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 WYDARZENIA  
 

6,2 mld EUR przychodów z handlu mięsem 
 
W 2019 r. przychody uzyskane z eksportu produktów wieprzowych, wołowych oraz 
drobiowych wyniosły 6,2 mld EUR (26,6 mld zł) i były o 3% większe niż w 2018 roku. 
Największy udział w wartości miały produkty drobiowe (49%), a produkty wieprzowe  
i wołowe wraz z cielęcymi odpowiednio 26% i 25%.  
 
Handel zagraniczny drobiem 
W 2019 r. za granicę sprzedano 1,8 mln ton produktów drobiowych (w ekwiwalencie 
tuszek) za 3,1 mld EUR (13,1 mld zł). W porównaniu z 2018 r. wolumen eksportu 
asortymentu drobiowego wzrósł o 11%, a jego wartość - o 10%. Jednocześnie do kraju 
przywieziono 186 tys. ton produktów drobiowych za 324 mln EUR (1,4 mld zł), 
odpowiednio o 10% i 3% więcej niż przed rokiem. 
 
W strukturze asortymentowej eksportu produktów drobiowych z Polski 93 % udział miało 
mięso (1 453 tys. ton w wadze produktu). Głównymi odbiorcami mięsa drobiowego  
z Polski były kraje UE (71% udziału w eksporcie – 1 033 tys. ton), m.in. Niemcy (223 
tys. ton – 15%), Wielka Brytania i Niderlandy (odpowiednio 122 tys. ton i 117 tys. ton  
– po 8%) oraz Francja (91 tys. ton – 6%), a spoza UE – Ukraina (95 tys. ton – 7%) i RPA 
(51 tys. ton – 3%). 
 
Handel zagraniczny wieprzowiną 
W 2019 r. eksport żywca, mięsa oraz przetworów i tłuszczów wieprzowych wyniósł 744 
tys. ton (w ekwiwalencie tusz), o 9% mniej niż w roku 2018. Jednak z uwagi na wysokie 
ceny wieprzowiny na rynku światowym, przychody z eksportu były tylko o 1% mniejsze  
i wyniosły 1,6 mld EUR (6,8 mld zł). Jednocześnie do kraju zaimportowano 875 tys. ton 
asortymentu wieprzowego, o 12% mniej niż w 2018 r. za 2 mld EUR (8,5 mld zł), o 9% 
więcej niż w roku ubiegłym. 
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W strukturze asortymentowej eksportu produktów wieprzowych z Polski dominowało 
mięso świeże i mrożone (60%). W 2019 r. za granicę sprzedano 445 tys. ton mięsa 
wieprzowego (w wadze produktu), o 13% mniej niż przed rokiem. Mięso wywożono 
głównie do krajów UE, m.in.: do Niemiec (67 tys. ton – 15%), Włoch (42 tys. ton – 9%), 
na Słowację i do Czech (odpowiednio 29 tys. ton i 28 tys. ton – po 6%). Odbiorcami 
spoza UE były m.in.: USA (41 tys. ton – 9%), Hongkong (22 tys. ton – 5%), Wietnam  
i Ukraina (odpowiednio 14 tys. ton i 12 tys. ton – po 3%). 
 
Handel zagraniczny wołowiną i cielęciną 
W 2019 r. z Polski wyeksportowano 471 tys. ton żywca, mięsa oraz przetworów 
wołowych i cielęcych (w ekwiwalencie tusz), o 2% mniej niż przed rokiem, a łączne 
przychody z eksportu zmalały o 5%, do 1,5 mld EUR (6,6 mld zł). Import ukształtował się 
na poziomie 47 tys. ton i był o 10% mniejszy niż w 2018 r., a wydatki poniesione na 
zakup produktów wołowych i cielęcych zmalały o 12%, do 164 mln EUR (705 mln zł). 
 
W strukturze asortymentowej eksportu produktów wołowych z Polski 90% udział miało 
mięso. W 2019 r. z Polski wyeksportowano 378 tys. ton mięsa wołowego (w wadze 
produktu), głównie do krajów UE. Unijnymi odbiorcami tego asortymentu z Polski były 
m.in.: Włochy (86 tys. ton – 23%), Niemcy (61 tys. ton – 16%), Niderlandy (39 tys. ton 
– 10%), Hiszpania (30 tys. ton – 8%) oraz Francja (21 tys. ton – 5%), a spoza UE  
– głównie Izrael (14 tys. ton – 4%). 
 
