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 WYDARZENIA 
 

Minister zaapelował do KE o wsparcie finansowe dla sektora 

drobiu i wieprzowiny 
 
Podczas nieformalnego posiedzenia Rady Ministrów Rolnictwa UE, w formie 
wideokonferencji Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa, zaapelował o wsparcie 
finansowe dla sektora drobiu i wieprzowiny 
 
Ministrowie rozmawiali na temat sytuacji kryzysowej w rolnictwie, wywołanej pandemią 
COVID-19 oraz wdrożenia niezbędnych działań, by pomóc sektorowi rolnemu  
w utrzymaniu produkcji i płynności finansowej. 
 
Minister Ardanowski w swoim wystąpieniu podkreślił, że przygotowane przez Komisję  
Europejską działania dla wsparcia niektórych rynków (mleka i mięsa) są 
niewystarczające. Pomoc ta jest zbyt mała co do kwoty i zakresu sektorów objętych 
wsparciem. Potrzebne są dalsze działania w innych sektorach oraz większe środki 
budżetowe. 
 
— Jest potrzebna wielka aktywność i skuteczna współpraca krajów członkowskich  
i Brukseli. Dziękuję Komisji za szybkie uruchomienie pomocy rynkowej. Chciałbym 
przedstawić propozycje Polski, które należy podjąć w celu przeciwdziałania tej trudnej 
sytuacji, w której znalazła się cała Unia Europejska. Uważam, że trzeba wesprzeć rynki 
zarówno poprzez ujęcie finansowe, jak i poprzez rozszerzenie o nowe sektory — mówił 
minister. 
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Minister podkreślił, że Komisja Europejska nie uwzględniła wielokrotnie postulowanego 
przez Polskę potrzeby wsparcia sektora drobiarskiego, np. w formie dopłat do 
prywatnego przechowywania. 
 
Inne sektory, nieobjęte przyznaną  pomocą, są w Polsce w coraz trudniejszej sytuacji. 
Przede wszystkim wspomniany już drób, a ostatnio wieprzowina. 
 
Od połowy marca do końca kwietnia br. cena skupu kurcząt brojlerów spadła o około 
14%, a w porównaniu do ceny sprzed roku o 16%. Na przełomie kwietnia i maja br. 
odnotowano również gwałtowny spadek cen skupu żywca wieprzowego – w relacji 
tygodniowej o 7,4%, miesięcznej o 12,5%. Obecnie ceny są jeszcze niższe. Należy 
niezwłocznie uruchomić dopłaty do prywatnego przechowywania mięsa drobiowego  
i wieprzowiny. 
 
Minister Ardanowski podkreślił, że w obecnej sytuacji kryzysowej rolnictwa, uruchomienie 
rezerwy kryzysowej z budżetu UE jest uzasadnione. Da rolnikom możliwość przetrwania 
tego trudnego okresu i pomoże zahamować upadek gospodarstw rolnych w UE. 
 
— Uważam, że konieczne jest uruchomienie rezerwy kryzysowej Unii Europejskiej. Jeżeli 
w obecnej sytuacji nie mamy do czynienia z kryzysem, to po co ta rezerwa w ogóle 
funkcjonuje? Jeżeli nie teraz, to kiedy? Rezerwa ta powinna być teraz uruchomiona  
— podkreślił minister. 
 
Podobne opinie w tej sprawie prezentowali także ministrowie rolnictwa innych krajów UE. 
 
Rezerwa  kryzysowa  została utworzona  w budżecie Europejskiego Funduszu Gwarancji 
Rolnych (EFRG) na wypadek poważnych kryzysów mających wpływ na produkcję lub 
dystrybucję produktów rolnych. Bez wątpienia skutki pandemii COVID-19 spełniają 
warunki do jej uruchomienia. 
 
Minister zauważył również, że zmniejszenie strat producentów rolnych, grup producentów 
rolnych oraz podmiotów skupujących i przetwarzającym produkty rolne może nastąpić 
poprzez wsparcie finansowe w formie dotacji. Dotacja taka mogłaby zostać wykorzystana 
na bieżącą obsługę zobowiązań finansowych z tytułu kredytów zaciągniętych na 
inwestycje w rozwój oraz na częściowe rekompensaty utraconych przychodów w związku 
z brakiem możliwości realizacji kontraktów w okresie ograniczeń w handlu 
międzynarodowym. 
 
