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AKTUALNOŚCI 
 

Pobity rekord ognisk ASF w Polsce   

 

 
Fot. PublicDomainImages/Pixabay.com. 

 
Z danych Głównego Inspektoratu Weterynarii (GIW) wynika, że w Polsce do  

3 października bieżącego roku stwierdzono 110 ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF).  
 
Jest to największa, roczna ilość ognisk w ujęciu rocznym od początku epidemii.  Ostatnim 
rokiem, w którym stwierdzono najwięcej ognisk był 2020 rok. W minionym roku było ich 
103.  Z kolei w ujęciu tydzień do tygodnia przybyło 6 ognisk  
 
Uwagę branży jak i mediów przyciągnęło ognisko 110, które zostało stwierdzone  
w Golejewie, 26 km na południe od Inowrocławia. Jak podał portal rawicz24.pl ognisko 
we wsi Golejewo choć nie jest duże – 30 świń, to zlokalizowane jest w okolicy o dużym 
skupisku hodowli świń.   
 
– W strefie zapowietrzonej, czyli w promieniu 3 kilometrów od ogniska mamy  
74 gospodarstwa i ponad 4 tysiące świń. W strefie zagrożonej, w promieniu 10 km, jest 
525 gospodarstw i ponad 70 tys. świń – powiedział portalowi Rawicz24.pl  Mieczysław 

Kowalonek z Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej.   
 
W tym roku łącznie najwięcej ognisk wystąpiło w województwie: 

 podkarpackim (55),  
 warmińsko-mazurskim (15),  
 dolnośląskim (12),   

 wielkopolskim (8),  
 lubuskim (6).  
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Ogniska ASF w Polsce w 2021 roku 

 
Lokalizacja ogniska - województwo 

 
Dotychczasowa łączna  

liczba ognisk  

w województwach 
 

dolnośląskie 12 

lubelskie 3 

lubuskie 6 

łódzkie 3 

małopolskie 5 

mazowieckie 2 

podkarpackie 55 

podlaskie 1 

warmińsko-mazurskie 15 

wielkopolskie 8 

Suma 110 
Źródło: GIW, stan na 19.09.2021. 

 
 

Prozwierzęcy chcą wykonania „piątki dla zwierząt” 
 
Na 4 października w Warszawie została zaplanowana manifestacja działaczy organizacji 
prozwierzęcych. „Pokażmy, że nie ma naszej zgody na dręczenie zwierząt w Polsce. Nie 

chcemy ferm norek. Nie chcemy łańcuchów. Nie chcemy oglądać zwierząt w cyrkach. Nie 
chcemy uboju zwierząt rodem z czasów średniowiecza” – napisano na profilu 
społecznościowym Facebook Otwartych Klatek w informacji o wydarzeniu. 
 

 
Źródło: Twitter. 

 
Ponadto podkreślono, że  „wkrótce minie rok od momentu kiedy 5 dla zwierząt została 
zamrożona przez Prawo i Sprawiedliwość. W Polsce przez kolejny rok zwierzęta cierpiały 
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na łańcuchach, w cyrkach, na fermach futerkowych czy podczas uboju rytualnego. 
Kolejny raz zwierzęta okazały się mniej ważne niż lobby hodowców i pseudohodowców”. 
 
Manifestacja rozpocznie się o godzinie 17:00. Protestujący chcą przejść z placu Trzech 

Krzyży pod Ministerstwo Rolnictwa i Sejm RP. 
 
 

Deklaracja do OIE w sprawie statusu kraju wolnego od grypy 

ptaków 
 

 
Fot. Pixabay.com. 

 
Główny Lekarz Weterynarii złożył do Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE) 
deklarację o odzyskaniu z dniem 25 września br. statusu kraju wolnego od wysoce 

zjadliwej grypy ptaków (HPAI). 
 
Zgodnie z art. 10.4.6 Kodeksu Zdrowia Zwierząt Lądowych OIE, jeżeli zakażenie HPAI  
u drobiu wystąpiło w państwie uprzednio wolnym od grypy ptaków, odzyskanie statusu 
wolnego może nastąpić 28 dni po zastosowaniu stamping-out policy (w tym zabiciu 
ptaków oraz przeprowadzeniu oczyszczania i odkażania). 
 

W związku z wystąpieniem 360 ognisk HPAI u drobiu i ptaków utrzymywanych w niewoli 
w okresie od listopada 2020 r. do sierpnia 2021 r., Inspekcja Weterynaryjna wdrożyła 
wszystkie procedury zwalczania przewidziane w przypadku wystąpienia tej choroby. 
 
Czynności związane z zakończeniem likwidacji choroby w ostatnim ognisku zostały 
zakończone 27 sierpnia br. W związku z tym termin 28 dni od daty wykonania 

dezynfekcji końcowej upłynął 25 września 2021 r., co pozwoliło na złożenie deklaracji do 
OIE. 
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Główny Lekarz Weterynarii zwrócił się do wszystkich państw, które wprowadziły 
restrykcje w handlu drobiem, mięsem drobiowym i produktami z mięsa drobiowego, 
związane z wystąpieniem w Polsce grypy ptaków, o uchylenie nałożonych restrykcji. 
 

Sejm uchwalił ustawę o przeciwdziałaniu nieuczciwemu 

wykorzystywaniu przewagi kontraktowej 

 

 
Fot. Rafał Zambrzycki/Kancelaria Sejmu. 

 
Za uchwaleniem ustawy głosowało 443 posłów, pięciu było przeciw, jeden się wstrzymał. 
Ustawa trafi pod obrady Senatu. 
 
