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AKTUALNOŚCI 
 

Nowy Główny Lekarz Weterynarii 
 

 
Fot.MRiRW. 

 

Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk, w obecności sekretarza 

stanu Szymona Giżyńskiego wręczył Pawłowi Niemczukowi akt powołania na stanowisko 

Głównego Lekarza Weterynarii. 

 

 
Wydłużony termin dla hodowców trzody chlewnej 

 
Inspekcja Weterynaryjna informuje, że do 30 listopada br. został wydłużony termin 

posiadania przez hodowców planu bezpieczeństwa biologicznego. Po tym terminie 

posiadania takiego planu będzie obowiązkowe. 

 

Ze względu na niewielki postęp w zakresie spełnienia wymogu posiadania w/w planu 

Inspekcja Weterynaryjna zwraca się z prośbą do hodowców świń o mobilizację w tym 

zakresie i dopełnienie obowiązku. 

 

W załączeniu przekazujemy plakat, który  podaje pięć podstawowych zasad chroniących 

stado przez ASF. 

 
 Więcej na ten temat: 

 

https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/kampania-informacyjna--nie-dla-asf-5-

podstawowych-zasad-ktore-pomoga-uchronic-twoje-stado-przed-asf 
 
 

https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/kampania-informacyjna--nie-dla-asf-5-podstawowych-zasad-ktore-pomoga-uchronic-twoje-stado-przed-asf
https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/kampania-informacyjna--nie-dla-asf-5-podstawowych-zasad-ktore-pomoga-uchronic-twoje-stado-przed-asf
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Rozwój Giełdowego Rynku Rolnego 

 

 
Fot. KOWR. 

 

W Krajowym Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) odbyło się spotkanie poświęcone 

rozwojowi Giełdowego Rynku Rolnego. Rynek ten jest prowadzony przez Towarową Giełdę 

Energii S.A. na podstawie licencji udzielonej przez KOWR. 

 

Giełdowy Rynek Rolny jest pierwszym w Polsce elektronicznym narzędziem 

umożliwiającym giełdowy obrót produktami rolno-spożywczymi w formule rynku kasowego 

(tzw. rynku spot), tj. z natychmiastową dostawą towaru. Na rynku tym, można zawierać 

transakcje w formule systemu kursu jednolitego oraz w formie aukcji. Obecnie produktami 

dopuszczonymi do obrotu są: pszenica, żyto, kukurydza oraz rzepak. Giełdowy Rynek 

Rolny powstał w ramach projektu Platforma Żywnościowa, realizowanego przez KOWR w 

latach 2018-2020. 

 

Spotkanie otworzyła Małgorzata Gośniowska-Kola, p.o.  Dyrektora Generalnego KOWR,  

a jego uczestnikami byli m.in.: Michał Wiśniewski i Marcin Wroński, Zastępcy Dyrektora 

Generalnego KOWR, a także: Izabela Olszewska, Członek Zarządu Giełdy Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A., Piotr Zawistowski, Prezes Zarządu Towarowej Giełdy 

Energii S.A., przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Elewarru sp. z o.o. oraz 

spółek nadzorowanych przez KOWR, tj. Danko Hodowla Roślin sp. z o.o., Kombinat Rolny 

Kietrz sp. z o.o. i Małopolska Hodowla Roślin sp. z o.o. 

 

Intencją spotkania było określenie działań, które mogą przyczynić się do wzmocnienia 

obrotu polskimi produktami rolnymi za pośrednictwem Giełdowego Rynku Rolnego, co jest 

szczególnie istotne dla dalszego jego rozwoju oraz wzrostu konkurencyjności całego 

sektora rolnego. 

 

Podczas spotkania przedstawiciele Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych 

przedstawili obecny stan funkcjonowania Giełdowego Rynku Rolnego i perspektywy jego 

rozwoju. Wskazali na problemy i ograniczenia ze strony rynku i poinformowali, że są 

otwarci na propozycje zmian, które mogą przynieść korzyści dla podmiotów z sektora 

rolno-spożywczego. 
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Przedstawiciele ze strony spółek nadzorowanych przez KOWR oraz Elewarru sp. z o.o. 

wskazali na potrzebę wprowadzenia zmian, które ułatwiłyby uczestnictwo w obrocie 

giełdowym, a także zadeklarowali wsparcie działań mających na celu rozwój Giełdowego 

Rynku Rolnego. 

 

 
Wizyta Zastępcy Głównego Lekarza Weterynarii na Litwie 
 

Z inicjatywy strony litewskiej w dniach 4-5 listopada br. w Wilnie odbyło się spotkanie pana 

Krzysztofa Jażdżewskiego, Zastępcy GLW z Głównym  Lekarzem Weterynarii Litwy, panem 

Mantasem Staskieviciusem oraz jego zastępcą panem Vidmantasem Paulauskasem. 

