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AKTUALNOŚCI 
 

Komisja Europejska bada wdrożenie środków zwalczania ASF 
 

 
Fot. GIW. 

 
W dniach 16-25 listopada 2021 r. trwać będzie w Polsce audyt Komisji Europejskiej 

dotyczący oceny wdrażania środków zwalczania ASF. Audyt prowadzony jest na miejscu 

w Polsce. Wizytacji podlegają wybrane jednostki terenowe Inspekcji Weterynaryjnej oraz 

podmioty nadzorowane. 

 

W dniu 16 listopada bieżącego roku w Głównym Inspektoracie Weterynarii odbyło się 

spotkanie otwierające ww. audyt z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, terenowych jednostek Inspekcji 

Weterynaryjnej w woj. lubuskim i wielkopolskim, ARiMR, Lasów Państwowych oraz 

Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego  

w Puławach. 

 

Podczas audytu będą weryfikowane zasady monitorowania choroby ASF w populacji 

dzików i świń, system identyfikacji i rejestracji świń, przemieszczania świń oraz 

znakowania i przemieszczania mięsa, zarządzania populacją dzików przez myśliwych  

i stosowania zasad bioasekuracji, nadzoru nad miejscami przetrzymywania tusz dzików 

odstrzelonych na terenie obszarów łowieckich. 

 

Plany bezpieczeństwa biologicznego (PBB) – komunikat GLW 
 

Główny Lekarz Weterynarii poinformował, że hodowcy świń, którzy zamierzają 

przemieszczać świnie z gospodarstw położonych na obszarach objętych ograniczeniami II 
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i III poza obszary objęte ograniczeniami określone w załączniku I do rozporządzenia 

wykonawczego Komisji 2021/605 są zobligowani do posiadania do dnia 30 listopada 2021 

r. dokumentu pt.: Plan bezpieczeństwa biologicznego (PBB)  

 

Przygotowane przez Główny Inspektorat Weterynarii dwa wzory PBB dla gospodarstw 

utrzymujących świnie w liczbie do 300 sztuk oraz powyżej 300 sztuk średniorocznie 

dostępne są na stronie internetowej pod linkiem:  https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-

weterynaryjny/wdrazanie-wymagan-rwk-2021605-po-31102021  

 

Wzory tych dokumentów są dystrybuowane do hodowców świń w obszarach objętych 

ograniczeniami II i III w ramach skoordynowanych działań takich instytucji jak: Główny 

Inspektorat Weterynarii i podległe Wojewódzkie oraz Powiatowe Inspektoraty 

Weterynarii, terenowe Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Agencja Restrukturyzacji  

i Modernizacji Rolnictwa. 

 

Wprowadzono m.in. konieczność ogrodzenia budynków, gdzie są utrzymywane świnie.  

W planie musi znajdować się opis podstawowych czynności, które podejmuje się  

w gospodarstwie w celu ochrony przed wnikaniem wirusów afrykańskiego pomoru świń 

(ASF). 

 

Jednocześnie powyższe jednostki będą również w najbliższych dniach udzielały pomocy 

przy sporządzaniu ww. planów. 

 

 

Spadek importu wieprzowiny do Chin 
 

Import mięsa do Chin 01-10.2021, (w tys. USD) 

 10.2021 01-10.2021 Zmiana %  

ten sam okres r/r 

 Wolumen  

w tonach 

Wartość 

w USD 

Wolumen  

w tonach 

Wartość  

w USD 

Wolumen Wartość 

 

Wieprzowina  

i podroby 

 

Wieprzowina 

 

300 tys. 
 

 
200 tys.  

697 961 
 

 
466 675 

4 420 tys. 
 

 
3 340 tys. 

11 887 
322 

 
 

9 356 891 

-30,6 
 

 
-41,1 

-34,7 
 

 
-45,9 

 

Baranina 21 592 ton 136 381 354 161 ton   2 012 972 12,4 58,4 

 

Wołowina  

i podroby 

 

Wołowina 

210 tys. 
 

 
210 tys. 

 

1 245 233 
 

 
1 230 115  

1 970 tys. 
 

 
1 950 tys. 

10 201 
858 

 
 

10 091 
234 

23,6 
 

 
22,9 

71,5 
 

 
70,7 

 

Drób 

 

122 895 309 303 1 205 236 2 785 082 -4,5 13,1 

Źródło: GACC. 