Stosowanie nieuczciwych praktyk handlowych ma miejsce w całym łańcuchu dostaw 
żywności. Dzięki zmianom ochroną zostaną objęci rolnicy, mali i średni przedsiębiorcy 

sektora rolno-spożywczego. 
 
Zdefiniowano 10 nieuczciwych praktyk, które są bezwzględnie zakazane m.in.: 

 zapłata w terminie późniejszym niż 30 dni za produkty łatwopsujące się i 60 dni 
na pozostałe produkty; 

 anulowanie zamówienia produktów łatwopsujących w terminie krótszym niż 30 dni 
przed przewidywanym terminem dostarczenia; 

 bezprawne pozyskiwanie, wykorzystywanie lub ujawnienie przez nabywcę 
tajemnic handlowych dostawcy. 

 
Zdefiniowano 6 nieuczciwych praktyk, które są dozwolone pod warunkiem, że zostały one 
przed ich stosowaniem jasno i jednoznacznie uzgodnione w umowie między nabywcą  
a dostawcą m.in.: 

 zwrot przez nabywcę niesprzedanych produktów rolnych i spożywczych dostawcy, 
nie płacąc za te niesprzedane produkty; 

 pobieranie od dostawcy opłaty stanowiącej warunek przechowywania, 
prezentowania lub oferowania do sprzedaży jego produktów lub udostępniania 
takich produktów na rynku; 
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 żądanie od dostawcy ponoszenia całości lub części kosztów rabatów na produkty 
rolne i spożywcze sprzedawane przez kupującego w drodze promocji. 

 
Wprowadzono procedury dobrowolnego poddania się karze pieniężnej. W takim 

przypadku, wysokość kary może być obniżona nie więcej niż o 50% w stosunku do kary, 
jaka zostałaby nałożona, gdyby strona nie poddała się dobrowolnie karze. 
 
Rozszerzono definicje produktów rolnych i spożywczych. Chodzi m.in. o pasze, zwierzęta 
żywe, nasiona i owoce oleiste, będące przedmiotem produkcji rolników. Zmieniono 
definicję nabywcy – będzie to przedsiębiorca lub organ publiczny, który bezpośrednio lub 
pośrednio nabywa od dostawcy produkty rolne lub spożywcze. 
 
Nowe rozwiązania mają wejść w życie 1 listopada 2021 roku. 
 
 

Możliwości intensyfikacji polskiego eksportu rolno-spożywczego 

na rynek singapurski 

 

 
Fot.Pixabay.com. 

 
Rośnie znaczenie rynku singapurskiego dla polskiego eksportu żywności, co potwierdzają 
dane handlowe. W 2020 r. wartość eksportu polskich produktów rolno-spożywczych do 
Singapuru wzrosła ponad dwukrotnie, osiągając wartość 43 mln EUR. Natomiast w ciągu 
pierwszych siedmiu miesięcy 2021 r. nasz eksport do Singapuru zwiększył się o niemal 

50% w stosunku do analogicznego okresu w 2020 r. 
 
Te dobre wyniki były możliwe dzięki szybkiej reakcji polskich eksporterów na informacje 
płynące z Singapuru o poszukiwaniu alternatywnych źródeł dostaw żywności. Działania 
były wspierane przez polskie służby weterynaryjne, które prowadziły ożywioną 
współpracę z singapurskimi władzami, co zaowocowało m.in. ustaleniem nowego wzoru 
świadectwa zdrowia dla mięsa drobiowego, uwzględniającego zasadę regionalizacji  

w zakresie HPAI, a także finalizacją procedury dopuszczającej jaja konsumpcyjne oraz 
produkty jajeczne do rynku singapurskiego. 
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Władze singapurskie uznały Polskę za jeden z dziewięciu krajów, z którymi będzie 
rozwijana współpraca w zakresie dywersyfikacji dostaw żywności. Polska została 
wskazana jako priorytetowe źródło dostaw drobiu, jaj oraz łososia do Singapuru. 
 

28 września br. odbyło się webinarium pt. „Poland – New Poulty Partner in support of 
Singapore’s food security”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Meat Traders 
Association (MTA) w Singapurze we współpracy z Krajową Radą Drobiarstwa – IG (KRD), 
a także Ambasadą RP oraz Zagranicznym Biurem Handlowym w Singapurze. W spotkaniu 
wzięło udział ponad 50 przedstawicieli branży z Polski i Singapuru. Polskie firmy miały 
okazję zaprezentować swoją ofertę, a następnie przeprowadzić odrębne spotkania 
biznesowe z singapurskimi partnerami. 
 
Podczas wideospotkania Krajowa Rada Drobiarstwa - IG podpisała porozumienie  
o współpracy z Meat Traders Association. Dokument jest dużą szansą na intensyfikację 
współpracy w zakresie handlu mięsem drobiowym. Strony deklarują w nim m.in. wolę do 
prowadzenia wspólnych projektów promocyjnych, prowadzenia współpracy w zakresie 
wymiany informacji o możliwościach biznesowych a także wymianę ekspertów. 
 

 

GLW zatwierdził strategię walki z grypą ptaków 
 
Główny Lekarz Weterynarii zatwierdził „Krajową strategię postępowania przy zwalczaniu 
wysoce zjadliwej grypy ptaków”.  
 
Strategia została opracowana przez ekspertów Inspekcji Weterynaryjnej oraz 

Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego  
w Puławach (PIWet - PIB Puławy).  
 
Dokument ten dostępny jest na stronie internetowej GIW w zakładce: 
https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/grypa-ptakow.  
 
 

WYDARZENIE 
 

Konferencja Związku Polskie Mięso i Roczne Walne Zgromadzenie 
UECBV 
 
Związek Polskie Mięso, jako jedyny polski reprezentant europejskiej organizacji branży 
mięsnej, otrzymał w tym roku zaszczytną rolę organizatora walnego zebrania członków 
UECBV. To organizacja zrzeszająca najbardziej liczące się w Europie stowarzyszenia 
branży mięsnej.  
 