Rozmowy poświęcone były kwestiom związanym z wdrożeniem nowych przepisów UE, m. 

in. zasadom bioasekuracji, przemieszczania świń, zagospodarowywania odpadów 

pochodzących z upolowanych dzików. 

 

Strony uzgodniły także wspólne stanowisko do zaprezentowania na forum KE nt. zmiany 

kryteriów znoszenia obszarów objętych ograniczeniami III. Ponadto kierownictwo służby 

weterynaryjnej Litwy potwierdziło poparcie dla wniosku strony polskiej o zmianę przepisów 

unijnych dotyczących m. in. przemieszczania materiału biologicznego pomiędzy strefami 

ASF, zagospodarowywania mięsa dzików pozyskanego ze strefy II  

i III, jak również zniesienia konieczności wystawiania świadectw w obrocie unijnym dla 

produktów mięsnych poddanych obróbce, wytworzonych ze świń ze strefy III. 

 

 

W SEJMIE 
 

 

Posiedzenie plenarne sejmu 

 

 

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie 

niektórych ustaw w celu ułatwienia prowadzenia przez rolników rolniczego handlu 

detalicznego (druki nr 1516 i) 

 

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi  

o uchwale Senatu w sprawie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu 

przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (druki nr 1720 i) 

 

Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o uchwale 

Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw 

(druki nr 1723 i  ) 

 

 

Komisje i zespoły sejmowe 

 

 

16.10.2021 

 

Godz. 15:00 

 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki 

Regionalnej (sala nr 05, bud. U) 

 

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie 

gruntów oraz ustawy o utracie mocy prawnej niektórych ksiąg wieczystych (druk nr 

1694) 
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– uzasadnia Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

 

Godz. 16:00  

 

Podkomisja stała do spraw rynku pracy (sala konferencyjna im. Jacka Kuronia - bud. F) 

 

Zapoznanie się z Informacją Ministra Rodziny i Polityki Społecznej na temat bieżącej 

sytuacji na rynku pracy w Polsce. 

 

Godz. 20:00  

 

Komisja Gospodarki i Rozwoju; Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (sala nr 211, bud. U) 

 

Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu 

wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi 

(druk nr 1720). 

 

 

17.10.2021 

 

Godz. 11:00  

 

Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji (sala im. Macieja Rataja - nr 102, bud. C-

D) 

 

Wysłuchanie oraz dyskusja na temat postulatów przedsiębiorców dotyczących możliwych 

rozwiązań ułatwiających prowadzenie działalności gospodarczej. 

 

 

RYNKI MIĘSNE 
 

Cena wieprzowiny w Chinach u producenta 
 
Średnia cena hurtowa u producenta za 1 kg chudej wieprzowiny w piątek 12 listopada 

bieżącego roku wyniosła 23,12 juana, czyli 14,33 złotych 

 

Tymczasem średnia cena hurtowa wieprzowiny u producenta na dzień 5 listopada wyniosła 

22,51 CNY/kg, czyli 13,95 zł. 
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Wieprzowina - tygodniowy raport cenowy KE  
 

Notowania tusz wieprzowych w Unii Europejskiej, stan an 44 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.    

 
 

ANALIZA 
 

MAKROmapa: Czy sektor rolno-spożywczy poradzi sobie z szokiem 

kosztowym? 
 

Sektor rolno-spożywczy zmaga się obecnie z silną presją kosztową wynikającą z rosnących 

cen materiałów, energii, pracy oraz kosztów odsetek od kredytów. Przedmiotem poniższej 

analizy ekspertów Departamentu Analiz Makroekonomicznych 

Credit Agricole Bank Polska S.A. jest ocena odporności poszczególnych branż polskiego 

sektora rolno-spożywczego na wyższe koszty działalności. 

 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/farming/documents/pig-weekly-prices-eu_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/farming/documents/pig-weekly-prices-eu_en.pdf
https://agridata.ec.europa.eu/Reports/Pigmeat_Dashboard.pdf
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W pierwszym kroku analizy dokonali oceny bieżącej sytuacji w najważniejszych branżach 

sektora rolno-spożywczego. W tym celu zestawili wskaźniki rentowności netto w tych 

branżach w I połowie br. z ich średnią wartością w I połowie roku w latach 2015-2019, 

czyli przed wybuchem pandemii. 

 

W większości analizowanych branż rentowność netto w I połowie 2021 r. była wyższa niż 

średnia w I poł. roku w latach 2015-2019, co wskazuje, że sektor rolno-spożywczy na ogół 

poprawił swoją rentowność podczas pandemii. Niższe wskaźniki rentowności niż przed 

pandemią odnotowały jedynie branże: „Wytwarzanie produktów przemiału zbóż, skrobi i 

wyrobów skrobiowych”, „Produkcja pozostałych artykułów spożywczych” oraz „Produkcja 

gotowych paszy i karmy dla zwierząt”. 