W sytuacji spowolnienia gospodarczego, te podmioty w pierwszej kolejności odczują 
skutki ograniczeń i mogą być zagrożone upadłością. Dotyczy to rynku wołowiny, mleka, 
roślin ozdobnych oraz producentów grzybów na eksport, a w szczególności rynku drobiu, 
który to nie został uwzględniony w pakiecie pomocy w zakresie prywatnego 
przechowywania mięsa. 
 
Poszukując dalszych źródeł sfinansowania pomocy rolnikom, minister Ardanowski 
zaproponował zwiększenie wsparcia sektorów w trudnej sytuacji  (np. jagnięciny, 
wołowiny) poprzez podniesienie kwoty pomocy w ramach  płatności związanych  
z produkcją. 
 
— W tym celu powinniśmy wzmocnić ten instrument i umożliwić państwom członkowskim 
zwiększenie puli środków dostępnych na ten cel, już w roku 2020. Takie rozwiązanie nie 
wiąże się z żadnymi dodatkowymi środkami finansowymi z budżetu UE, a daje szansę na 
pomoc w sektorach najbardziej dotkniętych kryzysem — powiedział Ardanowski. 
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Przyszłość będzie należeć do sojuszy detalicznych  
 

Komisja Europejska (KE) opublikowała sprawozdanie o „sojuszach detalicznych w rolnym 
łańcuchu dostaw żywności”. 
 
W opracowaniu  opisano działalność sojuszy detalicznych (ang. retail alliances RAs) oraz 
wyjaśniono ich wpływ na łańcuch dostaw żywności oraz jak można je na gruncie prawa 
unijnego tworzyć. 
 
Sojusze detaliczne to horyzontalne koalicje detalistów, sieci supermarketów  
i spółdzielczych grup detalicznych, które współpracują ze sobą, aby połączyć działania na 
rzecz zbiorowego zaopatrzenia w żywność. 

 
Komisja Europejska wyróżnia trzy główne rodzaje sojuszy detalicznych: niezależne grupy 
detaliczne, sojusze krajowe i sojusze europejskie. W obrębie tych różnych typów mogą 
nadal istnieć znaczne różnice. Podczas gdy członkowie niezależnych grup detalicznych  
i krajowych sojuszy detalicznych są zwykle aktywni na tym samym rynku krajowym, 
członkowie europejskich sojuszy detalicznych działają na różnych rynkach krajowych.  
 
Pod względem działań sojusze detaliczne mogą się różnić w zależności od rodzaju. 
Niezależne grupy detaliczne zazwyczaj kupują produkty wspólnie, w przeciwieństwie do 
innych rodzajów sojuszy. Główne działania sojuszy krajowych i europejskich będą 
obejmować udział we wspólnych przetargach i/lub w zawieraniu umów z dużymi 
producentami (tak zwane „umowy na szczycie”). Tego rodzaju umowy obejmują szeroki 
zakres usług oferowanych przez sojusze detaliczne dostawcom. Są wśród nich takie jak 
działania promocyjne lub plany rozwoju. 
 
Ponadto sojusze detaliczne mogą również wspierać mniejszych dostawców w rozwijaniu 
ich sieci lub angażować się we wspólne zamówienia na produkty nieprzeznaczone do 
sprzedaży, takie jak wyposażenie sklepów lub usługi udostępniania danych. 
 
Sojusze detaliczne dają potencjalne korzyści konsumentom. Mogą one być również 
przeciwwagą dla dużych producentów poprzez oferowanie niższych cen konsumpcyjnych. 
Mogą również wpływać na różnorodność produktów oferowanych konsumentom. 
Konkretne skutki będą zależeć od charakteru relacji między detalistami a dostawcami, a 
także od istniejącej konkurencji na rynku detalicznym. 
 
W odniesieniu do dostawców sojusze detaliczne mogą prowadzić do wzrostu wydajności  
i ułatwiać ekspansję na rynku. 
 
Link do analizy: 

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC120271 

 

 

Brexit – kompendium wiedzy podatkowej 
 
Pandemia SARS-Cov-2 nie zatrzymała brexitu. Do całkowitego wyjścia Wielkiej Brytanii  
z Unii Europejskiej pozostało siedem miesięcy. 
 
Wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej na podstawie Umowy o wystąpieniu 
Wielkiej Brytanii z UE wiąże się z rozpoczęciem obowiązywania, od 1 lutego 2020 roku, 
tak zwanego okresu przejściowego. Okres przejściowy ma zapewnić kontynuację 
obecnych relacji pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytanią. Zgodnie z założeniem 
podczas jego obowiązywania Wielka Brytania ma być traktowana jak państwo 
członkowskie z wyłączeniem możliwości udziału w unijnym procesie decyzyjnym. 
 

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC120271
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Okres przejściowy rozpoczął się z chwilą wejścia w życie Umowy o wystąpieniu (tj. od  
1 lutego 2020 r.) i zakończy się 31 grudnia 2020 r. Umowa o wystąpieniu Wielkiej 
Brytanii z UE przewiduje możliwość jednorazowego przedłużenia okresu przejściowego  
o rok lub dwa. Decyzja o przedłużeniu musi być jednak podjęta przed 1 lipca 2020. 
Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. odnosi się jednak wyłącznie do okresu przejściowego, 
który zgodnie z pierwotnym założeniem ma trwać do 31 grudnia 2020 r. 
 
Link do kompedium wiedzy podatkowej: 
https://www.podatki.gov.pl/szukaj?page=1&query=brexit 
 
 

 KORONAWIRUS 
 
Wideokonferencja z udziałem wiceministra rolnictwa 
 
W czwartek 14 maja odbyła się cotygodniowa wideokonferencja przedstawicieli branży 
rolnej i rolno-spożywczej z przedstawicielem ministerstwa  rolnictwa i rozwoju wsi. Tym 
razem resort reprezentował Ryszard Kamiński, podsekretarz Stanu. Obok wiceministra 
udział wziął również Bogdan Konopka, Główny Lekarz Weterynarii. 
 
Link do wideokonferencji: 
https://www.youtube.com/watch?v=5czyDan2Sao 
 

 

Zbiory wiedzy i porad 
 
Zakładka na stronie internetowej Polskie Mięso 

 
Na stronie internetowej Związku Polskie Mięso znajduje się zakładka „Koronawirus”, na 
której znajduje się zbiór podstawowych informacji oraz porad dla zakładów mięsnych. 
 
http://polskie-mieso.pl/koronawirus/ 
 
Koronawirus - pytania i odpowiedzi  na stronie OIE 

 
https://www.oie.int/en/scientific-expertise/specific-information-and-
recommendations/questions-and-answers-on-2019novel-coronavirus/ 
 
 

 CHINY – IMPORT MIĘSA  
 
Chiny od stycznia do połowy maja 2020 roku zaimportowały więcej mięsa niż w tym 
samym okresie ubiegłego roku. Największe wzrosty wolumenowe oraz wartościowe 
odnotowuje wieprzowina (mięso).  
 
Chiński rynek mięsa (a szczególnie wieprzowina), wszedł fazę systemowej modernizacji.  
 
Chiński rząd intensywnie odbudowuje pogłowie świń, które zostało zmniejszone wskutek 
ASF. Wprowadził bioasekurację oraz wydaje setki milionów juanów na modernizację stad 
oraz pomoc rolnikom. Ponadto prowadzi badania nad szczepionką. 
 
Wzrost podaży wieprzowiny w Chinach powinien być widoczny – według założeń 
chińskiego rządu – od II połowy 2020 roku, co powinno skutkować również znacznym 
spadkiem importu. 

 

https://www.podatki.gov.pl/szukaj?page=1&query=brexit
https://www.youtube.com/watch?v=5czyDan2Sao
http://polskie-mieso.pl/koronawirus/
https://www.oie.int/en/scientific-expertise/specific-information-and-recommendations/questions-and-answers-on-2019novel-coronavirus/
https://www.oie.int/en/scientific-expertise/specific-information-and-recommendations/questions-and-answers-on-2019novel-coronavirus/
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      Import w 2020 przez Chiny wieprzowiny  

            na dzień 10.05.2020 

Kraj    Masa   Wartość w USD 

 

Hiszpania    430 tys. 300 ton   1 mld 362 mln 409 tys. 