Patronami wydarzenia są: 
 Grzegorz Puda, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi; 
 Małgorzata Gośniowska-Kola, Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia 

Rolnictwa 
 Prof. Krzysztof Niemczuk, Dyrektor Państwowego Instytutu Weterynarii – 

Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach 
 Prof. Agnieszka Wierzbicka, Dyrektor Instytutu Genetyki i Biotechnologii Zwierząt 

Polskiej Akademii Nauk. 
 
Sponsorem strategicznym jest PKN Orlen SA. 
 
Wydarzeniu temu będzie towarzyszyło organizowane przez Związek Polskie Mięso 
Międzynarodowe Forum Sektora Mięsnego, do udziału w którym serdecznie Państwa 
zapraszamy.  

https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/grypa-ptakow
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Motywem przewodnim wydarzenia będą kwestie związane ze strategią ,,od pola do 
stołu”.  
 
Udział w tym wydarzeniu, to szansa dla Polski na podjęcie skutecznej dyskusji, na 

zaprezentowanie polskiego głosu na arenie europejskiej i światowej i na podjęcie dyskusji 
na temat przyszłości branży mięsnej. 
 
Eksperci, którzy wezmą udział: 

• Claire Bury, Komisja Europejska, zastępca dyrektora generalnego w Dyrekcji 
Generalnej ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności; 

• Tassos Haniotis, Komisja Europejska, zastępca dyrektora generalnego  

w Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich; 
• Denis Redonnet, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds handlu - zastępca 

dyrektora generalnego; 
• Felix Cheung, naukowiec, odkrywca technologii opakowań hybrydowych,  
• Florence Ranson, konsultant ds. komunikacji, REDComms,  
• Stephen Sothmann prezes Meat Import Council of America, USA,  
• Dr David Bosshart, wybitny specjalista się ds trendów konsumpcji, badań 

ekonomicznych i społecznych, od 2020 r. prezes Fundacji G. i A. Duttweiler, 
Szwajcaria; 

• Andrea Bertaglio, dziennikarz, ekspert specjalizujący się w zmianach 
klimatycznych i kwestiach środowiskowych; 

• Dr Jean-François Hocquette z French National Institute for Agricultural 
Research, Anna Olewnik, prezes ZM Olewnik;  

• Paweł Nowak, prezes Good Valley;  
• prof. dr hab. Agnieszka Wierzbicka, dyrektor Instytutu Genetyki  

i Biotechnologii Zwierząt, Polska Akademia Nauk; 
• dr Anna Szczotka-Bochniar, kierownik Zakładu Chorób Świń, Państwowy 

Instytut Weterynaryjny,  
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• dr Budimir Plavsic, regionalny przedstawiciel Światowej Organizacji Zdrowia, 
OIE. 

 
Informacje o wydarzeniu: 

https://meatmeeting.pl/pl/  
 
Program 
https://meatmeeting.pl/pl/program/wyjatkowe-czasy-wymagaja-wyjatkowych-dzialan/  
 
Zgłoszenie udziału: 
https://meatmeeting.pl/pl/zgloszenia/rejestracja-uczestnikow/ 
 
Spotkajmy się w Poznaniu! Porozmawiajmy o przyszłości branży mięsnej, problemach 
sektora w Polsce i na świecie. Przedstawmy swój głos na arenie europejskiej. 
 
 

RYNKI MIĘSNE 
 

Cena wieprzowiny w Chinach u producenta 
 
Średnia w Chinach u producenta cena za 1 kg chudej wieprzowiny na 29 września 2021 
roku wyniosła 15,24 CNY, czyli 9,14 PLN. Obecnie jest to najniższy odczyt od sierpnia 
2018 roku. 
 
Z kolei średnia w Chinach u producenta cena za 1 kg chudej wieprzowiny na  24 września 
2021 roku wyniosła 16,03 CNY, czyli 9,61 PLN. Tydzień wcześniej – 17 września – 
wyniosła 17,08 CNY, czyli 10,24 PLN. Tydzień wcześniej - 10 września 2021 roku 
wyniosła 17,64 CNY, czyli 10,58 PLN.  
 
Od 1 do 8 października w Chinach trwa długi weekend. Chińskie Ministerstwo Rolnictwa i 
Spraw Wiejskich na 10 października bieżącego roku zaplanowało skup interwencyjny 

wieprzowiny na chińskim rynku. W pierwszej transzy rząd chce kupić 30 000 ton. 
 
Skup interwencyjny zapoczątkowany został na początku lipca bieżącego roku. W sumie  
w czterech transzach (aukcjach) zostało kupione 73 000 ton.  Skup ma na celu 
podniesienie lub obniżenie ceny mięsa w zależności od sytuacji rynku. Chodzi  
o zachowanie rentowności rolników (hodowców świń) i przetwórców przy zachowaniu 
ceny akceptowalnej dla konsumentów. W lipcu chodziło o obniżenie ceny. Pierwsza runda 
skupu zakończyła się z końcem lipca bieżącego roku. 
 

 

https://meatmeeting.pl/pl/
https://meatmeeting.pl/pl/program/wyjatkowe-czasy-wymagaja-wyjatkowych-dzialan/
https://meatmeeting.pl/pl/zgloszenia/rejestracja-uczestnikow/
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Wieprzowina - tygodniowy raport cenowy KE  
 
Notowania tusz wieprzowych w Unii Europejskiej, stan an 38 tydzień 2021 roku. 
 