 

Presja kosztowa, z jaką zmagają się obecnie firmy z sektora rolno-spożywczego dotyczy 

przede wszystkim czterech obszarów: materiałów, energii, pracy oraz kosztów odsetek od 

kredytów. Wyższe koszty materiałów wynikają nie tylko z rosnących cen surowców rolnych, 

ale i cen opakowań, których wzrost jest efektem narastających barier podażowych. 

Rosnące ceny energii wynikają z szeregu czynników, min. silnego wzrostu cen gazu, cen 

ropy naftowej oraz cen uprawnień do emisji CO2).  

 

Coraz wyższe koszty pracy są spowodowane rosnącą presją płacową obserwowaną  

w przetwórstwie żywności. Charakteryzuje się ono relatywnie niskimi wynagrodzeniami na 

tle pozostałych gałęzi przetwórstwa (przeciętne wynagrodzenie w produkcji artykułów 

spożywczych w I połowie br. było o 13% niższe niż średnia dla przetwórstwa), stąd 

istotnym czynnikiem, który nasila presję płacową w tym sektorze jest utrzymujący się silny 

wzrost płacy minimalnej, przesuwający często całą siatkę płac w firmach w górę. Wyższe 
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koszty odsetek od kredytów wynikają z kolei dokonanej w październiku br. pierwszej od 

2012 r. podwyżki stóp procentowych przez RPP.  

 

Dlatego w drugim kroku analizy eksperci obliczyli udział wspomnianych wyżej kosztów  

w przychodach ogółem poszczególnych branż sektora rolno-spożywczego. Z największym 

łącznym udziałem kosztów materiałów, energii, pracy i odsetek od kredytów  

w przychodach ogółem mamy do czynienia w branżach: „przetwarzanie i konserwowanie 

ryb, skorupiaków i mięczaków”, „wytwarzanie wyrobów mleczarskich” oraz „przetwarzanie 

i konserwowanie oraz produkcja wyrobów z mięsa”. Wyraźnie niższy na tle pozostałych 

branż udział wspomnianych wyżej kosztów w przychodach obserwowany jest natomiast w 

branży „produkcja napojów”, gdzie z kolei o wiele większe znaczenie  

w strukturze kosztów mają podatki (branża „produkcja napojów” obejmuje również 

produkcję napojów alkoholowych). 

 

 
 

W trzecim kroku analizy eksperci Departament Analiz Makroekonomicznych Credit Agricole 

Bank Polska S.A. zestawili obliczony udział kosztów materiałów, energii, pracy 

i odsetek od kredytów w przychodach ogółem z bieżącą sytuacją w tych sektorach. Takie 

podejście umożliwiło im określenie względnej odporności poszczególnych branż na 

obserwowany obecnie szok kosztowy.  

 

Najbardziej wyeksponowane na szok kosztowy są branże znajdujące się w II ćwiartce 

układu współrzędnych: „Wytwarzanie produktów przemiału zbóż, skrobi i wyrobów 

skrobiowych” oraz „Produkcja gotowych paszy i karmy dla zwierząt”. Wynika z tego, że są 

one osłabione po pandemii, a jednocześnie udział kosztów materiałów, energii, pracy  

i odsetek od kredytów w ich przychodach ogółem jest relatywnie wysoki na tle całego 

sektora.  

 

Najwyższą odpornością na szok kosztowy charakteryzują się z kolei branże z IV ćwiartki: 

„Produkcja napojów”, „Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw” oraz „Produkcja 

wyrobów piekarskich i mącznych”. Ich bieżąca sytuacja jest lepsza niż przed pandemią  

i jednocześnie udział wspomnianych wyżej kosztów w ich przychodach ogółem jest niższy 

na tle całego sektora. W sytuacji pośredniej są branże z I i III ćwiartki.  

 

Branże z I ćwiartki: „Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów  

z mięsa”, „Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków”, „Produkcja 

olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego”, „Wytwarzanie wyrobów 

mleczarskich” z jednej strony osiągają rentowność wyższą niż przed pandemią, z drugiej 
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strony udział kosztów materiałów, energii, pracy i odsetek od kredytów w ich przychodach 

ogółem jest relatywnie wysoki na tle całego sektora. 

 

 
 

 

Z kolei jedyna branża z III ćwiartki („Produkcja pozostałych artykułów spożywczych”)  

z jednej strony charakteryzuje się niższym na tle sektora udziałem kosztów materiałów, 

energii, pracy i odsetek od kredytów w przychodach ogółem, z drugiej strony jej sytuacja 

finansowa jest obecnie gorsza niż przed pandemią. 

 

Uważamy, że rosnąca presja kosztowa w polskim sektorze rolno-spożywczym utrzyma się 

w kolejnych kwartałach. Wynika to przede wszystkim z oczekiwanego przez nas dalszego 

wzrostu cen surowców rolnych, narastania presji płacowej oraz kontynuacji zacieśniania 

polityki pieniężnej przez RPP. 