 

Jak podała chińska Generalna Administracja ds. Ceł (General Administration of Customs 

of the People's Republic of China GACC) w październiku bieżącego roku do Chin 

sprowadzono 300 tys. ton wieprzowiny i podrobów o łącznej wartości 697 mln 961 tys. 

USD, co rok do roku dla takiego samego okresu dla wolumenu  jest mniej o 30,6%, a dla 

wartości mniej o 34,7%. 

 

Samej wieprzowiny zaimportowano 200 tys. ton o wartości 466 mln 675 tys. USD.  

W porównaniu z takim samym okresem ubiegłego roku jest to spadek o 41,1% dla 

wolumenu a dla wartości 45,9%. 

https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/wdrazanie-wymagan-rwk-2021605-po-31102021
https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/wdrazanie-wymagan-rwk-2021605-po-31102021
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To jest drugi miesiąc z rzędu, gdy import wieprzowiny był mniejszy niż wołowiny. We 

wrześniu tego roku wieprzowiny do Chin sprowadzono 210 tys. ton, a wołowiny 220 tys. 

ton. Obecna relacja jest to 210 tys. wołowiny a 200 tys. wieprzowiny. 

 

Spadki także widoczne są na mięsie drobiowym.   

 

 

Holding spożywczy coraz bliżej 
 

 
Fot. MRiRW. 

 

Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk oraz wicepremier, 

minister aktywów państwowych Jacek Sasin podpisali dziś list intencyjny w sprawie 

powołania Narodowego Holdingu Spożywczego. 

 

W minioną środę, 17 listopada, Sejm RP uchwalił nowelizację ustawy o gospodarowaniu 

nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa dotyczącą przejęcia spółek rolnych przez 

resort aktywów państwowych. Nowe przepisy mają ułatwić budowę holdingu 

spożywczego. 

 

– Przyspieszyliśmy prace. Dzisiejsze wydarzenie przybliża nas do utworzenia holdingu, 

który będzie odpowiedzią na zgłaszane przez rolników problemy. Narodowy Holding 

Spożywczy powstanie na bazie Krajowej Spółki Cukrowej, która posiada doświadczenie w 

poszukiwaniu nowych obszarów działalności – powiedział szef resortu rolnictwa Henryk 

Kowalczyk. 

 

– Oczekiwanie rolników na tego typu przedsięwzięcie jest duże. Mamy do czynienia, 

bardzo często, ze zmowami cenowymi, z przewagą kontraktową, więc ten holding będzie 

próbował łamać te zmowy. Będzie też reprezentował interesy rolników – dodał 

wicepremier Kowalczyk. 
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– Konsekwentnie realizujemy obietnice złożone polskim rolnikom. Jesteśmy na ostatniej 

prostej, by holding spożywczy, który obiecaliśmy stał się faktem. Dzięki wspólnym 

działaniom Ministerstwa Aktywów Państwowych i Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

powstaje silna, państwowa spółka rolno-spożywcza. Holding spożywczy wzmocni też 

pozycję rynkową spółek Skarbu Państwa i zabezpieczy rozwój podmiotów wchodzących  

w jego skład. Efektem budowy holdingu będzie wzrost przychodów nowo powstałej grupy 

kapitałowej. Holding ma szansę generować przychody na poziomie 3,2 mld zł rocznie  

– zaznaczył wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin. 

 

Grupa kapitałowa Krajowej Spółki Cukrowej S.A., na bazie której powstanie holding, 

działa w sektorze przetwórstwa buraków cukrowych i produkcji cukru, a także 

przetwórstwa i obrotu zbożami, przetwórstwa warzyw i owoców, produkcji skrobi 

ziemniaczanej oraz produkcji słodyczy. 

 

W celu powołania holdingu Ministrowi Aktywów Państwowych zostały już przekazane 

przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa dwie spółki: Elewarr wraz ze spółką – córką 

Zamojskie Zakłady Zbożowe. 

