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 WYDARZENIA 
 

KE chce pomóc, ZPM włączył się w procedurę 
 
Komisja Europejska zdecydowała o przyznaniu dodatkowych środków dla rynków 
szczególnie dotkniętych koronawirusem. Obejmują one dopłaty do prywatnego 
przechowywania w zakresie: 

 produktów mlecznych (odtłuszczonego mleka w proszku, masła, sera) 
 produktów mięsnych (wołowiny, owiec i kóz). 

 
Związek Polskie Mięso włączył się w proces konsultacji publicznych. Prezes zarządu 
Witold Choiński na bieżąco przekazywał Komisji uwagi istotne z punktu widzenia 
interesów polskiej branży mięsnej, jakie otrzymywał od stowarzyszonych 
przedsiębiorstw. Prezes zabiegał by dopłatami były objęte wszystkie tusze by procedura 
była jak najprostsza. 
 
Komisja Europejska uwzględniła wniosek Polski w sprawie objęcia dopłatami klasy 
uformowania tuszy „O: Dostateczna”. 
 
Komisja Europejska zmniejszyła wymóg dotyczący minimalnej ilości jakiej może dotyczyć 
wniosek – z 15 ton do 5 ton (art. 3 ust. 3 projektu). 
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Komisja Europejska zamierza objąć dopłatami do prywatnego przechowywania – w skali 
całej UE : 

 25 tys. ton wołowiny (steków) przeznaczając na ten cel 26 mln euro; 
 36 tys. ton baraniny/koziny przeznaczając na ten cel 20 mln euro. 

 
Dopłaty są przyznawane wyłączenie do ilości świeżego lub schłodzonego mięsa z bydła  
w wieku ośmiu miesięcy lub więcej, które nie było wcześniej przechowywane. 
 
Wnioski o dopłaty mogą być składane od dnia 7 maja 2020 r. Przechowywanie objęte 
umową kończy się w dniu poprzedzającym wyprowadzenie z magazynu. Okres 
przechowywania może wynosić 90, 120 lub 150 dni. Minimalna ilość objęta wnioskiem: 
10 ton. Stawka zabezpieczenia: 100 euro/tonę 
 
Program ten pozwoli na tymczasowe wycofanie produktów z rynku na okres minimum  
od 2 do 3 miesięcy, a maksymalny okres od 5 do 6 miesięcy. Ma to doprowadzić do 
zmniejszenia dostępnej podaży na rynku i przywrócić równowagę rynku w perspektywie 
długoterminowej. 
 
Link do informacji szczegółowych na ten temat 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_722 
 
 

UOKiK sprawdza największych producentów żywności 
 
Czy najwięksi producenci żywności i sieci handlowe wykorzystują w czasie epidemii swoją 
przewagę negocjacyjną wobec kontrahentów? Prezes UOKiK Tomasz Chróstny sprawdzi 
to w postępowaniach wyjaśniających. 
 
Płynność finansowa na wszystkich szczeblach łańcucha dostaw jest teraz szczególnie 
ważna – mówi Prezes Urzędu. 
 
Prezes UOKiK Tomasz Chróstny wszczął postępowania, w których sprawdzi, czy 
największe podmioty z sektora rolno-spożywczego płacą na czas rolnikom, dostawcom  
i innym kontrahentom. Zbada również, czy polityki handlowe i cenowe nie zmieniły się  
w okresie epidemii na niekorzyść mniejszych kontrahentów. Prezes UOKiK zwrócił się  
o wyjaśnienia w tym zakresie do blisko 100 przedsiębiorców – działających w Polsce sieci 
handlowych oraz największych producentów w branżach mięsnej, mleczarskiej, 
przetwórstwa owoców, warzyw, zbóż i roślin oleistych. 
 
- W czasie epidemii zapotrzebowanie na żywność znacząco nie zmalało, dlatego tak 
ważne jest prawidłowe funkcjonowanie sektora rolno-spożywczego. Szczególnie istotne 
jest zachowanie płynności finansowej przez podmioty na każdym szczeblu łańcucha 
dostaw żywności. Bezpieczeństwo żywnościowe Polski wymaga dotrzymania terminów 
płatności pomiędzy kontrahentami, podobnie zapewnienia transparentnych warunków 
umów i niewykorzystywania obecnej sytuacji do wywierania presji na mniejszych 
dostawców. Zweryfikujemy w tym zakresie praktyki największych graczy rynkowych tak, 
aby zadbać o uczciwe relacje handlowe pomiędzy nimi – mówi Prezes UOKiK Tomasz 
Chróstny. 
 