 
 
Link do tygodniowego raportu cenowego: 
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming- 
fisheries/farming/documents/pig-weekly-prices-eu_en.pdf  
 
Link do podsumowania cen na rynku wieprzowiny: 
https://agridata.ec.europa.eu/Reports/Pigmeat_Dashboard.pdf  
 
 

Produkcja mięsa w USA – komunikat USDA 
 
Poniżej pełny komunikat amerykańskiego Departamentu Rolnictwa o produkcji mięsa w 
USA, stan na 2 października 2021 roku. 
 
Total red meat production under Federal inspection for the week ending Saturday, 

October 02, 2021 was estimated at 1058.3 million lbs. according to the U.S.Department 
of Agriculture's Marketing Service. 
 
This was 1.0 percent lower than a week ago and 5.7 percent Lower than a year ago.  
Cumulative meat production for the year to date was 
0.5 percent higher compared to the previous year. 
 
   Meat Production (millions of pounds) 

                             (excludes condemned) 

Week Ending       Beef     Calf/Veal     Pork (2) Lamb/Mutton  Totals (3) 

  02-Oct-21       526.2          0.7        529.5         1.9    1058.3 

  25-Sep-21       527.9          0.7        539.1         1.8    1069.5 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-%20fisheries/farming/documents/pig-weekly-prices-eu_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-%20fisheries/farming/documents/pig-weekly-prices-eu_en.pdf
https://agridata.ec.europa.eu/Reports/Pigmeat_Dashboard.pdf
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   Change:         -0.3%         0.0%        -1.8%        5.6%     -1.0% 

  03-Oct-20       558.4          1.2        560.4         2.1    1122.1 

   Change:         -5.8%       -41.7%        -5.5%       -9.5%     -5.7% 

  2021 YTD      20630.3         37.0      20523.0        90.5   41280.8 

  2020 YTD      20037.9         47.1      20909.2        94.4   41088.7 

   Change:          3.0%       -21.5%        -1.9%       -4.2%      0.5% 

(1)Previous week estimates may be revised. Year ago data are actuals. 

(2) Excludes lard.      (3) Totals may not add due to rounding. 

2021 totals are subject to revision 

------------------------------------------------------------------------ 

                        Livestock Slaughter (head) 

Week Ending   Cattle    Calves/Vealer      Hogs   Sheep/Lambs 

  02-Oct-21     637,000        6,000    2,524,000      32,000 

  25-Sep-21     641,000        6,000    2,578,000      31,000 

   Change:         -0.6%         0.0%        -2.1%        3.2% 

  03-Oct-20     664,000        8,000    2,612,000      35,000 

   Change:         -4.1%       -25.0%        -3.4%       -8.6% 

  2021 YTD   24,970,000      276,000   95,805,000   1,422,000 

  2020 YTD   24,176,000      339,000   97,555,000   1,433,000 

   Change:          3.3%       -18.7%        -1.8%       -0.8% 

------------------------------------------------------------------------ 

                                     Average Weights (lbs) 

Week Ending Live:          Cattle    Calves/Vealers    Hogs   Sheep/Lambs 

  02-Oct-21   Estimate          1366          213         282       118 

  25-Sep-21   Estimate          1363          211         281       119 

  03-Oct-20     Actual          1386          264         288       120 

            Dressed: 

  02-Oct-21   Estimate           828          123         210        59 

  25-Sep-21   Estimate           825          122         209        60 

  03-Oct-20     Actual           843          154         215        60 

------------------------------------------------------------------------ 

           Percentage of Total Cattle Slaughtered by Class 

Week Ending    Steers      Heifers        Cows           Bulls 

  18-Sep-21       49.5%        28.9%        19.7%        1.8% 

  19-Sep-20       50.2%        29.0%        19.0%        1.8% 

 

           Percentage of Total Hogs Slaughtered by Class 

Week Ending Barrows & Gilts                 Sows                 Boars 

  18-Sep-21       97.5%                      2.3%                  0.2% 

  19-Sep-20       97.2%                      2.6%                  0.2% 

 
*2020 slaughter totals adjusted to reflect NASS revisions 

Source:  USDA Livestock, Poultry, and Grain Market News Division, St Joseph, MO 
 
 

ANALIZY 
 

Produkcja zwierzęca w Bułgarii – roczny raport 
 
Amerykański Departament Rolnictwa USDA opublikował raport o bułgarskim rynku 
mięsnym. 
 
Link do raportu: 
https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName
=Livestock%20and%20Products%20Annual_Sofia_Bulgaria_09-27-2021.pdf  

 
 
 
 

https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Livestock%20and%20Products%20Annual_Sofia_Bulgaria_09-27-2021.pdf
https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Livestock%20and%20Products%20Annual_Sofia_Bulgaria_09-27-2021.pdf
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WEBINARIA 
 

Spotkania b2b dla branży spożywczej na targach Marketplace 

Austria Food & Beverages 2021 
 
Ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
zaprasza firmy zainteresowane nawiązaniem bezpośrednich kontaktów z producentami  
i dostawcami wyrobów spożywczych z Austrii do udziału w giełdzie kooperacyjnej podczas 
"Marketplace Austria Food & Beverages 2021", która odbędzie się 6 października 2021 
roku. Spotkania zostaną zorganizowane zarówno w formule online, jak i onsite  
w Wiedniu. 
 
Uczestnicy określają profil swojej działalności oraz rodzaj współpracy, którą chcieliby 
nawiązać w formularzu rejestracyjnym dostępnym on-line:  
https://food2021.b2match.io/signup. 
Dane zarejestrowanych firm umieszczane są w katalogu on-line na stronie internetowej 
wydarzenia https://food2021.b2match.io/participants. 

