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 WYDARZENIA 
 

W Parlamencie Europejskim powstanie komisja śledcza mająca 
zbadać transport zwierząt  
 
PE zatwierdził powołanie komisji śledczej ds. domniemanych naruszeń i niewłaściwego 
administrowania podczas transportu zwierząt w UE i poza jej granicami. Komisja została 
powołana 605 głosami za, przy 53 głosach przeciw i 31 wstrzymujących się. Wniosek  
o powołanie komisji zyskał poparcie 183 europosłów. 
 
Komisja śledcza ma za zadanie zbadanie domniemanych naruszeń w stosowaniu 
przepisów UE dotyczących dobrostanu zwierząt podczas transportu (drogą powietrzną, 
drogą, koleją i statkiem) w UE i poza UE. 
 
Komisja zanalizuje wdrożenie i przestrzeganie przez państwa członkowskie przepisów 
związanych z transportem żywych zwierząt w zakresie pojenia, ściółki, karmienia, 
temperatury i wentylacji. Komisja będzie mogła również podjąć kontrolę, jeśli wpłynie do 
niej zawiadomienie, że dane państwo rzekomo nie przestrzega prawa w tym zakresie. 
 
 
Komisja śledcza powinna składać się z 30 europosłów. Ich nazwiska zostaną podane 
przez ugrupowania polityczne działające w PE i mają zostać podane do publicznej 
wiadomości. 
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Komisja śledcza musi przedstawić sprawozdanie końcowe w ciągu 12 miesięcy od chwili 
powołania. 
 

 

Eksport żywności z Polski spadnie w II kwartale o 20–30 procent 
 
W tym roku wartość eksportu polskiej żywności wyniesie 28,9 mld euro, co oznacza 
spadek o 8 proc. w ujęciu rocznym – prognozują analitycy SpotData w raporcie 
przygotowanym na zlecenie Santander Bank Polska. Widoczne od marca osłabienie 
popytu na rynkach zagranicznych uderzyło głównie w eksport mięsa wołowego, 
drobiowego i wieprzowego oraz przemysł mleczarski. W III lub IV kwartale 2021 roku 
eksport polskiej żywności wróci jednak do poziomu sprzed kryzysu, czemu sprzyjać 
będzie konkurencyjność cenowa i jakościowa polskich artykułów rolno-spożywczych.  
W długiej perspektywie polskie firmy mogą nawet umocnić pozycję na zagranicznych 
rynkach. 
 
– Przez wiele lat przyzwyczailiśmy się do ciągłych wzrostów eksportu polskiej żywności. 
Od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej tylko raz, w 2009 roku, odnotowaliśmy 
spadek w relacji rocznej i był on niewielki, bo zaledwie 2-proc. W ciągu tych kilkunastu 
lat eksport polskiej żywności zwiększył się aż sześciokrotnie – mówi agencji Newseria 
Biznes Grzegorz Rykaczewski, analityk sektora rolno-spożywczego Santander Bank 
Polska.  
 
Również początek tego roku był pod tym względem bardzo dobry: w pierwszych dwóch 
miesiącach wartość eksportu polskiej żywności była o 8 proc. wyższa w relacji rocznej. 
Sytuację zmieniła jednak pandemia koronawirusa, ponieważ w marcu i kwietniu nastąpił 
duży spadek sprzedaży eksportowej. 
 
– Wszystko wskazuje na to, że w II kwartale wartość eksportu w relacji rocznej może być 
niższa o 20–30 proc. – wskazuje Grzegorz Rykaczewski. 
 
Gwałtowne osłabienie popytu eksportowego jest wynikiem załamania gospodarki  
w krajach, które są dla Polski największymi partnerami handlowymi. To efekt 
administracyjnego zablokowania kanałów sprzedaży w związku z pandemią. W tej chwili 
poszczególne kraje Unii Europejskiej stopniowo znów je uruchamiają i odmrażają swoje 
gospodarki. Mimo to skutki pandemii mogą być odczuwalne jeszcze przez dłuższy czas  
– wskazują analitycy w raporcie „Szok. I co dalej? Ścieżki eksportu żywności z Polski  
w czasie recesji wywołanej epidemią COVID-19”, przygotowanym na zlecenie Santander 
Bank Polska przez SpotData. 
 
– Otoczenie międzynarodowe dla eksportu jest obecnie dosyć trudne. Mówimy  
o spowolnieniu, a nawet o recesji gospodarczej zarówno w Unii Europejskiej, jak i na 
świecie. To wszystko będzie przekładać się na sprzedaż eksportową, w tym eksport 
żywności, i będzie mieć wpływ zarówno na jej wolumen, jak i na wartość – mówi analityk 
Santander Bank Polska.  
 
