
1 

 

Biuletyn Związku Polskie Mięso 
 

 
 

BIULETYN 
Związku Polskie Mięso 

17 sierpnia 2020 roku, numer 156 
 
 
 
 
 

 WYDARZENIA 
 Polska wolna od wysoce zjadliwej grypy ptaków 
 GUS podał dane o spożyciu mięsa w Polsce 

 
 JAPONIA – KONTROLA INSPEKTORÓW - WYJAŚNIENIA 

 Pismo Zastępcy Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie planowanej w 
Polsce wizyty inspektorów z Japonii, którzy będą kontrolować zakłady 
drobiarskie eksportujące na japoński rynek 
 

 TAŚMY ANTYBAKTERYJNE MODERNPLAST 
 Jak ochronić linię produkcyjna przed rozwojem bakterii? 

 
 ASF – KOMPENDIUM WIEDZY 

 OIE przygotowała kilka narzędzi, które pozwalają śledzić wiedzę i 
wydarzenia związane z afrykańskim pomorem świń 

 

 RYNEK WOŁOWINY I BARANINY - CHINY 
 Średnia w Chinach cena kilograma wołowiny oraz baraniny 

 

 SZKOLENIA, WEBINARIA 
 Szanse eksportowe dla przedsiębiorców z branży rolniczej i 

przetwórczej w Kolumbii i Peru 
 Przetargi dla sektora prywatnego w projektach inwestycyjnych 

finansowanych przez Bank Światowy na Ukrainie i Białorusi 
 
 

  

 
 WYDARZENIA 

 
Polska wolna od wysoce zjadliwej grypy ptaków 
 
Główny Lekarz Weterynarii poinformował, że od 13 sierpnia 2020 roku Polska odzyskała 
status kraju wolnego od wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI).  
 
Zgodnie z art. 10.4.3 Kodeksu Zdrowia Zwierząt Lądowych OIE, jeżeli zakażenie HPAI u 
drobiu wystąpiło w państwie, strefie lub kompartmencie wolnym od grypy ptaków, 
odzyskanie statusu wolnego może nastąpić trzy miesiące po zastosowaniu stamping-out 
policy (w tym zabiciu ptaków oraz przeprowadzeniu oczyszczania i odkażania).  
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W związku z wystąpieniem 35 ognisk HPAI u drobiu w sezonie 2019/2020, Inspekcja 
Weterynaryjna wdrożyła wszystkie procedury zwalczania przewidziane w przypadku 
wystąpienia tej choroby.   
 
W dniu 13 maja 2020 roku Główny Lekarz Weterynarii przekazał raport do Światowej 
Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE) o zakończeniu czynności związanych z likwidacją 
choroby, dzięki czemu 13 sierpnia 2020 r. Polska odzyskała status kraju wolnego od HPAI 
zgodnie z rekomendacjami OIE. 
 
Główny Lekarz Weterynarii zwrócił się do wszystkich państw, które wprowadziły 
restrykcje związane z wystąpieniem  w Polsce grypy ptaków o uchylenie nałożonych 
restrykcji. 
 
Poniżej link do raportów o rozwoju ptasiej grypy na świecie 
https://www.oie.int/en/animal-health-in-the-world/update-on-avian-influenza/2020/ 
 
 
GUS podał dane o spożyciu mięsa w Polsce 
 
Spożycie mięsa na 1 osobę w gospodarstwie domowym ogółem wyniosło w 2018 r. 62, 4 
kg, w tym mięsa drobiowego 18,4 kg – podał w raporcie „Rolnictwo 2019” Główny Urząd 
Statystyczny (GUS). 
 
Pogłowie bydła ogółem (wg stanu w grudniu 2019 r.) liczyło 6,3 mln szt. i było o 1,3% 
większe niż w grudniu roku poprzedniego. Wzrost liczebności stada bydła wystąpił w 
większości grup użytkowych, z wyjątkiem krów (mniej o 0,5%), przy czym największy 
wzrost stada odnotowano w przypadku cieląt (o 2,2%). 
 