Więcej informacji tutaj: 
http://www.kowr.gov.pl/uploads/pliki/analizy/handel_zagraniczny/KOWR_Polski%20hand
el%20zagraniczny%20produktami%20mi%C4%99snymi%20w%202019%20r..pdf 

 
 
Pilotażowe uruchomienie Platformy Żywnościowej 
 
Od 1 marca 2020 roku będzie można zawierać pierwsze transakcje na pszenicę  
w systemie giełdowym. 
 
Celem Pilotażu jest przetestowanie w warunkach rzeczywistych, wypracowanych 
rozwiązań poprzez oferowanie uczestnikom rynku kontraktów typu SPOT na pszenicę 
przez mający potencjał wdrożeniowy podmiot (TGE), który na rynku krajowym prowadzi 
działalność w zakresie obrotu towarami giełdowymi. 
 
Zakres Pilotażu Platformy Sprzedażowej obejmuje w szczególności: 

1. Opracowanie dokumentacji niezbędnej do wdrożenia fazy pilotażowej projektu, tj.: 
projektu techniczno-funkcjonalnego rozwiązań IT dla Platformy Żywnościowej, 
który pozwoli określić wymagania funkcjonalne i pozafunkcjonalne jakie ma 
spełnić platforma. 

2. Udostępnianie środowisk infrastruktury techniczno-systemowej (developerskie, 
testowe, szkoleniowe oraz produkcyjne) umożliwiających poprawne 
skonfigurowanie i uruchomienie platformy, m.in. w zakresie: 

a. platformy notowań do obsługi rynku rolnego; 
b. platformy rozliczeniowej; 
c. mechanizmów planowania i optymalizacji partii odbioru towaru 

(zestawianie partii, optymalizacja logistyki); 
 

d. mechanizmów komunikacji/wymiany informacji z uczestnikami rynku; 
e. rozwiązań w zakresie analityczno-raportowym (hurtownia danych  

z mechanizmami data analitycs); 
f. mechanizmów monitorowania jakości i bezpieczeństwa operacji; 
g. mechanizmów implementacji i certyfikacji oprogramowania uczestników 

rynku przeznaczonego do współpracy z platformą notowań. 

http://www.kowr.gov.pl/uploads/pliki/analizy/handel_zagraniczny/KOWR_Polski%20handel%20zagraniczny%20produktami%20mi%C4%99snymi%20w%202019%20r..pdf
http://www.kowr.gov.pl/uploads/pliki/analizy/handel_zagraniczny/KOWR_Polski%20handel%20zagraniczny%20produktami%20mi%C4%99snymi%20w%202019%20r..pdf
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3. Przygotowanie i konfigurację platformy żywnościowej pod kątem spełnienia 
wymagań techniczno-systemowych. 

4. Przeprowadzenie testów funkcjonalnych i integracyjnych z wybranymi 
uczestnikami rynku, w celu potwierdzenia gotowości do uruchomienia pilotażu. 

5. Pilotażowe uruchomienie elektronicznej platformy żywnościowej umożliwiające 
zawieranie transakcji rynkowych przez podmioty gospodarcze, w formule rynku 
SPOT, dla pszenicy. 

Platforma Żywnościowa jest to giełda stworzona na wzór giełdy papierów wartościowych, 
ale obracająca nie akcjami, lecz produktami rolnymi. Na początek, w formie pilotażu 
przedmiotem obrotu będzie pszenica. 
 
Uruchomienie zorganizowanej elektronicznej platformy obrotu umożliwi koncentrację 
podaży krajowych towarów rolno-spożywczych poprzez tworzenie dużych, jednorodnych 
partii. Dzięki takiemu rozwiązaniu, w oparciu o wystandaryzowane produkty i określone 
warunki transakcji, ograniczone zostanie  ryzyko handlowe. 
 
Podstawowym założeniem Platformy Żywnościowej jest zwiększenie konkurencyjności 
polskich podmiotów sektora rolno-spożywczego, zarówno na rynku krajowym, jak i na 
rynkach zagranicznych. 
 
Sprzedawać za pośrednictwem platformy będą mogli zarówno mali rolnicy prowadzący 
rodzinne gospodarstwa jak i wielcy producenci oferujący duże partie pszenicy. Platforma 
Żywnościowa ułatwi tez dostęp do surowca o ustalonej, najwyższej jakości wszystkim 
potencjalnie kupującym zarówno małym przetwórcom jak i potentatom czy eksporterom. 
Przewidujemy, że na początku platforma będzie uzupełnieniem tradycyjnych kanałów 
dystrybucji, ale z czasem dla wielu producentów, przetwórców i eksporterów będzie to 
główne miejsce obrotu pszenicą. 
 