 

Uwzględniając, że sektor rolno-spożywczy funkcjonuje w warunkach relatywnie niskich 

marż (średnia marża na sprzedaży w produkcji artykułów spożywczych wyniosła  

w I połowie br. 4,7% wobec 6,9% w całym przetwórstwie), firmy mają ograniczone 

możliwości ich obniżenia w celu skompensowania wyższych kosztów swojej działalności.  

 

W tej sytuacji firmy będą z jednej strony zmuszone szukać dodatkowych oszczędności, co 

przyspieszy zapoczątkowane przez pandemię procesy restrukturyzacyjne w polskim 

sektorze rolno-spożywczym, widoczne szczególnie w branżach „Produkcja napojów”, 

„Produkcja wyrobów piekarskich i mącznych”, „Wytwarzanie wyrobów mleczarskich” oraz 

„Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa”. Z drugiej strony 

będą one próbować przerzucać wyższe koszty produkcji na konsumentów, czemu sprzyjać 

będą niskie na tle naszych partnerów handlowych ceny żywności w Polsce.  
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Uwzględniając wyniki niniejszej analizy takie zjawisko będzie szczególnie widoczne  

w branżach: „Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa”, 

„Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków”, „Produkcja olejów  

i tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego”, „Wytwarzanie wyrobów mleczarskich” 

oraz „Produkcja pozostałych artykułów spożywczych”. Stanowi to wsparcie dla naszego 

scenariusza, zgodnie z którym inflacja w 2022 r. zwiększy się do 5,5% r/r wobec 4,9%  

w 2021 r. 

 
Analizę przygotowali eksperci Departament Analiz Makroekonomicznych Credit Agricole 

Bank Polska S.A. 

 

 

EKSPORT 
 

Ograniczenia wprowadzone przez Republikę Białorusi z uwagi na 

występowanie w Polsce ASF (kolejna aktualizacja) 
 

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na oficjalnej stronie internetowej białoruskiej 

służby weterynaryjnej obecnie obowiązuje zakaz wwozu z całego terytorium Polski: 

• żywych świń, podatnych na zarażenie ASF gatunków zwierząt przeznaczonych do 

ogrodów zoologicznych i zwierząt cyrkowych, nasienia oraz zarodków świń; 

• mięsa wieprzowego (w tym dzików) i innych surowców wieprzowych, a także 

produktów ich przetwórstwa; 

• skór, rogów, kopyt i jelit, szczeciny pochodzącej od gatunków zwierząt podatnych 

na zarażenie; 

• trofeów myśliwskich, pozyskanych od gatunków zwierząt podatnych na zarażenie; 

• pasz i dodatków paszowych z zawartością produktów pochodzenia zwierzęcego, 

uzyskanych z gatunków zwierząt podatnych na zarażenie (z wyjątkiem dodatków 

paszowych i przetworzonych termicznie gotowych karm dla kotów i psów, tchórzy, 

tchórzofretek, fretek, gryzoni, zwierząt do akwarium i terrarium, ptaków 

ozdobnych); 

• pasz i dodatków paszowych pochodzenia roślinnego (z wyjątkiem dodatków 

paszowych i gotowych karm dla psów i kotów, tchórzy, tchórzofretek, fretek, 

gryzoni, zwierząt do akwarium i terrarium, ptaków ozdobnych). 

 

Czasowe zawieszenie pracy Granicznego Inspektoratu Weterynarii 

w Kuźnicy Białostockiej 
 

W związku z informacjami pozyskanymi z Komendy Głównej Straży Granicznej, od godziny 

07.00 w dniu 9 listopada br. do odwołania jest zawieszony ruch graniczny na drogowym 

przejściu granicznym w Kuźnicy Białostockiej (przejście graniczne  

z Białorusią). Wobec powyższego nie będzie możliwości przeprowadzania weterynaryjnej 

kontroli granicznej na tym przejściu. Przesyłki wymagające kontroli weterynaryjnej należy 

kierować na inne przejścia graniczne w Polsce w tym w Koroszczynie (z wyjątkiem 

przesyłek produktów spożywczych) i innych Państwach Członkowskich graniczących  

z Białorusią. 

 

 

WEBINARIA 
 

16 listopada 2021 
 

Biznes na rynku rosyjskim: formy prowadzenia działalności 
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Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) zaprasza przedsiębiorców do udziału w serii 

spotkań, poświęconych tematyce prowadzenia biznesu na rynku rosyjskim. 

 

Podczas pierwszego spotkania porozmawiamy o formach prowadzenia działalności  

w Rosji. Zwrócimy uwagę jakie korzyści oraz ryzyka niesie ze sobą założenie spółki w Rosji, 

krok po kroku opiszemy, w jaki sposób przebiega proces rejestracji oraz jak należy do tego 

procesu się przygotować. W trakcie spotkania wspólnie zastanowimy się na jakie pytania 

należy sobie odpowiedzieć zanim zostanie podjęta decyzja o założeniu spółki. Mamy 

nadzieję, że usystematyzowany przekaz wiedzy ułatwi podjęcie decyzji co do ekspansji 

biznesowej w kierunku wschodnim, a także rozwieje liczne mity co do biznesu w Rosji, a 

także pozwoli określić się ze strategią działań. 