USA    404 tys. ton    1 mld 530 tys. 

Niemcy   397 tys. 300 ton   1 mld 119 mln 379 tys. 

Dania    236 tys. 400 ton   760 mln 501 tys. 

Holandia   206 tys. 500 ton   579 mln 959 tys. 

Brazylia   154 tys. 100 ton   554 mln 784 tys. 

Kanada   112 tys. 500 ton   311 mln 978 tys.  

Francja     90 tys. ton    285 mln 966 tys. 

Wielka Brytania    76 tys. 600 ton     194 mln 193 tys.  

Chile      78 tys. 800 ton   236 mln 632 tys. 

Irlandia     41 tys. 200 ton    120 mln 545 tys. 

Meksyk        38 tys. 300 ton     131 mln 30 tys. 

Austria     19 tys. 500 ton       66 mln 101 tys. 

Finlandia     11 tys. 900 ton      29 mln 380 tys. 

Portugalia       7 tys. 800 ton      26 mln 581 tys. 

Włochy       6 tys. 400 ton      24 mln 443 tys. 

Argentyna       4 tys. 500 ton        14 mln 927 tys. 

Szwajcaria      400 ton           1 mln 63 tys. 

Łącznie              2 mln 316 tys. 500 ton 7 mld 350 mln 438 tys. 

 
Źródło: Chińskie ministerstwo rolnictwa.  

 

      Import w 2020 przez Chiny drobiu 

         na dzień 12.05.2020 

Kraj    Masa   Wartość w USD 

 

Brazylia   324 tys. 200 ton  859 mln 535 tys. 

Rosja      61 tys. 400 ton  151 mln 628 tys. 

Argentyna    56 tys. 600 ton  131 mln 936 tys. 

Tajlandia       50 tys. 600 ton  147 mln 696 tys.  

Chile        18 tys. 900 ton      57 mln 245 tys. 

USA         12 tys. 200 ton    26 mln 647 tys.   

POLSKA          8 000 ton        21 mln 295 tys. 

Białoruś          6 300 ton         19 mln 486 tys.  

Francja          2 000 ton            5 mln 559 tys.  

 

Nowa Zelandia  -        10 mln 776 tys. 

Ukraina   -               18 tys. 600  

Włochy    -                      10 tys.  

Serbia                 9 tys. 

Łącznie            540 tys. 200 ton        1 mld 431 mln 846 tys. 600 

 
Źródło: Chińskie ministerstwo rolnictwa.  
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     Import w 2020 przez Chiny wołowiny  

            na dzień 12.05.2020 

Kraj    Masa        Wartość w USD 

 

Brazylia   330 tys. 400 ton   1 mld 935 mln 714 tys. 

Australia   213 tys. 200 ton   1 mld 278 mln 560 tys.  

Argentyna   217 tys. 900 ton   1 mld 165 mln 829 tys. 

Urugwaj              113 tys. 700 ton              511 mln 22 tys. 

Nowa Zelandia          101 tys. 800 ton               601 mln 469 tys. 

Chile     8800 ton               40 mln 965 tys. 

Białoruś    5300 ton        24 mln 20 tys. 

USA    6000 ton      51 mln 20 tys. 

Irlandia   5900 ton      37 mln 452 tys. 

RPA     5000 ton      21 mln 976 tys. 

Mongolia    4200 ton      14 mln 133 tys. 

Ukraina    2400 ton       12 mln 291 tys. 

Kanada    2400 ton       20 mln 819 tys.  

Kazachstan    2300 ton         7 mln 318 tys. 

Boliwia    2200 ton       12 mln 163 tys. 

Namibia    2100 ton         7 mln 882 tys. 

Węgry    1400 ton         7 mln 121 tys. 

Serbia    1400 ton                 5 mln 783 tys. 

Francja    800 ton                 6 mln 339 tys. 

Holandia    400 ton                 2 mln 722 tys. 

 

Włochy    -       117,5 tys. 

POLSKA     -            50 tys. 

Łącznie              1 mln 270 tys. 500 ton        5 mld 744 mln 592 tys. 500 

 
Źródło: Chińskie ministerstwo rolnictwa.  
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