Pogłowie trzody chlewnej (wg stanu w grudniu 2019 r.) liczyło 11,2 mln sztuk i było o 
1,7% większe niż przed rokiem. W skali roku zwiększyła się liczebność wszystkich grup 
użytkowych. W największym stopniu wzrosła liczebność loch prośnych (o 3,6%) i 
warchlaków od 20 do 50 kg (o 3,4%). Przy wzroście cen żywca opłacalność tuczu świń 
poprawiła się w relacji do roku poprzedniego. Nadal utrzymywał się stan zagrożenia 
chorobą afrykańskiego pomoru świń (ASF). 
 
 
Tablica 26. Produkcja żywca rzeźnego 

 Table 26.  Production of animals for slaughter 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
2010 2015 2017 2018 2019 

SPECIFICATION 

W TYS. SZT.      IN THOUSAND HEADS 

Bydło (bez cieląt)  1331 1569 1814 1825 1768 

Cattle (excluding calves)           

Cielęta   663 149 25 -14 -19 

Calves           

Trzoda chlewna      19745 15773 15447 14699 14584 

Pigs           

Owce  129 78 89 93 109 

Sheep           

Konie     66 41 35 29 27 

Horses 
          

 
Źródło: Rolnictwo 2019, GUS. 
 

https://www.oie.int/en/animal-health-in-the-world/update-on-avian-influenza/2020/
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Tablica 19. Zwierząta gospodarskiea
 

Table 19.
    

Livestock
a
 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
2010

b
 2015 2017 2018 2019 

SPECIFICATION 

O G Ó Ł E M                  T O T A L 

W tys. sztuk                In thousand  heads 

Bydło  5742 5961 6143 6201 6358 

Cattle 

   w tym krowy  2646 2445 2374 2429 2461 

   of which cows 

Trzoda chlewna  15244 11640 11353 11828 10781 

Pigs 

   w tym lochy  1424 947 885 871 755 

   of which sows 

Na 100 ha użytków rolnych w sztukach 

Per 100 ha of agricultural land in heads 

Bydło  39 41 42 42 43 

Cattle 

   w tym krowy  18 17 16 17 17 

   of which cows 

Trzoda chlewna  103 80 78 80,6 76 

Pigs 

   w tym lochy  9,6 6,5 6,0 5.9 5,1 

   of which sows 

W TYM W GOSPODARSTWACH INDYWIDUALNYCH 

OF WHICH PRIVATE FARMS 

W tys. sztuk         In thousand  heads 

Bydło  5400 5648 5849 5901 6077 

Cattle 

   w tym krowy  2499 2315 2255 2309 2343 

   of which cows 

Trzoda chlewna  13099 9182 8955 9322 8314 

Pigs 

   w tym lochy  1225 750 700 685 572 

   of which sows 

W % ogółem                  In % of  total 

Bydło  94 94,7 95,2 95,1 95,6 

Cattle 

   w tym krowy  94,4 94,7 95 95,1 95,2 

   of which cows 

Trzoda chlewna  85,9 78,9 78,9 78.8 77,1 

Pigs 

   w tym lochy  86,1 79,2 79,1 78.6 75,8 

   of which sows 

 

 

Na 100 ha użytków rolnych w sztukach 

Per 100 ha agricultural land in heads 

Bydło  41 43 44 44 45 
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Cattle 

   w tym krowy  19 18 17 17 17 

   of which cows 

Trzoda chlewna  99 69 67 69 61 

Pigs 

   w tym lochy  9,3 5,7 5,2 5.1 4,2 

   of which sows 

 
Źródło: Rolnictwo 2019, GUS. 
 
 
Link do raportu „Rolnictwo 2019” 
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rolnictwo-lesnictwo/rolnictwo/rolnictwo-w-2019-
roku,3,16.html 
 
 

 ASF – KOMPENDIUM WIEDZY 
 
Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt OIE przygotowała kilka narzędzi, które pozwalają 
śledzić wiedzę i wydarzenia związane z afrykańskim pomorem świń 
 
Biuletyn  
 
https://oiebulletin.com/?page_id=150 
 
Rozprzestrzenianie się ASF 
 
https://www.oie.int/en/for-the-media/press-releases/detail/article/global-action-needed-
now-to-halt-spread-of-deadly-pig-disease/ 
 
Raporty o ogniskach ASF na świecie 
 
https://www.oie.int/en/animal-health-in-the-world/information-on-aquatic-and-
terrestrial-animal-diseases/african-swine-fever/reports-on-asf/ 
 
 
 

 JAPONIA – KONTROLA INSPEKTORÓW - WYJAŚNIENIA 
 
Pismo Zastępcy Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie planowanej w Polsce wizyty 
inspektorów z Japonii, którzy będą kontrolować zakłady drobiarskie eksportujące na 
japoński rynek. 