Zgodnie z przepisami maksymalny czas na uregulowanie zobowiązania nie powinien być 
co do zasady dłuższy niż 60 dni od dostawy towaru lub doręczenia faktury. Należy jednak 
pamiętać, że jeżeli w umowie przewidziano krótszy czas na dokonanie zapłaty, to jest on 
wiążący. Po upływie terminu umownego lub też przewidzianego w przepisach prawa 
dostawcy przysługują odsetki. 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_722
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Wszczęte postępowania prowadzone są w ramach ustawy o przeciwdziałaniu 
nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej. Toczone są w sprawie, a nie 
przeciwko konkretnym podmiotom. Celem Prezesa UOKiK jest sprawdzenie, w jaki 
sposób najwięksi przedsiębiorcy wywiązują się z obowiązków zapłaty dostawcom oraz czy 
nie stosują innych form wykorzystywania przewagi względem mniejszych podmiotów.  
W przypadku identyfikacji takich praktyk – priorytetem Urzędu jest ich sprawne 
wyeliminowanie z rynku. 
 
- Obecny czas wymaga solidarności rynkowej bardziej niż kiedykolwiek. Od większych 
przedsiębiorców oczekuje się większej odpowiedzialności za kontrahentów, mają oni  
w tym okresie dużo większe możliwości sprawnego funkcjonowania na rynku niż inne 
branże gospodarki. Zależność mniejszych podmiotów może rodzić pokusę do wywarcia 
presji na dodatkowe korzyści ekonomiczne ze strony większych graczy, na co nie można 
się zgodzić. W najbliższych tygodniach zweryfikujemy zachowania przedsiębiorców na 
rynku rolno-spożywczym. Oczekuję, że działania Urzędu udrożnią przepływy pomiędzy 
przedsiębiorcami, zaś ewentualne niedozwolone praktyki zostaną niezwłocznie 
wyeliminowane bez sięgania po środki administracyjne. Zachęcam przedsiębiorców do 
dobrowolnej weryfikacji swoich praktyk w celu uniknięcia negatywnych konsekwencji  
– warto do relacji handlowych z kontrahentami podejść uczciwie i odpowiedzialnie  
– wyjaśnia Prezes UOKiK Tomasz Chróstny. 
 
Przedsiębiorco, rolniku. Jeżeli działasz w branży rolno-spożywczej i twój duży kontrahent 
zmienił warunki współpracy na twoją niekorzyść lub nie płaci ci w terminie – zawiadom 
UOKiK. Napisz na adres przewaga@uokik.gov.pl. Poinformuj nas o nieprawidłowościach  
i opisz dokładnie praktykę, a także wskaż przedsiębiorcę, ze strony którego jej 
doświadczyłeś. Dzięki temu będziemy mogli szybko zająć się sprawą i wyeliminować 
nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej – twoje dane nie zostaną ujawnione. 
 
W ostatnich trzech latach UOKiK podjął ponad 100 interwencji w sprawie nieuczciwego 
wykorzystywania przewagi kontraktowej. Większość z nich zakończyła się szybką zmianą 
warunków dostaw produktów rolnych i spożywczych, w tym w szczególności skróceniem 
terminów zapłaty. 
 
 

Jest plan reformy unijnego prawa klimatycznego 
 
Na początku marca (4 marca) Komisja Europejska przyjęła wniosek ustawodawczy  
w sprawie europejskiego prawa klimatycznego, określając cel UE w zakresie neutralności 
klimatycznej do 2050 roku i jednocześnie ustanowiła ramy dla osiągnięcia tego celu. 
 
Polityka klimatyczna jest szczególnie ważna dla producentów żywności. Ustalenie 
dopuszczalnego niższego poziomu emisji gazów cieplarnianych pociągnie za sobą 
potrzebę dostosowania produkcji.  
 
Cały proces dochodzenia do niższej emisji został podzielony na dwa etapy: pierwszy do 
roku 2030, a drugi do 2050. 
 