 

Podczas webinarium dowiesz się między innymi: 

• w jakich formach prawnych dopuszczalne jest prowadzenie działalności 

gospodarczej w Rosji, 

• jak przebiega proces rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, 

• jakie zagadnienia należy uwzględnić przed podjęciem decyzji o założeniu spółki. 

 

Szkolenie poprowadzi: 

• Aleksiej Pulik, Business Development Manager, Zagranicznego Biura Handlowego 

PAIH w Rosji. 

 

Webinarium odbędzie się 16 listopada o godz. 10:00 i będzie prowadzone w języku polskim. 

 

Udział jest bezpłatny i możliwy po uprzedniej rejestracji pod linkiem. 

Liczba miejsc ograniczona. 

 

Webinarium "Biznes na rynku rosyjskim: formy prowadzenia działalności" jest częścią cyklu 

wydarzeń online dla przedsiębiorców rozważających ekspansję na rynek rosyjski. 

 

Link do rejestracji: 

https://www.paih.gov.pl/webinarium-biznes_na_rynku_rosyjskim-

formy_prowadzenia_dzialalnosci  

 

 

Tik Tok, Instagram, Facebook, czyli jak wykorzystać potencjał 

nowoczesnych narzędzi marketingu w MŚP 
 

Komunikacja marketingowa w ostatnich latach przeszła swoistą rewolucję. Znaczenia 

nabierały nowe kanały kontaktu z klientami, a stare powoli odchodziły w zapomnienie. Jak 

zatem budować strategię, by działania marketingowe podążały za trendami? Jak sprawdzić, 

w których kanałach komunikacji obecny jest klient? Z jakich narzędzi korzystać w 

kampaniach promocyjnych naszej marki? Wszystkich przedsiębiorców szukających 

odpowiedzi na powyższe pytania zapraszam do udziału w  bezpłatnym webinarium pt.: „Tik 

Tok, Instagram, Facebook, czyli jak wykorzystać potencjał nowoczesnych narzędzi 

marketingu w MŚP”, które odbędzie się 16 listopada br.  

 

Na pytania "Jak komunikować się z klientem, jak tworzyć skuteczne strategie 

marketingowe oraz jak budować PR marki oraz społeczność z wykorzystaniem narzędzi 

nowoczesnego marketingu?" odpowie dr Kinga Stopczyńska, wykładowca Wydziału 

Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Marketingu oraz szkoleniowiec i praktyk 

biznesu z zakresu szeroko pojętej komunikacji marketingowej. Autorka książek „Influencer 

marketing w dobie nowych mediów” oraz „Kreowanie wizerunku marki przy wykorzystaniu 

nowoczesnych narzędzi komunikacji marketingowej”. 

 

W programie webinarium m. in.: 

https://www.paih.gov.pl/webinarium-biznes_na_rynku_rosyjskim-formy_prowadzenia_dzialalnosci
https://www.paih.gov.pl/webinarium-biznes_na_rynku_rosyjskim-formy_prowadzenia_dzialalnosci
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• Strategia działania i wykorzystanie potencjału narzędzi na Instagramie, Facebooku 

oraz Tik Toku. 

• Zagrożenia i szanse komunikacyjne w social media. 

• Profil marki na Twitterze. 

• Tworzenie sieci ambasadorów marki w social media. 

• Wykorzystanie storytellingu w komunikacji. 

• Kształtowanie postaw klientów w oparciu o inspirację i coaching dedykowany marce. 

 

 16 listopada br. godz. 11:30 – 13:00 

 

Webinarium jest otwarte i nie wymaga rejestracji. W dniu transmisji uaktywni się 

poniższy player, w którym obejrzysz materiał: 

https://www.een.org.pl/component/content/article/74886:webinarium-tik-tok-instagram-

facebook-czyli-jak-wykorzystac-potencjal-nowoczesnych-narzedzi-marketingu-w-msp-

16-listopada 

https://www.een.org.pl/component/content/article/74886:webinarium-tik-tok-instagram-facebook-czyli-jak-wykorzystac-potencjal-nowoczesnych-narzedzi-marketingu-w-msp-16-listopada
https://www.een.org.pl/component/content/article/74886:webinarium-tik-tok-instagram-facebook-czyli-jak-wykorzystac-potencjal-nowoczesnych-narzedzi-marketingu-w-msp-16-listopada
https://www.een.org.pl/component/content/article/74886:webinarium-tik-tok-instagram-facebook-czyli-jak-wykorzystac-potencjal-nowoczesnych-narzedzi-marketingu-w-msp-16-listopada
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15 listopada 2021, numer 7 

 

 

 

AKTULANOŚCI 
 4,5 mld złotych na przetwórstwo 

 Oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe: jakie jest ryzyko 

rozprzestrzeniania się poprzez transport zwierząt? 