 
Z katalogu zarejestrowani uczestnicy do 30 września 2021 r. dokonują wyboru firm,  
z którymi chcieliby umówić spotkania; 
6 października 2021 r. odbędą się serie uprzednio zaaranżowanych indywidualnych 
spotkań online/onsite. 
 
Taka formuła giełdy to efektywny, tani i wygodny sposób na spotkanie wielu 
potencjalnych partnerów biznesowych w jednym miejscu i czasie. 
 
Uczestnikom  przysługuje: 

 Wpis do katalogu uczestników giełdy kooperacyjnej, 
 Indywidualny harmonogram spotkań, 
 Pomoc przy rejestracji oraz podczas trwania spotkań. 

 

Oficjalnym językiem spotkań będzie język angielski. 
 
Wszystkich zainteresowanych udziałem w Marketplace Austria Food & Beverages 2021 
prosimy o zapoznanie się z informacjami i warunkami udziału w wydarzeniu oraz 
wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie internetowej wydarzenia: 
https://food2021.b2match.io/home.  
 
Dodatkowe pytania dotyczące udziału w wydarzeniu prosimy kierować na adres:  
agnieszka_promianowska@parp.gov.pl. 

 
 

Biznes w RPA. Poznaj rynki afrykańskie przed Expo 2020 Dubai 

 
RPA to druga co do wielkości gospodarka w Afryce, zaraz po Nigerii. Jest najbardziej 
uprzemysłowioną i zróżnicowaną gospodarką na kontynencie afrykańskim. Kraj ten 
charakteryzuje się małym odsetkiem zamożnych osób – w połączeniu z dużą populacją o 
niskich dochodach co odzwierciedla się w stosunkowo niskim PKB na mieszkańca. 
 
RPA jest nie tylko gospodarką bogatą w zasoby naturalne. To też centrum finansowe, 
techniczne i innowacyjne, w którym znajduje się najwięcej międzynarodowych korporacji 

w Afryce i z tego powodu zapotrzebowanie na produkty i usługi pojawia się w każdym 
segmencie. 
 
Polskie firmy mogą pochwalić się produktami i innowacjami, które mają szansę zaistnieć 
na rynku Południowej Afryki. Przedsiębiorstwa wchodzące na lokalny rynek muszą być 

https://food2021.b2match.io/signup
https://food2021.b2match.io/participants
https://food2021.b2match.io/home
mailto:agnieszka_promianowska@parp.gov.pl
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jednak odpowiednio przygotowane, m.in. znać i rozumieć lokalny rynek, dynamikę czy 
historię społeczeństwa. Zbadanie rynku i dobre przygotowanie z perspektywy 
marketingowej również jest niezwykle ważne. 
 

Webinarium skierowane jest do przedsiębiorców planujących eksport swoich towarów  
i usług do RPA, a także przedsiębiorców planujących nawiązanie relacji biznesowych  
z lokalnymi partnerami z Afryki Południowej podczas Expo 2020 w Dubaju. 
 
W trakcie spotkania uczestnicy zapoznają się z: 

• opisem gospodarki, geografii i społeczeństwa RPA, 
• szansami i możliwościami na rynku południowo-afrykańskim, 
• kulturą biznesu, warunkami prowadzenia działalności, a także sztuką prowadzenia 

rozmowy biznesowej i zapisami BEE (Black Economic Empowerment) 
 
Szkolenie poprowadzą: 

• Kasia Muzyk, Kierownik Zagranicznego Biura Handlowego w Johannesburgu, PAIH, 
• Natalia Dąbrowska, Starszy Specjalista, Departament Strategii i Promocji 

Gospodarczej, Zespół EXPO, PAIH, 

• Anastazja Kaczmarek, Konsultant, Centrum Eksportu, PAIH. 
 
Webinarium odbędzie się 6 października o godz. 12:00 i będzie prowadzone w języku 
polskim. 
 
Webinarium „Biznes w RPA. Poznaj rynki afrykańskie przed Expo 2020 Dubai” jest częścią 
cyklu wydarzeń online dla przedsiębiorców rozważających ekspansję na rynki Bliskiego 
Wschodu i Afryki. Spotkania są częścią programu gospodarczego towarzyszącego 
udziałowi Polski w Wystawie Światowej Expo 2020 w Dubaju. 

 
Link do rejestracji: 
https://www.paih.gov.pl/webinarium-biznes_w_Johannesburgu-
poznaj_rynki_afrykanskie_przed_Expo_Dubai_2020

https://www.paih.gov.pl/webinarium-biznes_w_Johannesburgu-poznaj_rynki_afrykanskie_przed_Expo_Dubai_2020
https://www.paih.gov.pl/webinarium-biznes_w_Johannesburgu-poznaj_rynki_afrykanskie_przed_Expo_Dubai_2020
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4 października 2021, numer 1 

 

 

AKTULANOŚCI 
 Chiny w sierpniu zaimportowały 200 tys. ton wołowiny 
 Copa Cogeca: Propozycja  Komisji  ENVI  może  jeszcze  bardziej  

zaszkodzić  sektorowi hodowlanemu 
 Ogłoszony został nabór na wsparcie inwestycji dot. przetwarzania i 

sprzedaży produktów rolnych – pasze bez GMO i zioła 
 Chiński rząd sprzedał w tym roku na krajowym rynku 12,3 tys. ton 

mrożonej wołowiny i baraniny 
 

CENY - KRAJ 
 Średnia cena zakupu bydła rzeźnego w ubojniach [wg mpc] 
 Zbiorcze zestawienie danych dla Polski dotyczących zakupu bydła 

rzeźnego w ubojniach 
 

CENY – ŚWIAT 
 Średnia w Chinach cena za 1 kg wołowiny w okresie 1 październik 2020 

– 30 września 2021 
 Tygodniowe notowania tusz wołowych w UE – stan na 38 tydzień 2021 

 

EKSPORT 
 Dane MRiRW o eksporcie wołowiny z Polski 

 

 

*** 
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AKTULANOŚCI 
 
 

Chiny w sierpniu zaimportowały 190 tys. ton wołowiny 
 

 
Fot. Clarkelz/Pixabay.com. 