Projekt realizuje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w konsorcjum z Instytutem 
Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego i Instytutem Ekonomiki Rolnictwa  
i Gospodarki Żywnościowej – PIB. Partnerem, głównym wykonawcą i operatorem 
Platformy Żywnościowej jest konsorcjum Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 
S.A. z Izbą Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A. i Towarową Giełdą Energii S.A. pod 
nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego.  
 
Projekt finansuje Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu „Społeczny  
i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG. 
 
Link do platformy: 
http://platformazywnosciowa.com.pl/ 
 
 

Parlament Europejski opublikował dane za 2018 rok na temat 
transportu żywych zwierząt  
 
W 2018 roku w Unii Europejskiej stado bydła liczyło 87 mln sztuk, 147 milionów świń, 
około 100 milionów owiec i kóz, 290 milionów kur niosek. Poza były jeszcze stada koni 
oraz innych zwierząt. 
 
Według PE w 2018 roku około 3,5 mln owiec i kóz, 4,3 mln sztuk bydła, 33,4 mln świń  
i 1 000 mln drobiu było przedmiotem obrotu handlowego żywymi zwierzętami między 
krajami UE. Belgia, Irlandia, Grecja, Hiszpania, Francja i Włochy wymieniły się ponad 1,8 
mln sztuk bydła. Powodem ponad 70% transferów zwierząt w przypadku bydła i świń był 
cykl produkcyjny, a w przypadku owiec i kóz ubój. 
 
Import i eksport żywych zwierząt z krajami trzecimi stanowi mniej niż 10% handlu 
wewnątrz UE.  

http://platformazywnosciowa.com.pl/
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Więcej szczegółów o handlu: 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/646170/EPRS_ATA(2020)6
46170_EN.pdf 
 
 

 RYNKI EKSPORTOWE 
 
Rozszerzenie ograniczeń wprowadzonych przez Republikę Kazachstanu z uwagi 
na występowanie HPAI w Polsce 
 
W związku z wystąpieniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ognisk wysoce 
zjadliwej grypy ptaków, pismem z dnia 7 lutego 2020 r. służba weterynaryjna Republiki 
Kazachstanu poinformowała o wprowadzeniu od dnia 5 lutego 2020 r. tymczasowego 
ograniczenia wwozu na terytorium Republiki Kazachstanu oraz tranzytu przez terytorium 
Republiki Kazachstanu następujących produktów pochodzących z województw 
dolnośląskiego i śląskiego: 

 żywego drobiu; 
 jaj wylęgowych; 
 puchu i piór; 
 mięsa drobiowego i wszystkich produktów z mięsa drobiowego, które nie zostały 

poddane obróbce termicznej; 
 pasz i dodatków paszowych dla drobiu (z wyjątkiem dodatków paszowych, 

otrzymywanych w procesie syntezy chemicznej i mikrobiologicznej); 
 trofeów myśliwskich, które nie zostały poddane obróbce taksydermicznej (dzikie 

ptactwo); 
 używanego sprzętu przeznaczonego do hodowli, uboju i rozbioru drobiu. 

Jednocześnie przypominamy, że podobny zakaz (bez ograniczenia tranzytu) 
wprowadzony przez służbę weterynaryjną Republiki Kazachstanu obowiązuje już dla woj. 
lubelskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego. 
 
Zakaz eksportu na rynek Królestwa Arabii Saudyjskiej z uwagi na występowanie 
HPAI 
 
Za pośrednictwem notyfikacji WTO GIW został poinformowany o wprowadzeniu przez 
służbę weterynaryjną Królestwa Arabii Saudyjskiej zakazu eksportu mięsa drobiowego, 
jaj i produktów z nich pozyskanych z województwa lubelskiego. 
 
Import ww. towarów został tymczasowo wstrzymany, z wyjątkiem produktów jajecznych 
i mięsnych poddanych obróbce termicznej lub innym obróbkom gwarantującym 
zniszczenie wirusa grypy ptaków, przy zachowaniu warunków higieny i saudyjskich 
standardów technicznych. 
 
Wyżej wymieniony zakaz został wprowadzony w związku z wykryciem 1. ogniska HPAI  
u drobiu w miejscowości Uścimów, w powiecie lubartowskim, w województwie lubelskim 
w dniu 30 grudnia 2019 r. 
 