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rolnictwo-lesnictwo/rolnictwo/rolnictwo-w-2019-roku,3,16.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rolnictwo-lesnictwo/rolnictwo/rolnictwo-w-2019-roku,3,16.html
https://oiebulletin.com/?page_id=150
https://www.oie.int/en/for-the-media/press-releases/detail/article/global-action-needed-now-to-halt-spread-of-deadly-pig-disease/
https://www.oie.int/en/for-the-media/press-releases/detail/article/global-action-needed-now-to-halt-spread-of-deadly-pig-disease/
https://www.oie.int/en/animal-health-in-the-world/information-on-aquatic-and-terrestrial-animal-diseases/african-swine-fever/reports-on-asf/
https://www.oie.int/en/animal-health-in-the-world/information-on-aquatic-and-terrestrial-animal-diseases/african-swine-fever/reports-on-asf/
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 TAŚMY ANTYBAKTERYJNE MODERNPLAST 
 
Odnotowuje się coraz więcej przypadków wykrycia obecności groźnych bakterii nawet  
w przetworzonych produktach mięsnych np. w dużych sieciach handlowych. 
 
W związku z powyższym pojawia się potrzeba zachowania coraz większej czystości 
mikrobiologicznej. Rozbiór mięsa (szczególnie czerwonego) wymaga transportowania go 
za pomocą transporterów z tzw. taśmą modularną wykonaną z twardego tworzywa 
odpornego na cięcie nożem.  
 
Firma Modernplast rozpoczęła produkcję taśm modularnych na bazie w pełni 
antybakteryjnego tworzywa. Można w ten sposób uzyskać większe bezpieczeństwo 
mikrobiologiczne produktu końcowego bez znacznych nakładów inwestycyjnych. Taśmy i 
tak pracują już na istniejących liniach produkcyjnych i podlegają ciągłemu zużyciu 
eksploatacyjnemu.  
 
Koszty eksploatacyjne więc się tak naprawdę nie zmieniają. Należy jednak liczyć się z 
kosztami jednorazowej wymiany taśm starych (posiadających podstawowy atest 
spożywczy) na taśmy ANTYBAKTERYJNE (posiadających podstawowy atest spożywczy + 
CERTYFIKAT ANTYBAKTERYJNY).  

 

  
 
W dotychczasowym stanie rzeczy taśmy przenośnikowe muszą spełniać tzw. normy 
minimalne wynikające z dyrektywy EU /2011. Jednak w tym przypadku tworzywo  
z którego wykonana jest taśma nadal stanowi „pożywkę” dla różnego rodzaju bakterii, 
która wchodzi w strukturę wierzchniej warstwy taśmy. Trudno ją wtedy usunąć 
(wypłukać) nawet przy zastosowaniu najróżniejszego rodzaju chemii myjącej. Ilustrują 
ten proces wymazy wykonywane każdorazowo po i przed rozpoczęciem rozbioru mięsa.  
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W przypadku taśmy z tworzywa antybakteryjnego bakteria nie wnika w strukturę taśmy  
i to jest podstawowa zaleta tych taśm.  
 
Poza tym pamiętać należy , że nie da się uzyskać dużej czystości mikrobiologicznej bez 
współpracy na linii: CHEMIA MYJĄCA + TAŚMA PRZENOŚNIKOWA. Tak naprawdę te dwa 
produkty odpowiednio wzajemnie dobrane tworzą dopiero odpowiednią barierę dla 
rozmnażania się bakterii. 
 
Materiał: Modernplast. 
 
 

 RYNEK WOŁOWINY I BARANINY - CHINY 
 
Średnia w Chinach cena kilograma wołowiny oraz baraniny  w okresie od 1 stycznia do 16 
sierpnia 2020 roku. 
 