 Zaproszenie do udziału w misji do Singapuru i Wietnamu 

 

RYNEK 
 Produkcja wołowiny w USA – komunikat USDA 

 

CENY - KRAJ 
 Zbiorcze zestawienie danych dla Polski dotyczących zakupu bydła 

rzeźnego w ubojniach 

 Zbiorcze zestawienie danych dla makroregionów dotyczących zakupu 

bydła rzeźnego w ubojniach 

 Średnie ceny zakupu netto (bez VAT) cieląt od 8 dni do 4 tygodni oraz  

młodego bydła opasowego w wieku 6-12 miesięcy 

 

CENY – ŚWIAT 
 Tygodniowe notowania tusz wołowych w UE – stan na 44 tydzień 2021 

 

 

 

 

 

*** 
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AKTULANOŚCI 
 

4,5 mld złotych na przetwórstwo 
 

 
Fot. MRiRW. 

 
4,5 mld zł zostanie przeznaczone na przetwórstwo w ramach Krajowego Planu Odbudowy 

– poinformował sekretarz stanu Ryszard Bartosik podczas Forum Rynku Spożywczego  

i Handlu. 

 

Jak podkreślił wiceminister, wsparcie branży spożywczej będzie następowało za 

pośrednictwem Krajowego Planu Odbudowy oraz Polskiego Ładu.  

 

– W ramach Polskiego Ładu przygotowaliśmy szczegółowo rozwój sektora rolno-

spożywczego – dodał sekretarz stanu Ryszard Bartosik. 

 

Wiceminister zwrócił uwagę, że ideą jest skrócenie łańcuchów dostaw.  

 

– Ważne jest, aby chłodnie, magazyny czy ubojnie powstawały blisko producentów  

– powiedział wiceminister, dodając jednocześnie, że zależy nam na odporności branży 

spożywczej na przyszłe kryzysy. 

 

 
Oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe: jakie jest ryzyko 

rozprzestrzeniania się poprzez transport zwierząt? 
 

EFSA rozpoczęła prace nad nową oceną dotyczącą ryzyka rozprzestrzeniania się podczas 

transportu zwierząt bakterii opornych na środki przeciwdrobnoustrojowe.  

 

Ocena, o którą poprosiła Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i 

Bezpieczeństwa Żywności Parlamentu Europejskiego (ENVI), skupi się na ryzyku 

rozprzestrzenianiu się opornych bakterii odzwierzęcych wśród drobiu, świń i bydła podczas 

ich transportu do innych gospodarstw lub do rzeźni. 

 

Kiedy oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe (AMR) występuje u bakterii 

zoonotycznych – bakterii, które mogą być przenoszone ze zwierząt na ludzi – może to 

również zagrozić skutecznemu leczeniu chorób zakaźnych u ludzi.  

 

- Odporność na środki przeciwdrobnoustrojowe jest pilnym zagrożeniem dla zdrowia 

publicznego, a oparte na dowodach porady mają kluczowe znaczenie dla opracowywania 
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polityki i prawodawstwa, aby sprostać temu wyzwaniu – powiedziała Marta Hugas, główny 

naukowiec EFSA. 

 

Oprócz zbadania czynników, które mogą powodować rozprzestrzenianie się bakterii 

opornych na środki przeciwdrobnoustrojowe poprzez transport, EFSA dokona również 

przeglądu środków zapobiegawczych i opcji kontroli oraz określi dane potrzebne do dalszej 

analizy problemu.  

 

Ostateczna opinia naukowa ma zostać sfinalizowana we wrześniu 2022 roku. 

 
Zaproszenie do udziału w misji do Singapuru i Wietnamu 

 

 
Fot. Pixabay.com. 

 
W listopadzie 2021 r. Komisja Europejska wystosowała zaproszenie do udziału w misji 

wysokiego szczebla do Singapuru i Wietnamu, która odbędzie się w dniach 27 marca  

- 2 kwietnia 2022 r. Delegacji przewodniczyć będzie Komisarz UE ds. Rolnictwa Janusz 

Wojciechowski. 

 

Zaproszenie skierowane jest do przedstawicieli europejskich firm oraz organizacji 

producentów żywności obejmujących głównie branżę mięsną, mleczarską, owocowo-

warzywną,  produktów jajecznych, oliwy z oliwek oraz napojów.  

 

W ramach wizyty odbędą się oficjalne spotkania Komisarza Janusza Wojciechowskiego z 

przedstawicielami rządu jak również zaplanowane będą działania promocyjne, w których 

uczestniczyć będzie delegacja biznesu.  

 

Planowany jest udział w seminariach na temat charakterystyki rynku lokalnego i trendów 

konsumenckich, sprzedaży detalicznej, jak również możliwości nawiązywania kontaktów 

(wizyta na targach FHA w Singapurze). 