Ramy polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030 zawierają ogólno unijne założenia 
i cele polityki na lata 2021-2030. Najważniejsze cele na 2030 roku: 

 ograniczenie o co najmniej 40 proc. emisji gazów cieplarnianych (w stosunku do 
poziomu z 1990 r.) 

 zwiększenie do co najmniej 32 proc. udziału energii ze źródeł odnawialnych  
w całkowitym zużyciu energii 

 zwiększenie o co najmniej 32,5 proc. efektywności energetycznej. 
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28 listopada 2018 roku Komisja przedstawiła długoterminową strategiczną wizję dobrze 
prosperującej, nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej dla klimatu gospodarki do roku 
2050. 
 
Strategia pokazuje, w jaki sposób Europa może przewodzić w dążeniu do osiągnięcia 
neutralności klimatycznej poprzez inwestycje w realistyczne rozwiązania technologiczne, 
wzmocnienie pozycji obywateli i dostosowanie działań politycznych w ważnych obszarach, 
takich jak polityka przemysłowa, finanse i badania naukowe. W takim procesie 
transformacji ważne jest również zagwarantowanie sprawiedliwości społecznej. 
 
Zgodnie z życzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej przedstawiona przez 
Komisję wizja przyszłości neutralnej dla klimatu obejmuje prawie wszystkie dziedziny 
polityki UE i jest zgodna z celem porozumienia paryskiego, jakim jest utrzymanie wzrostu 
temperatury znacznie poniżej 2°C i próba obniżenia tego wzrostu do poziomu 1,5°C. 
 
Link do harmonogramu procesu 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649385/EPRS_BRI(2020)64
9385_EN.pdf 
 

 
Związek Polskie Mięso na Twitterze 
 
Od ubiegłego tygodnia działa na portalu społecznościowym Twitter profil @PolskieMieso. 
 
Jego celem jest informowanie o działaniach jakie podejmuje Związek Polskie Mięso, 
prezentowanie ciekawych informacji i danych oraz komentowanie wydarzeń istotnych dla 
branży mięsnej. 
 
Profil prowadzi Witold Choiński, prezes zarządu Związku Polskie Mięso. 
 
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do śledzenia profilu:  
https://twitter.com/PolskieMieso 
 
 

 KORONAWIRUS 
 

Nowe rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ograniczeń 
 
W niedzielę 26 kwietnia w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało nowe rozporządzenie  
w sprawie obostrzeń związanych z epidemią SARS-Cov-2. 
  
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs/3/12333050/12682457/dokument445793.pdf 

 
Wideokonferencja z udziałem ministra rolnictwa 
 
W czwartek 23 kwietnia odbyła się cotygodniowa wideokonferencja przedstawicieli branży 
rolnej i rolno-spożywczej z ministrem rolnictwa i rozwoju wsie Janem Krzysztofem 
Ardanowskim. Związek Polskie Mięso reprezentował prezes zarządu Witold Choiński. 
Obok ministra tym razem udział wziął również Bogdan Konopka, Główny Lekarz 
Weterynarii. 
 
Link do wideokonferencji: 
https://www.youtube.com/watch?v=3J0lV7F8pWk 
 
 
 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649385/EPRS_BRI(2020)649385_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649385/EPRS_BRI(2020)649385_EN.pdf
https://twitter.com/PolskieMieso
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs/3/12333050/12682457/dokument445793.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=3J0lV7F8pWk
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Zbiory wiedzy i porad 
 
COVID-19 - wytyczne GIS - funkcjonowanie zakładów przemysłowych 
 
Na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego zostały opublikowane Wytyczne dla 
funkcjonowania zakładów przemysłowych w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce. 
 
GIS podkreśla, że przez okres obowiązywania na terenie Polski stanu epidemii zalecane 
jest stosowanie następujących procedur, które powinny zostać wdrożone w zakładach jak 
najszybciej, przy czym obiektywny brak możliwości natychmiastowego wdrożenia części 
procedur nie powinien wstrzymywać wdrożenia pozostałych ich części.: 

A. Procedury zapobiegawcze: podejrzenie wystąpienia zakażenia u pracownika. 
B. Procedury ograniczające rozpowszechnienie się wirusa. 
C. Procedury w przypadku zdiagnozowania wirusa u jednego z pracowników. 