Widoczne od marca osłabienie popytu na rynkach zagranicznych, spowodowane m.in. 
przez zamrożenie branży gastronomicznej, uderzyło głównie w eksport mięsa wołowego 
i drobiowego, a po części także w przemysł mleczarski. W wyniku zmian na światowych 
rynkach ucierpiała również sprzedaż wieprzowiny. Co istotne, w ubiegłym roku te cztery 
podsektory krajowej branży spożywczej odpowiadały za prawie 25 proc. całego eksportu 
żywności. 
 
– Odczuły to wszystkie sektory, które produkowały towar wykorzystywany bezpośrednio 
przez branżę HoReCa. W mniejszym stopniu natomiast dotknięte zostały zakłady 
produkujące towary przetworzone, które w tej formie trafiały bezpośrednio do sprzedaży 
detalicznej w innych krajach. Sektorem, który bardzo dobrze poradził sobie w tej 
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sytuacji, okazał się sektor zbóż, notując w I kwartale br. rekordowe wyniki eksportu  
– wskazuje Grzegorz Rykaczewski. 
 
Oprócz producentów wyrobów mącznych na skutki pandemii najmniej narażeni są także 
producenci przetworów z mięsa oraz wyrobów z czekolady. 
 
Analitycy prognozują, że w sumie eksport polskiej żywności spadnie w tym roku o 8 proc. 
do wartości ok. 28,9 mld euro. Do poziomu sprzed kryzysu wróci natomiast w III lub IV 
kwartale 2021 roku. 
 
– Naszym zdaniem eksport żywności w kolejnych kwartałach będzie się odbudowywał, 
jednak będzie to proces stopniowy – wskazuje ekspert. – Pamiętajmy, że, po pierwsze, 
spodziewany w tym roku 8-proc. spadek wartości eksportu – choć wydaje się wysoki  
–  oznacza powrót do poziomu z lat 2018–2019. Wciąż mówimy więc o utrzymaniu 
wysokiego poziomu. Po drugie, żywność jest dość odporna na wahania koniunktury 
gospodarczej na świecie. Dane historyczne pokazują, że spadek PKB o 1 proc. obniża 
łączny eksport z Polski o około 2,5 pkt proc. W przypadku żywności natomiast ten spadek 
jest jeszcze niższy i wynosi ok. 1,4 pkt proc. Dzięki temu polskie artykuły rolno-
spożywcze mogą się obronić w tej trudniejszej sytuacji. 
 
Światowa Organizacja Handlu prognozuje w tym roku spadek aktywności handlowej na 
świecie rzędu 15–35 proc., co oznacza, że eksport polskiej żywności ucierpi mniej niż 
cały handel międzynarodowy. Jego odbudowie powinna sprzyjać konkurencyjność cenowa 
i jakościowa polskich artykułów rolno-spożywczych. Z kolei głównym czynnikiem ryzyka 
cały czas pozostaje sytuacja epidemiologiczna. Jeśli będzie się poprawiać, warunki do 
wzrostu eksportu będą dobre. W przypadku drugiej fali pandemii sprzedaż żywności  
z Polski znów napotka poważne problemy. 
 
– Co jednak istotne, państwa w Europie i na świecie mają już dziś większe doświadczenia 
w walce z pandemią. Istnieje więc duże prawdopodobieństwo, że będą lepiej 
przygotowane do drugiej fali i nawet jeśli ona wystąpi, to nie spowoduje zamrożenia 
gospodarek – ocenia Grzegorz Rykaczewski. 
 
Analitycy wskazują, że w warunkach cięcia kosztów przez zachodnich producentów firmy 
z Polski mają wręcz możliwość awansowania w łańcuchach dostaw. Są konkurencyjne 
cenowo i  jakościowo, co działa na ich korzyść w czasach, gdy duże koncerny szukają 
oszczędności. Co istotne, mają już także doświadczenie funkcjonowania w szybko 
zmieniającej się rzeczywistości na rynkach zagranicznych i – jak pokazała ostatnia 
dekada – kryzysy mogą w dłuższym okresie wychodzić im na dobre. 
 
– Dochody konsumentów w krajach Europy Zachodniej i Środkowej będą kolejnym 
ważnym czynnikiem wpływającym na sprzedaż artykułów spożywczych w krótkim 
terminie. Spadek dochodów konsumentów w UE z pewnością odbije się w jakimś stopniu 
na popycie na polską żywność, ale będzie to raczej czynnik krótkoterminowy. Jednak 
długofalowo może on wspierać sprzedaż, ponieważ europejski konsument – pod presją 
niższych dochodów, a wyższych wydatków – będzie szukać towarów tańszych, ale 
wysokiej jakości. Polskie artykuły spożywcze świetnie wpisują się w te oczekiwania  
– mówi ekspert Santander Bank Polska.  
 