Rozszerzenie ograniczeń wprowadzonych przez Federację Rosyjską z uwagi na 
występowanie HPAI w Polsce 
 
W związku z wystąpieniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ognisk wysoce 
zjadliwej grypy ptaków, służba weterynaryjna Federacji Rosyjskiej, pismem z dnia  
7 lutego 2020 r. wprowadziła od dnia 7 lutego 2020 r. tymczasowe ograniczenia wwozu  
z woj. warmińsko-mazurskiego następujących towarów: 

 mięsa drobiowego, gotowych produktów drobiowych, wszelkiego rodzaju produkcji 
drobiowej, zawierającej w swoim składzie produkty przetwórstwa drobiu,  
z wyjątkiem produktów poddanych obróbce, gwarantującej zniszczenie wirusa 
grypy ptaków, stosownie do przepisów Kodeksu Zdrowia Zwierząt Lądowych OIE; 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/646170/EPRS_ATA(2020)646170_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/646170/EPRS_ATA(2020)646170_EN.pdf
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 pasz i dodatków paszowych, przeznaczonych dla drobiu (z wyjątkiem pasz  
i dodatków paszowych pochodzenia roślinnego oraz syntezy chemicznej  
i mikrobiologicznej); 

 będącego w użyciu sprzętu, przeznaczonego do hodowli, uboju oraz rozbioru 
drobiu. 

Jednocześnie zgodnie z ww. pismem służby weterynaryjnej Federacji Rosyjskiej,  
w przypadku wwozu ww. produktów z Polski do Rosji w świadectwie towarzyszącym 
przesyłce w punkcie dotyczącym terytorium wolnego od grypy ptaków, należy zamieścić 
informację: spoza terenów województw: lubelskiego, zachodniopomorskiego, 
wielkopolskiego, dolnośląskiego i warmińsko-mazurskiego. 
 
Natomiast stosownie do pisma służby weterynaryjnej Federacji Rosyjskiej z dnia 7 lutego 
2020 r. w przypadku wwozu do Federacji Rosyjskiej żywego drobiu i jaj wylęgowych  
z Polski w odpowiednich świadectwach weterynaryjnych w punkcie dotyczącym 
terytorium wolnego od grypy ptaków, należy zamieścić informację: spoza terenów 
województw: lubelskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, 
warmińsko-mazurskiego, lubuskiego, podkarpackiego, małopolskiego, opolskiego, 
świętokrzyskiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego i śląskiego. 
 
Wprowadzenie przez Hongkong tymczasowego zakazu importu mięsa 
drobiowego i produktów drobiowych z powiatu ostródzkiego 
 
W związku z potwierdzeniem wystąpienia ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków 
podtypu H5N8 w stadzie drobiu w miejscowości Zybułtowo, w gminie Grunwald,  
w powiecie ostródzkim, w województwie warmińsko-mazurskim, informuję, że właściwe 
władze Hongkongu wprowadziły od dnia 12 lutego 2020 r. tymczasowy zakaz importu  
z powiatu ostródzkiego mięsa drobiowego (tusz, elementów, podrobów) oraz produktów 
drobiowych (w tym jaj) przeznaczonych do spożycia przez ludzi. 
 

 KOMISJA ROLNICTWA 
 
 
19 lutego 2020 (wtorek), godz. 09:00 
(sala konferencyjna w Kresowej Osadzie, Basznia Dolna, ul. Kolejowa 16) 
 
Informacja na temat podejmowanych działań i ich skuteczności w walce z wirusem ASF 
w powiecie lubaczowskim w latach 2017-2019 

 przedstawiają: Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart, Podkarpacki Wojewódzki 
Lekarz Weterynarii Janusz Ciołek. 

 
Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat planu wdrażania „specustawy”  
w sprawie zwalczania ASF – działania odpowiednich służb, ich przygotowanie oraz 
przewidywane efekty 

 referuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski. 
 
Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat: „Rolniczy handel detaliczny 
(RDH) – jako szansa rozwoju małych gospodarstw i zdrowsza żywność dla 
konsumentów” – efekty wdrożenia zmian w przepisach oraz planowane działania 
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w kierunku wsparcia przetwórstwa z programu 
RDH 

 przedstawia Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski. 
 

Prezentacja programu „Podkarpacki Naturalny Wypas” 
 przedstawia Marszalek Województwa Podkarpackiego. 

 
 
 



6 

 

Biuletyn Związku Polskie Mięso 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Redakcja Biuletynu 

Związek Polskie Mięso 
 

Ul. Chałubińskiego 8 
00-613 Warszawa 

 
Tel: +48 22 830 26 56 
Fax: +48 22 830 16 48 

 
info@polskie-mieso.pl 
www.polskie-mięso.pl 

 
Biuletyn przygotował Jacek Strzelecki 

jacek@polskie-mieso.pl 