 
Warto zwrócić uwagę, że w zakładach produkcyjnych zgodnie z tymi wytycznymi do 
środków ochrony twarzy i rąk zaliczają się m.in. szyby ochronne (dla obsługi klienta), 
bariery odległościowe, przyłbice ochronne, gogle, maseczki ochronne i inne narzędzia lub 
sposoby zapewniające odizolowanie pracownika od możliwości zakażenia się od osób 
zarażonych. 
 
Zakazuje się wykorzystania profesjonalnych maseczek medycznych typu FFP2 i FFP3,  
w celu zapewnienia odpowiedniej ich ilości dla szpitali. Zaleca się firmom kupowanie 
maseczek wielorazowych, maseczek o standardzie ochrony przemysłowym (94% lub 
niższym), a także stosowanie innych wymienionych wcześniej metod ochrony twarzy  
i rąk. 
 
Ponadto należy maksymalne ograniczyć korzystanie przez pracowników z przestrzeni 
wspólnych, w tym: 

1. Wprowadzenie różnych godzin przerw. 
2. Ograniczenie liczby miejsc na stołówce (maksymalnie jedna osoba siedząca przy 

stoliku lub zachowanie 3 metrów odległości pomiędzy pracownikami). 
3. Maksymalne ograniczenie liczby osób, które muszą korzystać z szatni/łaźni na 

terenie firmy do osób, które obejmują stanowiska pracy powodujące znaczne 
zabrudzenie ciała i odzieży. 

 
Dodatkowo - zawieszenie wykonywania obligatoryjnych badań okresowych pracowników 
oraz okresowych szkoleń. Wszelkie szkolenia powinny być wykonywane w trybie online,  
z wyjątkiem tych, których nie można przeprowadzać w sposób zdalny. 
 
Link do wytycznych: 
https://gis.gov.pl/bez-kategorii/wytyczne-dla-funkcjonowania-zakladow-przemyslowych-
w-trakcie-epidemii-covid-19-w-polsce/ 

 
Laboratoria wykonujące testy na koronawirusa 

 
Poniżej link do informacji Ministerstwa Zdrowia na temat zatwierdzonych laboratoriów 
wykonujących badania na obecność koronawirusa SARS COV-2: 
 
https://www.gov.pl/web/zdrowie/laboratoria 
 
Zgodnie z informacjami prasowymi, niektóre z tych laboratoriów wykonują także badania 
komercyjnie (trzeba pytać lokalnie). Jednak trwają prace w Ministerstwie Zdrowia, żeby 
wprowadzić zmiany na rynku. 
 

https://gis.gov.pl/bez-kategorii/wytyczne-dla-funkcjonowania-zakladow-przemyslowych-w-trakcie-epidemii-covid-19-w-polsce/
https://gis.gov.pl/bez-kategorii/wytyczne-dla-funkcjonowania-zakladow-przemyslowych-w-trakcie-epidemii-covid-19-w-polsce/
https://www.gov.pl/web/zdrowie/laboratoria
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Należy też pamiętać, że badanie wykonane wcześniej niż 7 dni od potencjalnego kontaktu 
osoby badanej z osobą chorą da wynik negatywny, podczas gdy w rzeczywistości badana 
osoba jest już zarażona i wkrótce będzie mieć objawy i zarażać. Wynika to z małego 
stężenia wirusa w wymazie przed co najmniej 7 dniami od kontaktu, więc badania osób 
przekraczających granicę nie są miarodajne, lecz dopiero po co najmniej 7 dniach 
kwarantanny tych osób w izolacji. 
 