 

W misji przewidziano udział tylko jednego przedstawiciela danej firmy czy organizacji 

producentów. Pozostali przedstawiciele mogą towarzyszyć delegacji, jednak ze względu na 

ograniczony limit miejsc, KE nie może zagwarantować, że wezmą udział  
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w zaplanowanych wydarzeniach. Uczestnicy misji samodzielnie pokrywają koszty podróży 

i zakwaterowania. 

 

Osoby zainteresowane przedmiotowym zaproszeniem są proszone o wypełnienie 

formularza zgłoszeniowego udostępnionego przez Komisję Europejską na poniższej stronie 

internetowej: 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/HLMAgriSingapore_Vietnam2022  w terminie do 

dnia 30 listopada br.  

 

Udział w ww. misji zostanie potwierdzony przez KE do 15 grudnia 2021 r. 

 

 

RYNEK 
 

Produkcja wołowiny w USA – komunikat USDA 
 

Poniżej pełny komunikat amerykańskiego Departamentu Rolnictwa o produkcji mięsa  

w USA, stan na 13 listopada 2021 roku. 

 

Total red meat production under Federal inspection for the week ending Saturday, 

November 13, 2021 was estimated at 1108.5 million lbs. according to the U.S.Department 

of Agriculture's Marketing Service.  

 

This was 0.7 percent higher than a week ago and 3.0 percent Lower than a year ago.  

Cumulative meat production for the year to date was 0.1 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) 

  13-Nov-21       544.5          0.8        560.8         2.4    1108.5 

  06-Nov-21       540.7          0.8        556.9         2.2    1100.6 

   Change:          0.7%         0.0%         0.7%        9.1%      0.7% 

  14-Nov-20       552.5          1.1        587.0         2.3    1142.9 

   Change:         -1.4%       -27.3%        -4.5%        4.3%     -3.0% 

  2021 YTD      23911.8         43.4      23876.9       105.5   47937.6 

  2020 YTD      23310.0         54.1      24418.5       107.5   47890.2 

   Change:          2.6%       -19.8%        -2.2%       -1.9%      0.1% 

(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 

  13-Nov-21     655,000        6,000    2,614,000      38,000 

  06-Nov-21     650,000        6,000    2,603,000      35,000 

   Change:          0.8%         0.0%         0.4%        8.6% 

  14-Nov-20     657,000        9,000    2,681,000      38,000 

   Change:         -0.3%       -33.3%        -2.5%        0.0% 

  2021 YTD   28,908,000      325,000  111,407,000   1,659,000 

  2020 YTD   28,064,000      389,000  113,717,000   1,649,000 

   Change:          3.0%       -16.5%        -2.0%        0.6% 

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

                                     Average Weights (lbs) 

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

  13-Nov-21   Estimate          1379          226         288       124 

  06-Nov-21   Estimate          1379          226         288       124 

  14-Nov-20     Actual          1391          232         294       124 

            Dressed: 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/HLMAgriSingapore_Vietnam2022
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  13-Nov-21   Estimate           833          132         214        63 

  06-Nov-21   Estimate           833          132         214        62 

  14-Nov-20     Actual           843          135         219        62 

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

           Percentage of Total Cattle Slaughtered by Class 

Week Ending    Steers      Heifers        Cows           Bulls 

  30-Oct-21       47.1%        30.8%        20.5%        1.6% 

  31-Oct-20       49.6%        28.6%        20.2%        1.6% 

 

           Percentage of Total Hogs Slaughtered by Class 

Week Ending Barrows & Gilts                 Sows                 Boars 

  30-Oct-21       97.5%                      2.3%                  0.2% 

  31-Oct-20       97.3%                      2.5%                  0.2% 

 

*2020 slaughter totals adjusted to reflect NASS revisions 

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

Joseph, MO 

 

 

CENY - KRAJ 
 

 

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 [%] 

  
07.11. 

2021 

07.11. 

2021 

07.11. 

2021 
tyg. miesięczna roczna 

Bydło ogółem 9,08 17 522 17 872 2,6 8,6 45,6 

bydło 8-12 m-cy (Z) 9,86 18 293 18 658 2,4 8,1 51,9 

byki 12-24 m-ce (A) 10,38 19 483 19 873 2,8 10,4 48,5 

byki > 24 m-cy (B) 10,23 19 196 19 580 0,5 8,9 47,0 

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

krowy (D) 7,21 14 798 15 093 4,2 9,2 44,3 

jałówki > 12 m-cy (E) 9,33 18 019 18 380 0,6 7,8 41,6 

 
*- 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. 

 

 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 
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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.  

 

 

Zbiorcze zestawienie danych dla makroregionów dotyczących 

zakupu bydła rzeźnego w ubojniach 
 

  

  

Cena zakupu   
Średni

a tuszy  

mas

a    

ciep

łej 

Zmia

na 

tyg. 

Strukt

ura  

zak

upu 

Kategoria 

bydła 

 wg 

w.ż. 