 
Z opublikowanych danych pod koniec września 2021 roku przez Chińskie Państwowe 
Biuro Statystyczne wynika, że w sierpniu do Chin sprowadzono wołowiny i podrobów 
łącznie 200 tys. ton o wartości 1 mld 102 mln dolarów. 

 
Od początku stycznia do końca sierpnia bieżącego roku w sumie do Chin zaimportowano 
wołowiny i podrobów 1,53 mln ton o wartości 7,61 mld dolarów. Samej zaś wołowiny 
sprowadzono 1,52 mln ton o wartości 7,73 mld dolarów. 

 
Import wołowiny przez Chiny 01-08.2021, (w tys. USD) 

  

08.2021 

 

01-08.2021 

 

Zmiana %  
ten sam okres r/r 

 

 Wolumen  
w tonach 

Wartość 
w USD 

Wolumen  
w tonach 

Wartość  
w USD 

Wolumen Wartość 
 

Wołowina  
i podroby 

 
Wołowina 

200 tys. 
 
 

190 tys. 
 

1 102 846 
 
 

1 089 324 

1 530 tys. 
 
 

1 520 tys. 

7 619 080 
 
 

7 538 690 

2,7 
 
 

2,3 

30,0 
 
 

29,5 
 

Źródło: GACC. 
 
Aktualna cena wołowiny w Chinach czytaj dalej. 
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Copa Cogeca: Propozycja  Komisji  ENVI  może  jeszcze  bardziej  

zaszkodzić  sektorowi hodowlanemu 

 

 
Fot. Pixabay.com. 

 
Po  debacie  na  temat strategii „Od pola do stołu” Parlament Europejski proponuje nowe, 
prawnie wiążące cele, które pogrążą sektor hodowlany – napisała w swoim oświadczeniu 
Copa Cogeca (CC), dotyczącym strategii metanowej w hodowli zwierząt. 
 
Komisja  ENVI  Parlamentu  Europejskiego  (Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, 
Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności) przyjęła  sprawozdanie  na temat 
strategii dotyczącej metanu zaproponowanej przez Komisję.  
  
„I choć jako Copa  i  Cogeca  popieramy  wiele  z  przyjętych  poprawek,  to  ze  

smutkiem stwierdzamy,  że  po  raz  kolejny  debata  skupiała  się  na  „prawnie 
obowiązujących  celach  i  środkach”  jako  jedynym  rozwiązaniu” – czytamy  
w oświadczeniu. 
 
W oświadczeniu CC napisała, że przeprowadzone niedawno badania nad strategią „Od 
pola do stołu” pokazały jednoznacznie,  że  jej  cele  ani  nie  dostarczają  niezbędnych  
narzędzi,  ani  nie uwzględniają  trudnych  kompromisów.  Poprzez  dodanie  kolejnych  

celów propozycja  Komisji  ENVI  może  jeszcze  bardziej  zaszkodzić  sektorowi 
hodowlanemu  oraz  bezpieczeństwu  żywnościowemu,  przy  jednoczesnym 
przyczynieniu się do ucieczki emisji do państw trzecich. 
 
„Copa i Cogeca mają  świadomość tego, jak niezmiernie ważną  rolę odgrywa  sektor  
rolny w redukcji  biogenicznych  emisji  metanu.  Należy  utrzymać  wysiłki  sektora  
rolnego  przy zastosowaniu  uczciwego,  międzysektorowego  podejścia,  zgodnego   

z  celami  Europejskiego Zielonego Ładu i strategii „Od pola do stołu”. Z radością 
przyjęliśmy wiadomość, że Komisja ENVI  wyraziła  w  swoim  raporcie  uznanie  dla  
wysiłków  europejskich  rolników,  które doprowadziły do 22% spadku emisji metanu 
(UE-28) w latach 1990-2018. Wspieramy także apele  od/do  eurodeputowanych  
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wzywające  do  podejmowania  praktyk  wykorzystujących obornik, a także rozwoju 
biogazu, co pozwoli waloryzować odpady i pozostałości” – napisano. 
 
Ponadto władze Copa Cogeca wyraziły żal, że dyskusja nie z,ierza we właściwym 

kierunku.  
 
„Żałujemy,  że  debata  wokół  prawnie  obowiązujących  celów  przysłoniła  kilka  
kluczowych problemów,  przede  wszystkim  tych  dotyczących  kwestii,  w  jaki  sposób  
należy  mierzyć poziom  emisji  metanu  w  sektorze  rolnym.  Copa  i  Cogeca  nie  mogą  
popierać  wezwań dotyczących  obowiązkowego  monitoringu,  publicznych  sprawozdań  
i  weryfikacji obejmujących  wszystkie  sektory  odpowiedzialne  za  emisję  metanu,  
skoro  zbieranie  i kompletność  danych  na  poziomie  gospodarstw  oraz  MŚP  może  
być  skomplikowane  i potencjalnie niesprawiedliwe” – czytamy. 
 
Członkowie  Copa  i  Cogeca  wezwali  instytucje  europejskie  do  kontynuowania  
dyskusji  i refleksji nad potencjałem  sektora  rolnego w zakresie  zmniejszenia poziomu 
emisji metanu przy  jednoczesnym  skupieniu  się  na  bardziej  konkretnych  
rozwiązaniach,  narzędziach  i sprzyjających politykach. 