 
10 technologii, które pokona korona wirusa 
 
Analiza Parlamentu Europejskiego na temat zwalczania epidemii korona wirusa. Przybliża 
ona te rozwiązania technologiczne, które mają lub będą mieć znaczenie w walce z tą 
chorobą. 
 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/641543/EPRS_IDA(2020)6
41543_EN.pdf 
 
 

 LEGISLACJA 
 
1. 
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
nadania funkcjonariuszom Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej 
Artykułów Rolno - Spożywczych oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa 
uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego 
 
https://legislacja.gov.pl/projekt/12332960/katalog/12682235#12682235 
 
2. 
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie  
w sprawie powoływania komisji egzaminacyjnej, która przeprowadza egzamin kończący 
szkolenie osób wykonujących czynności w zakresie transportu lub obsługi zwierząt  
i uśmiercania zwierząt 
 
https://legislacja.gov.pl/projekt/12332952/katalog/12681859#12681859 
 
3. 
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie  
w sprawie szczegółowych warunków pobierania próbek artykułów rolno-spożywczych 
 
https://legislacja.gov.pl/docs//509/12332900/12681352/12681353/dokument445530.pd
f 
 
 

 RYNKI EKSPORTOWE 
 

Handel zagraniczny – nowa zakładka na stronie internetowej 
MRiRW 
 
Ministerstwo rolnictwa i rozwoju wsi utworzyło nową zakładkę (w wersji językowej 
angielskiej i polskiej) na swojej stronie, która ma ułatwić międzynarodowe kontakty 
biznesowe i wesprzeć polską branżę rolno-spożywczą w poszukiwaniu odbiorców polskiej 
żywności na rynkach zagranicznych.  
 
Zaburzenia w funkcjonowaniu systemów produkcji i łańcuchów dostaw w następstwie 
pandemii koronawirusa dotknęły także sektora rolno-żywnościowego. Sygnały  

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/641543/EPRS_IDA(2020)641543_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/641543/EPRS_IDA(2020)641543_EN.pdf
https://legislacja.gov.pl/projekt/12332960/katalog/12682235#12682235
https://legislacja.gov.pl/projekt/12332952/katalog/12681859#12681859
https://legislacja.gov.pl/docs/509/12332900/12681352/12681353/dokument445530.pdf
https://legislacja.gov.pl/docs/509/12332900/12681352/12681353/dokument445530.pdf


7 

 

Biuletyn Związku Polskie Mięso 
 

o zwiększonym zapotrzebowaniu na żywność ze strony podmiotów rynkowych i różnych 
państw z całego świata zbiegają się z doniesieniami od krajowych producentów  
o ograniczeniu zakupów przez ich dotychczasowych odbiorców. 
 
Jak podkreśliło ministerstwo to narzędzie jest wyjściem naprzeciw zwiększonym 
potrzebom w zakresie poszukiwania partnerów handlowych - dostawców lub odbiorców 
produktów rolnych i żywnościowych. 
 
Będzie ona przedstawiać listę organizacji branżowych skupiających producentów rolnych, 
firmy przetwórstwa i handlu. Z biurami tych organizacji mogliby się kontaktować 
potencjalni zagraniczni kontrahenci, zainteresowani importem żywności z Polski, a także 
Zagraniczne Biura Handlowe Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Będą mogli w ten 
sposób uzyskać zarówno informację o możliwościach zakupu produktów rolno-
żywnościowych w Polsce, jak również informacje z pierwszej ręki o polskich 
producentach, warunkach naturalnych, strukturalnych i prawnych produkcji, co ma coraz 
większe znaczenie na bardzo konkurencyjnym globalnym rynku. 
 
Odnośniki do zakładki: Polska oferta eksportowa produktów rolno-spożywczych 

 wersja polskojęzyczna:  
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/polska-oferta-eksportowa-produktow-rolno-
spozywczych 

 wersja anglojęzyczna:  
https://www.gov.pl/web/agriculture/polish-export-offer-in-agri-food-products 

 
Jest to inicjatywa, która uzupełnia już istniejące działania promocyjne, prowadzone przez 
krajowe instytucje, wspierane przez przedstawicieli Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
funkcjonujących w wybranych polskich placówkach dyplomatycznych.  
 
Zgłoszenia organizacji branżowych, które zainteresowane są zamieszczeniem kontaktu do 
ich biur celem udzielania informacji o możliwościach eksportowych zrzeszonych w nich 
podmiotów rolnych, przetwórstwa lub handlu prosimy o przesyłanie na adres: 
ofertaeksportowa@minrol.gov.pl. 
Zgłoszenie powinno zawierać informacje w języku polskim i angielskim: 

 nazwę organizacji, adres, kontakt telefoniczny, fax, e-mail; 
 adres strony internetowej organizacji; 
 zakres produktowy oferty (treść maks. 200 znaków). 