[zł/kg

] 

dla 

mpc 

[zł/ton

ę] 

dla 

mps 

[zł/ton

ę] 

Zmi

ana  

tyg. 

[kg] 
Zmi

ana 

 

pozio

mu 

uboj

u 

[%] 

Zmi

ana  

tyg. 

  
07.11.

2021 

07.11.

2021 

07.11.

2021 
[%] 

07.11.

2021 

 tyg. 

[%] 
 [%] 

07.11.

2021 

[w 

pkt.

%] 

Centralny                   

Bydło 

ogółem 9,42 18 188 18 552 2,7 315,9 0,1 -19,2 100,0 - 

bydło 8-12 

m-cy (Z) 10,20 18 925 19 303 7,9 265,7 -5,8 60,0 0,2 0,1 

byki 12-24 

m-ce (A) 10,63 19 948 20 347 3,9 347,2 -0,9 -10,5 41,0 4,0 

byki > 24 m-

cy (B) 10,25 19 223 19 607 0,1 388,5 -2,3 -16,4 7,3 0,2 

wolce > 12 

m-cy (C) -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

krowy (D) 7,32 15 038 15 339 2,8 277,4 0,8 -18,9 32,7 0,1 

jałówki > 12 

m-cy (E) 9,48 18 296 18 661 -0,2 287,3 -1,7 -34,6 18,7 -4,4 

Południowy                   

Bydło 

ogółem 8,89 17 165 17 508 -0,1 306,6 0,9 -31,8 100,0 - 

bydło 8-12 

m-cy (Z) 9,67 17 949 18 308 -1,2 290,0 12,3 -66,7 0,1 -0,1 

byki 12-24 

m-ce (A) 10,09 18 928 19 307 -0,1 347,8 2,3 -30,8 32,3 0,5 

byki > 24 m-

cy (B) 10,25 19 238 19 623 0,4 391,2 3,0 -45,8 3,3 -0,9 

wolce > 12 

m-cy (C) -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

krowy (D) 7,21 14 812 15 109 0,7 280,9 0,3 -28,1 42,3 2,2 

jałówki > 12 

m-cy (E) 9,34 18 040 18 401 0,3 282,8 0,3 -36,4 22,0 -1,6 

Północny                   

Bydło 

ogółem 8,14 15 722 16 037 10,8 301,1 -0,8 -30,4 100,0 - 

bydło 8-12 

m-cy (Z) -- -- -- -- -- -- -- 0,0 0,0 
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byki 12-24 

m-ce (A) 9,90 18 578 18 950 6,6 345,1 0,2 -32,5 20,2 -0,6 

byki > 24 m-

cy (B) 10,03 18 810 19 187 3,0 405,6 2,5 -42,4 3,3 -0,7 

wolce > 12 

m-cy (C) -- 16 305 16 631 -- 320,0 -- -- -- -- 

krowy (D) 6,92 14 205 14 489 17,7 282,1 -0,8 -28,3 60,1 1,7 

jałówki > 12 

m-cy (E) 8,32 16 070 16 392 5,1 295,3 -0,7 -32,3 16,3 -0,5 
 

* cena netto (bez VAT) 

* z uwagi na ustawowy wymóg nieidentyfikowalności danych, ceny nie podano. 
 

Makroregiony skupu bydła oraz sprzedaży wołowiny w ćwierćtuszach 

Nazwa 

makroregionu Województwa wchodzące w skład makroregionu 

centralny kujawsko-pomorskie, mazowieckie, łódzkie, wielkopolskie, lubuskie 

południowy 

lubelskie, małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie, dolnośląskie, 

opolskie, śląskie 

północny podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, zachodnio-pomorskie 
 
Źródło: Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej (ZSRIR – MRiRW) 

 

 

Średnie ceny zakupu netto (bez VAT) cieląt od 8 dni do 4 

tygodni oraz  młodego bydła opasowego w wieku 6-12 
miesięcy 

 

       

Kategoria bydła Jednostka 

Cena zakupu Zmiana ceny 

2021-

11-07 

2021-

10-31 

2020-

11-01 

tyg.    

[%] 

roczna 

[%] 

Byczki od 8 dni do 4 tygodni 

- typ mleczny 
zł/szt 705,06 684,94 534,41 2,9 31,9 

Byczki od 8 dni do 4 tygodni 

- typ mięsny 
zł/szt 1012,21 998,82 839,22 1,3 20,6 

Młode bydło opasowe 6-12 

m-cy 
zł/kg w.ż. - - - - - 

 
Źródło: Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej (ZSRIR – MRiRW) 
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Sfinansowano ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wołowego 
 

CENY - ŚWIAT 
 

 
Tygodniowe notowania tusz wołowych w UE – stan na 44 tydzień 

2021 
 

 
 

Link do całego tygodniowego  raportu cenowego: 

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
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/farming/documents/beef-weekly-prices_en.pdf
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Nota redakcyjna: 

Publikowane materiały mają wyłącznie charakter informacyjny. 
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