 
 

Ogłoszony został nabór na wsparcie inwestycji dot. przetwarzania 

i sprzedaży produktów rolnych – pasze bez GMO i zioła 
 

 
 
1 października 2021 roku został ogłoszony nabór wniosków o przyznanie pomocy dla 
poddziałania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub 
ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Nabór 
wniosków rozpocznie się 31 października 2021 r. 
 
Nabór będzie dotyczył sektorów wytwarzania pasz na bazie surowców 

niemodyfikowanych genetycznie (bez GMO) oraz przetwarzania i sprzedaży hurtowej ziół. 
Naborem zostanie objęty zakres działalności zgodnie z podanymi poniżej numerami 
Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) wraz z uszczegółowieniem m.in.: 

 10.91.Z Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich - w zakresie 
wytwarzania pasz na bazie surowców niemodyfikowanych genetycznie (bez GMO) 
- dotyczy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz przedsiębiorstw 
dużych. 

 
Zakres pomocy związany jest przede wszystkim z ustaleniem tzw. linii demarkacyjnych 
pomiędzy PROW 2014-2020 a Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększania Odporności 
(KPO) w zakresie wsparcia sektora przetwórstwa i wprowadzania  do obrotu produktów 
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rolnych, tak aby nie tworzyć w tym samym czasie konkurencyjnych programów 
pomocowych o analogicznym zakresie dofinansowania. 
 
Obecnie trwają intensywne przygotowania do wdrożenia KPO, w którym w ramach 

Inwestycji A1.4.1. „Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw 
produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w 
łańcuchu”, zaplanowano wsparcie przetwórstwa produktów rolnych i rybnych oraz ich 
zbytu. Po oficjalnej akceptacji KPO przez Komisję Europejską możliwe będzie 
przeprowadzenie pierwszego naboru wniosków dla sektora spożywczego, co 
najprawdopodobniej nastąpi w I połowie 2022 r. 
 
Jednocześnie MRiRW zachęca firmy przetwórcze do podjęcia przygotowań koniecznych do 
realizacji inwestycji ze środków Krajowego Planu Odbudowy  i Zwiększania Odporności, 
tak aby środki te mogły być jak najszybciej uruchomione w celu odbudowy wzrostu 
gospodarczego. 
 
 

Chiński rząd sprzedał w tym roku na krajowym rynku 12,3 tys. ton 

mrożonej wołowiny i baraniny 

 
Od stycznia do września 2021 roku chiński rząd sprzedał z rządowej rezerwy centralnej 
na krajowym rynku 12 300 ton mrożonej wołowiny i baraniny.  
 

 
Źródło: Huashang Reserve Commodity Management Center. 

 

Chiński rząd w zależności od rynkowej sytuacji na krajowym rynku przeprowadza aukcje 
mrożonej wołowiny i baraniny. Celem jego jest utrzymanie rentowności produkcji dla 
rolników i hodowców bydła i owiec oraz dla przetwórców.  
 
 

CENY - KRAJ 
 

Średnia cena zakupu bydła rzeźnego w ubojniach [wg mpc] 
 
Notowania z okresu 20-26 września 2021 rok (38 tydzień). 
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Towar 

 
Cena [zł/kg] 

 

 
Obroty 

 
26.09. 
2021 

 
19.09. 
2021 

 
20.09. 
2020 

 
Zmiana  

tygodniowa 

 
Zmiana 
roczna 

 
Zmiana  

tygodniowa 

 
Zmiana 
roczna 

 

Bydło 
ogółem 

15,36 15,22 12,16 0,9% 26,4% ↑ ↑ 

Bydło 8-12 
m-cy [Z] 

15,49 15,59 12,11 -0,6% 28,0% ↓ ↓ 

Byki 12-24 
m-ce [A] 

16,76 16,54 12,90 1,3% 29,9% ↑ ↑ 

Byki > 24 
m-cy [B] 

16,80 16,49 12,90 1,9% 30,3% ↓ ↓ 

Krowy [D] 
 

12,99 12,86 10,26 1,0% 26,6% ↑ ↑ 

Jałówki  > 
12 m-cy 
[E] 

15,91 15,60 12,84 2,0% 23,9% ↓ ↑ 

Źródło: MRiRW. 
 
 

Zbiorcze zestawienie danych dla Polski dotyczących zakupu bydła 

rzeźnego w ubojniach 

 

  CENA ZAKUPU* 

Kategoria bydła 
 wg 
w.ż. 

[zł/kg] 

dla mpc 
[zł/tonę] 

dla mps 
[zł/tonę] 

  Zmiana ceny [%] 

  
2021-
09-26 

2021-09-
26 

2021-09-
26 

tyg. miesięczna roczna 

Bydło ogółem 7,96 15 363 15 671 0,9 1,6 26,4 

bydło 8-12 m-cy (Z) 8,35 15 494 15 804 -0,6 8,6 28,0 

byki 12-24 m-ce (A) 8,93 16 756 17 091 1,3 2,4 29,9 

byki > 24 m-cy (B) 8,96 16 804 17 140 1,9 2,7 30,3 

wolce > 12 m-cy (C) -- -- -- -- -- -- 

krowy (D) 6,33 12 989 13 249 1,0 3,8 26,6 

jałówki > 12 m-cy (E) 8,24 15 907 16 226 2,0 4,6 23,9 

Źródło: MRiRW. 
 