Analitycy wskazują, że w długiej perspektywie istotne ryzyko dla eksportu żywności  
z Polski mogą też stwarzać tendencje protekcjonistyczne pojawiające się w niektórych 
krajach rozwiniętych. Część polityków zapowiada już w tej chwili zmniejszenie roli 
importu w dostawach żywności. 
 
– Pandemia spowodowała, że w wielu krajach Unii Europejskiej głośna stała się narracja 
dotycząca przeniesienia części produkcji na rynek lokalny. Mówimy też o produkcji 



4 

 

Biuletyn Związku Polskie Mięso 
 

żywności. Tymczasem Polska jest ważnym dostawcą żywności na rynek UE, która jest 
naszym największym rynkiem zbytu – wskazuje Grzegorz Rykaczewski. 
 
Analityk Santander Bank Polska podkreśla też, że w tym roku można spodziewać się 
zmiany struktury eksportu polskiej żywności. Polskie firmy będą raczej szukały rynków 
zbytu tam, gdzie zamrożenie gospodarki trwało najkrócej, a negatywny wpływ społeczny 
pandemii był najmniejszy. Dlatego eksport do krajów takich jak Włochy, Hiszpania czy 
Wielka Brytania może chwilowo spaść. 
 
– Wzrost może nastąpić z kolei w naszym rejonie Europy Środkowej, w tym również  
w Niemczech – mówi. 
 
Źródło: Newseria. 
 
 

FAO: 101 mln ton wieprzowiny w 2020 roku 
 
Do 101 mln ton spadnie w 2020 roku produkcja wieprzowiny wynika z najnowszej analizy 
Food Outlook Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa 
(FAO). 
 
Rok do roku będzie to mniej o 8 procent. Spadek o -0,8% FAO prognozuje również dla 
wołowiny. W tonach ma to być 72 mln (72,6 mln w 2019). Z kolei w tym roku produkcja 
drobiu wzrośnie o 2,4% to jest do 136,8 mln ton (133,6  mln ton w 2019) 
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Źródło: FAO. 
 
Link do raportu: 
http://www.fao.org/3/ca9509en/CA9509EN.pdf 
 
 
 

Wytyczne KE w zakresie zarządzania bezpieczeństwem żywności w 
działalności detalicznej oraz darowizn  żywności 
 
Komisja Europejska opublikowała Zawiadomienie Komisji zawierające wytyczne  
w sprawie systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności na potrzeby działalności 
detalicznej w sektorze spożywczym, w tym darowizn żywności (2020/C 199/01). 
 
Celem niniejszych wytycznych jest ułatwienie i harmonizacja wdrażania wymogów UE 
dotyczących systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności przy szczególnym 
uwzględnieniu analizy zagrożeń w przypadku następujących detalistów: sklepy mięsne, 
sklepy spożywcze, piekarnie, sklepy rybne i lodziarnie, centra dystrybucji, supermarkety, 
restauracje, usługi cateringowe i puby. 
 
Niniejsze zawiadomienie zawiera zatem wytyczne dotyczące sposobu, w jaki ci detaliści, 
w ramach swojej działalności, mogą wdrażać rozporządzenie (WE) nr 852/2004,  
w szczególności jego art. 4 i załącznik II w odniesieniu do ogólnych wymogów higieny  
i jego art. 5 w odniesieniu do procedur opartych na zasadach HACCP. Pokazuje ono 
również w jaki sposób sektor detaliczny może konkretnie wdrożyć wytyczne, w tym 
wytyczne dotyczące ułatwiania/elastyczności, zawarte w zawiadomieniu Komisji z 2016 
roku, w szczególności na poziomie detalicznym. Właściwe organy mogą również 
wykorzystać te wytyczne do sprawdzenia w jaki sposób te przedsiębiorstwa spożywcze 
wdrażają wymogi UE. 
 
Zawiadomienie Komisji Wytyczne UE w zakresie darowizny żywności (2017/C 361/01) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC1025(01)&from=EN 
 

http://www.fao.org/3/ca9509en/CA9509EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC1025(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC1025(01)&from=EN
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Zawiadomienie Komisji zawierające wytyczne w sprawie systemów zarządzania 
bezpieczeństwem żywności na potrzeby działalności detalicznej w sektorze spożywczym, 
w tym darowizn żywności (2020/C 199/01) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0612(08)&from=EN 
 
 

 WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW ZPM 
 
W imieniu Przewodniczącego Rady Związku POLSKIE MIĘSO, Pana Jerzego Reya 
uprzejmie proszę o zarezerwowanie w Państwa kalendarzach terminu 26 czerwca 2020 r. 
godz. 10:00  na udział w Walnym Zebraniu Członków Związku POLSKIE MIĘSO. 
 