 

 
      Eksport mięsa z Polski 01.2019 i 01.2020 

 

 
01.2019 

 
01.2020 

 Masa netto  

(kg) 

Wartość PLN Masa netto 

(kg) 

Wartość PLN 

 

Mięso z bydła, 
świeże lub 

schłodzone 

20 788 233 336 861 313 21 670 824 354 036 097 

Mięso z bydła 
zamrożone 

9 015 017 148 279 376 8 758 337 129 198 363 

Mięso ze świń 
schłodzone 

52 055 878 357 200 897 32 811 166 321 640 934 

Mięso i 
podroby z 

drobiu świeże 
lub mrożone 

124 026 058 870 464 637 117 995 312 898 907 660 

Źródło GUS. 

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/polska-oferta-eksportowa-produktow-rolno-spozywczych
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/polska-oferta-eksportowa-produktow-rolno-spozywczych
https://www.gov.pl/web/agriculture/polish-export-offer-in-agri-food-products
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      Import w 2020 przez Chiny wieprzowiny  

            na dzień 26.04.2020 

 

Kraj    Masa   Wartość w USD 

 

Hiszpania    207 tys. ton 600 kg  676 mln 902 tys. 

USA    192 tys. ton 200 kg  476 mln 290 tys. 

Niemcy   191 tys. ton 700 kg  550 mln 230 tys. 

Dania    115 tys. ton 100 kg  377 mln 820 tys. 

Holandia   103 tys. ton 600 kg  293 mln 111 tys. 

 

Brazylia     67 tys. ton 100 kg  240 mln 516 tys. 

Francja     46 tys. ton   145 mln 118 tys. 

Wielka Brytania    37 tys. ton 900 kg    98 mln 865 tys.  

Kanada     36 tys. ton   103 mln  

Chile      35 tys. ton 500 kg  109 mln 689 tys. 

Meksyk        18 tys. ton 700 kg    66 mln 261 tys. 

Austria     10 tys. ton 600 kg    36 mln 982 tys. 

 

Finlandia       6 tys. ton 300 kg   15 mln 845 tys. 

Portugalia       3 tys. ton 900 kg   13 mln 163 tys. 

Włochy       2 tys. ton 600 kg   10 mln 948 tys. 

Argentyna       2 tys. ton 200 kg     7 mln 527 tys. 

Szwajcaria            100 kg               342 tys. 

Belgia             000 kg   - 

 

Łącznie            1 mln 77 tys. 100 kg        3 mld 222 mln 609 tys. 

 
Źródło: Chińskie ministerstwo rolnictwa.  

 
 

      Import w 2020 przez Chiny wołowiny  

            na dzień 26.04.2020 

 

Kraj    Masa   Wartość w USD 

 

Brazylia   149 tys. ton    889 mln 974 tys. 

Australia   112 tys. ton 800 kg   676 mln  

Argentyna   100 tys. ton 400 kg   545 mln 852 tys. 

Urugwaj     53 tys. ton    240 mln 87 tys. 

Nowa Zelandia    52 tys. ton 300 kg    309 mln 642 tys. 

 

Chile     4500 ton     21 mln 38 tys. 

Białoruś    3200 ton      14 mln 476 tys. 

USA    3100 ton     26 mln 141 tys. 

Irlandia   2800 ton     17 mln 597 tys. 

Mongolia    2800 ton       9 mln 338 tys. 

RPA     2700 ton     12 mln 52 tys. 

Kazachstan    1500 ton      4 mln 818 tys. 

Ukraina    1300 ton      7 mln 184 tys. 
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Namibia    1200 ton      4 mln 318 tys. 

 

Boliwia    900 ton      4 mln 874 tys. 

Kanada    900 ton      8 mln 90 tys. 

Węgry    700 ton      3 mln 670 tys. 

Serbia     600 ton      2 mln 580 tys. 

Francja    400 ton      3 mln 330 tys. 

Holandia    300 ton      1 mln 754 tys. 

 

Włochy    -      50 tys. 

Polska      -            11,5 tys. 

 

Łącznie             490 tys. ton 1500 kg        2 mld 805 mln 279 tys. 500 

 
Źródło: Chińskie ministerstwo rolnictwa.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

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 