*- jest to cena netto (bez VAT) zapłacona dostawcom bydła za dostarczony do rzeźni lub 
zakupiony przez rzeźnię pełnowartościowy żywiec wołowy na bazie franco zakład. Cena ta 

zawiera  również wszelkie dodatkowe płatności (premie, nagrody itp.) niezależnie od 
okresu w jakim zostały wypłacone. 
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 w.ż.- waga żywa (cenę za wagę żywą wyliczono stosując  średnie wskaźniki wydajności 
rzeźnej uzyskane Polsce w latach 2011-2015: bydło ogółem - 0,518 (było 0,507); byki do 
2 lat - 0,533 (było 0,539); byki > 2 lat - 0,533 (było 0,535); wolce - 0,540  (było 
0,540); krowy - 0,487 (było 0,465) i jałówki – 0,518 (było 0,516). 

 
 mpc - masa poubojowa ciepła, mps - masa poubojowa schłodzona.  
 

 

CENY – ŚWIAT 
 
Średnia w Chinach cena za 1 kg wołowiny w okresie 1 październik 

2020 – 30 września 2021 
 
Poniższy graf zawiera średnią cenę 1 kg wołowiny ustalona na podstawie danych 
zebranych  z 500 hurtowych rynków rolnych w Chinach. 
 
30 września średnio w Chinach jeden kilogram wołowiny kosztował 88,17 CNY, czyli 
52,90 PLN 
 

 
Źródło: NAHS. 

 
Od 1 do 8 października 2021 w Chinach trwa długi weekend. W tym czasie rynki rolne nie 
będą działać. Choć eksperci przewidują, że 7 lub 8 października można spodziewać się 
notowań cen, bo takie sygnały zgłaszali operatorzy poszczególnych rynków. Swoje 

odczyty cen mięsa na weekend 9-10 października  br. zapowiedziało chińskie 
Ministerstwo Rolnictwa i Spraw Wiejskich. 
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Tygodniowe notowania tusz wołowych w UE – stan na 38 tydzień 

2021 
 

 
Źródło: KE AGRI. 

 
Link do całego tygodniowego  raportu cenowego: 
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-
fisheries/farming/documents/beef-weekly-prices_en.pdf 
 
 

EKSPORT 

 
Dane MRiRW o eksporcie wołowiny z Polski – ważniejsze państwa 
 

Kierunki, wartość, wolumen oraz średnia cena uzyskana w eksporcie bydła 

żywego i mięsa wołowego w I-VII 2021 (dane wstępne). 

Kod CN: 0102 Bydło żywe 

 

Kraj 
Wartość 

[tys. 

EUR] 

Wolumen 
[szt.] 

EUR/kg 

Włochy 6 444 11 154 2,73 

Rosja 5 642 2 437 5,20 

Grecja 4 240 2 968 2,35 

Uzbekistan 3 840 2 027 3,42 

Ukraina 1 517 757 4,28 

Chorwacja 905 1 115 2,82 

Litwa 905 809 3,26 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/farming/documents/beef-weekly-prices_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/farming/documents/beef-weekly-prices_en.pdf
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Węgry 725 554 2,11 

Hiszpania 616 3 000 2,68 

OGÓŁEM 26 806 27 113 3,14 

 

Kod CN: 
01022910 

Bydło żywe do 80 kg 

Kraj 
Wartość 
[tys. 
EUR] 

Wolumen 
[szt.] 

EUR/kg 

Włochy 1 250 4 954 3,46 

Hiszpania 566 2 851 2,65 

OGÓŁEM 1 871 8 106 3,14 

 
Kod CN: 
0201 

Wołowina świeża lub 
schłodzona 

Kraj 
Wartość 

[tys. 
EUR] 

Wolumen 
[ton] 

EUR/kg 

Włochy 175 312 42 209 4,15 

Niemcy 126 525 32 646 3,88 

Holandia 49 392 16 927 2,92 

Wielka 
Brytania 45 790 8 472 5,40 

Hiszpania 40 370 9 084 4,44 

Republika 
Czeska 25 931 5 962 4,35 

Izrael 24 875 3 792 6,56 

Francja 20 142 4 262 4,73 

Grecja 20 068 5 094 3,94 

Austria 16 748 5 050 3,32 

Portugalia 16 566 2 786 5,95 

Dania 12 451 2 947 4,23 

Belgia 9 830 2 648 3,71 

Słowacja 9 551 2 301 4,15 

Chorwacja 9 134 2 823 3,24 

Słowenia 6 231 1 811 3,44 

Szwecja 5 863 1 214 4,83 

Litwa 5 378 2 039 2,64 

Węgry 4 108 918 4,48 

Rumunia 2 939 1 112 2,64 

OGÓŁEM 641 339 157 962 4,06 

 

Kod CN: 
0202 

 

 
Wołowina mrożona 
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Kraj 
Wartość 
[tys. EUR] 

Wolumen 
[ton] 

EUR/kg 

Francja 35 197 9 018 3,90 

Izrael 22 493 3 946 5,70 

Niemcy 19 932 6 134 3,25 

Hiszpania 17 213 4 939 3,49 

Japonia 16 809 4 697 3,58 

Szwecja 16 635 3 743 4,44 

Holandia 11 069 3 461 3,20 

Hongkong 9 612 2 715 3,54 

Wielka 
Brytania 9 415 2 337 4,03 

Włochy 8 065 2 304 3,50 

Bułgaria 5 853 1 864 3,14 

Irlandia 4 919 1 538 3,20 

Grecja 4 066 1 057 3,85 

Rumunia 3 823 1 321 2,89 

Dania 3 523 869 4,05 

Litwa 3 370 862 3,91 

Estonia 3 225 1 001 3,22 

Belgia 3 111 847 3,67 

Arabia 
Saudyjska 3 038 1 221 2,49 

Macedonia 2 447 870 2,81 

Republika 
Czeska 2 433 769 3,17 

Portugalia 2 314 529 4,38 

OGÓŁEM 223 733 61 146 3,66 
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