do 
pracowników zakładów mięsnych lub innych osób, które są lub były świadkiem znęcania 
się nad zwierzętami lub łamania praw pracowniczych na fermie lub w ubojni. 
 
Każda taka osoba może zawiadomić SOK dzwoniąc na wskazany numer telefonu przez 
lub przesyłając maila. 
 

 
 

Źródło: twitter.com/otwarte klatki. 

 
 

 OD POLA DO STOŁU 
 
Analiza: Handel a bioróżnorodność 
 
Na zlecenie Parlamentu Europejskiego została przygotowana analiza wpływu Zielonego 
Ładu, szczególnie bioróżnorodności, na handel.  To pierwsze takie opracowanie. 
 
Link do analizy: 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/603494/EXPO_IDA(2020)6
03494_EN.pdf 
 

 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/603494/EXPO_IDA(2020)603494_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/603494/EXPO_IDA(2020)603494_EN.pdf
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Debata o nowym Zielonym Ładzie z komisarzem ds. środowiska, 
oceanów i rybołówstwa 
 
22 czerwca odbędzie się Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego 
debata z udziałem Virginijus Sinkevičius, komisarzem ds. środowiska, oceanów i 
rybołówstwa. Jej tematem będzie bioróżnorodność. Debat e będzie można śledzić przez 
internet.  
 
 

 RYNKI EKSPORTOWE 
 

Zniesienie przez Singapur restrykcji dla kolejnych powiatów  
z uwagi na wygaszenie ognisk HPAI 
 
W dniu 9 czerwca 2020 r. właściwa służba Singapuru poinformowała, iż w oparciu  
o informacje przekazane przez Głównego Lekarza Weterynarii, podjęła decyzję  
o zniesieniu restrykcji wprowadzonych z uwagi na wystąpienie HPAI dla kolejnych 
powiatów, tj. 

 powiatu wrocławskiego w województwie dolnośląskim; 
 powiatu łódzkiego w województwie łódzkim. 

 
Z wyżej wymienionych powiatów można eksportować do Singapuru drób, mięso 
drobiowe, produkty drobiowe i hodowlane ptaki ozdobne. 
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