 
Źródło: Chińskie ministerstwo rolnictwa. 

 
 

 SZKOLENIA, WEBINARIA 
 
Szanse eksportowe dla przedsiębiorców z branży rolniczej  
i przetwórczej w Kolumbii i Peru 
 
Jesteś producentem maszyn rolniczych lub maszyn przetwórstwa spożywczego? Szukasz 
nowych możliwości? Chcesz rozwinąć swoją firmę za oceanem? Weź udział w naszym 
bezpłatnym webinarium i odkryj szanse, których nie możesz przegapić. 
 
Czy wiesz, że Kolumbia dysponuje 40 milionami hektarów nadającymi się pod uprawę,  
z czego wykorzystuje zaledwie 7,6 milionów hektarów? Plony zbiera się tutaj aż dwa razy 
do roku, a kraj nazywany jest "spiżarnią świata". Zarówno Peru jak i Kolumbia to kraje  
o największej różnorodności biologicznej. Zapraszamy na webinarium, podczas którego 
dowiesz się: 

 dlaczego Kolumbia i Peru stawiają na sektor rolniczy, 
 jakie wsparcie może otrzymać Twoja firma na starcie, 
 potencjalnych możliwościach dla polskich przedsiębiorców. 

 
Szkolenie poprowadzą: 

 Maciej Gałaj, Country Manager, Biuro Rynków Zagranicznych, 
 Dorota Siry, Kierownik Zagranicznego Biura Handlowego PAIH w Kolumbii, 
 Zofia Polakiewicz, Ekspert Zagranicznego Biura Handlowego PAIH w Peru. 
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Webinarium odbędzie się 20 sierpnia o godz. 15:00 i będzie prowadzone w języku 
polskim. 

 
Link do zapisu: 
https://www.paih.gov.pl/20200820/webinarium_branza_rolnicza_przetworcza_kolumbia_
peru 

 
 
Przetargi dla sektora prywatnego w projektach inwestycyjnych 
finansowanych przez Bank Światowy na Ukrainie i Białorusi 
 
Szukasz nowych możliwości rozwoju dla swojej firmy? Interesuje Cię ekspansja na rynki 
wschodnie? Weź udział w naszym bezpłatnym webinarium i poznaj tajniki przetargów 
Banku Światowego organizowanych za Bugiem. 
 
Start w publicznych przetargach publicznych za granicą to dobra okazja do 
przyspieszenia rozwoju firmy. Jednak w niektórych krajach udział w tego typu 
postępowaniach to duże wyzwanie dla zagranicznych przedsiębiorców. Dostęp do rynku  
i określone gwarancje dają inwestycje finansowane z Banku Światowego. Wiesz, że 
bardzo wiele z nich realizowanych jest za naszą wschodnią granicą? Zapraszamy na 
webinarium, podczas którego dowiesz się o: 

 aktualnych przetargach na Ukrainie i Białorusi, 
 udziale polskich podmiotów w tego typu przetargach, 
 polityce zamówień publicznych Banku Światowego, 
 nowych projektach inwestycyjnych, trendach i sektorach, 
 wskazówkach dotyczących tego, jak przygotować ofertę i szukać informacji  

o nowych przetargach. 
 
Szkolenie poprowadzą: 

 Maria Łubian, Country Manager, Biuro Rynków Europejskich PAIH, 
 Karol Kubica, Kierownik Zagranicznego Biura Handlowego PAIH w Kijowie, 
 Mikołaj Tauber, Kierownik Zagranicznego Biura Handlowego PAIH w Mińsku, 
 Barbara Ziółkowska, Senior Procurement Specialist, The World Bank in Ukraine. 

 
Webinarium odbędzie się 27 sierpnia o godz. 9:30 i będzie prowadzone w języku polskim. 

 
Link do zapisu: 
https://www.paih.gov.pl/20200827/webinarium_przetargi_ukraina_bialorus 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.paih.gov.pl/20200820/webinarium_branza_rolnicza_przetworcza_kolumbia_peru
https://www.paih.gov.pl/20200820/webinarium_branza_rolnicza_przetworcza_kolumbia_peru
https://www.paih.gov.pl/20200827/webinarium_przetargi_ukraina_bialorus
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