Po konsultacjach z Radą oraz Członkami Związku, w tym roku, wyjątkowo miejscem 
Walnego Zebrania będzie biuro Związku Polskiego Mięsa, przy ul. Chałubińskiego 8,  
w Warszawie. Oczywiście, jeśli okaże się, że większa grupa osób wyrazi chęć osobistego 
uczestnictwa w Walnym Zebraniu Związku, to kierując się nadrzędną zasadą zapewnienia 
uczestnikom warunków bezpieczeństwa dot. grupowych spotkań służbowych, wybierzemy 
inne niż wskazane w zawiadomieniu miejsce. 
 
Biorąc powyższe pod uwagę, uprzejmie proszę o informację zwrotną do dnia 15 czerwca 
br., kto z Państwa osobiście będzie brał udział w Walnym Zebraniu. Powyższa informacja 
jest niezbędna do zarezerwowania właściwej wielkości lokalu. Osobom, które nie będą 
mogły wziąć udziału osobiście zapewniamy dostęp do obrad w systemie 
telekonferencyjnym (Zoom lub Teams) oraz możliwość oddania głosu w głosowaniach 
nietajnych. 
 
Oddanie głosu w głosowaniu tajnym (dotyczy głosowań personalnych) będzie możliwe 
wyłącznie dla osób obecnych osobiście na Walnym Zgromadzeniu lub przez obecną na 
Walnym Zebraniu wskazaną przez Państwa upoważnioną osobę. 
 
Informacje wraz z załącznikami dokumentów o WZ Członków ZPM zostały rozesłane 
mailem. 
 
Uwaga: O wypełnienie zgłoszenia prosimy wyłącznie osoby, które fizycznie 
(osobiście/pełnomocnik) wezmą udział w Walnym Zebraniu Związku, pozostałych proszę 
o wypełnienie i odesłanie upoważnienia. Upoważnić można, Prezesa Związku, 
Przewodniczącego Rady, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej bądź inną osobę biorącą 
fizycznie udział w Walnym Zebraniu. 
 

Witold Choiński 
 

Prezes Zarządu Związku Polskie Mięso 
 

 

 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. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0612(08)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0612(08)&from=EN
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Źródło: twitter.com/otwarte klatki. 

 
 

 RYNKI EKSPORTOWE 
 
Częściowe zniesienie ograniczeń wprowadzonych przez Republikę Białorusi  
z uwagi na występowanie HPAI w Polsce 

 
Zgodnie z informacją zamieszczoną na oficjalnej stronie internetowej Departamentu 
Nadzoru Weterynaryjnego i Spożywczego Ministerstwa Rolnictwa i Żywności Republiki 
Białorusi, dotyczącą częściowego zniesienia restrykcji importowych dla województwa 
zachodniopomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego, od dnia 15 czerwca 2020 roku. 
ponownie istnieje możliwość wwozu z w/w województw do Republiki Białorusi 
następujących towarów: 

 żywego drobiu (z wyjątkiem dzikiego, zoologicznego i cyrkowego); 
 jaj wylęgowych; 
 mięsa drobiowego, jaj w proszku, melanżu, albuminy i innych produktów 

spożywczych przetwórstwa jaj kurzych; 
 puchu i pierza; 
 nie poddanych obróbce (dezynfekcji) trofeów myśliwskich dzikiego ptactwa 

(drobiu); 
 nieprzeznaczonych do spożycia surowców pochodzenia zwierzęcego, 

przeznaczonych do produkcji karm dla zwierząt domowych. 
 
Jednocześnie właściwe władze Białorusi poinformowały o utrzymaniu zakazu wwozu  
z w/w województw następujących towarów: 

 dzikiego, zoologicznego i cyrkowego ptactwa; 
 jaj spożywczych; 
 pasz i dodatków paszowych pochodzenia zwierzęcego, w tym z drobiu i ryb 
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 (z wyjątkiem mączki rybnej, mączki z ssaków morskich, skorupiaków  
i bezkręgowców; dodatków do karm oraz poddanych obróbce termicznej 
gotowych karm dla kotów, psów, tchórzy, tchórzofretek, fretek, gryzoni, 
zwierząt akwariowych i terrariowych); 

 pasz i dodatków paszowych pochodzenia roślinnego (z wyjątkiem dodatków do 
karm oraz gotowych karm dla kotów i psów, tchórzy, tchórzofretek, fretek, 
gryzoni, zwierząt akwariowych i terrariowych). 

 
Jednocześnie Główny Inspektora Weterynarii przypomina, że właściwe władze Białorusi 
częściowo zniosły zakaz również dla województwa lubelskiego, natomiast zakazy  
w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, które służba weterynaryjna 
Republiki Białorusi wprowadziła dla województwa wielkopolskiego, dolnośląskiego, 
opolskiego, łódzkiego, śląskiego i lubuskiego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Redakcja Biuletynu 
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