 

W skład holdingu mają zostać włączone również inne spółki Skarbu Państwa, którymi 

zarządza Krajowy Ośrodek: Danko, Małopolska Hodowla Roślin, Poznańska Hodowla 

Roślin, Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego, Pomorsko-Mazurska Hodowla Ziemniaka, 

Hodowla Zwierząt i Nasiennictwo Roślin Polanowice oraz Kombinat Rolny Kietrz. 

 

 

Postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko 
 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprasza do udziału w konsultacjach publicznych, 

prowadzonych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Planu 

Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Zapraszamy wszystkich 

zainteresowanych do zgłaszania uwag i komentarzy w terminie do dnia 25 listopada 2021 

roku. 

 

Szczegółowe informacje wraz z projektem dokumentu i załącznikami, znajdują się na 

dedykowanej konsultacjom stronie internetowej: 

 

https://www.gov.pl/web/wprpo2020/postepowanie-w-sprawie-strategicznej-oceny-

oddzialywania-na-srodowisko  

 

 

W SEJMIE 
 

 

Komisje i zespoły sejmowe 

 

 

23.10.2021 

 

Godz. 08:30 

 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (sala nr 111, bud. U) 

 

„Przedstawienie informacji przez Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rolnictwa i 

Rozwoju Henryka Kowalczyka na temat nieuzasadnionej podwyżki cen nawozów 

stosowanych w rolnictwie oraz planu przeciwdziałania wspomnianym podwyżkom, jaki 

ma zamiar wdrożyć polski rząd.” 

https://www.gov.pl/web/wprpo2020/postepowanie-w-sprawie-strategicznej-oceny-oddzialywania-na-srodowisko
https://www.gov.pl/web/wprpo2020/postepowanie-w-sprawie-strategicznej-oceny-oddzialywania-na-srodowisko
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Godz. 09:30 

 

Parlamentarny Zespół ds. wprowadzenia w Polsce własności warstwowej (sala im. 

Adama Bienia - nr 13, bud. G) 

 

Dyskusja nad projektem ustawy Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze 

Sprawiedliwości, która przewiduje wprowadzenie nowej instytucji prawa zabudowy. 

 

Godz. 11:00  

 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (sala nr 111, bud. U) 

 

Informacja na temat Krajowego Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na 

lata 2023-2027 

– przedstawia Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

 

 

RYNKI MIĘSNE 
 
Cena wieprzowiny w Chinach u producenta 

 
Średnia cena hurtowa u producenta za 1 kg chudej wieprzowiny w piątek 19 listopada 

bieżącego roku wyniosła 22,89 CNY/kg, czyli 14,85 PLN. 

 

 

 
 

 
Tymczasem średnia cena hurtowa wieprzowiny u producenta na dzień 12 listopada 

wyniosła 23,12 juana, czyli 14,33 złotych. 
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Wieprzowina - tygodniowy raport cenowy KE  
 

Notowania tusz wieprzowych w Unii Europejskiej, stan an 45 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 
 

Globalny rynek mięsa białego - III kwartał 2021 

 
Według ostatnich prognoz Amerykańskiego Departamentu Rolnictwa (USDA) w 2021 roku 

produkcja mięsa kurcząt na świecie zanotuje jedynie śladowy wzrost w skali roku do 99,1 

mln ton i będzie niższa od globalnej produkcji wieprzowiny. W stosunku do lipca br., 

prognozy produkcji mięsa kurcząt zostały ponownie obniżone, z uwagi na przewidywany 

4% spadek produkcji w Chinach spowodowany osłabieniem popytu związanym  

z odbudową stada trzody chlewnej i spadkiem cen wieprzowiny. Największy światowy 

eksporter drobiu, tj. Brazylia zwiększy produkcję o 3% w skali roku z uwagi na silny 

popyt zagraniczny i krajowy. Wysokie ceny zbóż paszowych i utrzymujący się wpływ 

ptasiej grypy na rynek w UE, Korei Płd. i Japonii utrudnią ekspansję produkcji drobiu w 

tych regionach. 

 

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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USDA prognozuje, że w 2022 roku światowa produkcja mięsa kurcząt wzrośnie o 2% do 

rekordowych 100,9 mln ton. Wszyscy główni producenci, szczególnie Brazylia, Chiny  

i USA odnotują wzrost produkcji. Pomimo wysokiego poziomu cen pasz, które obniżają 

rentowność produkcji na całym świecie, ekspansja sektora drobiu będzie nadal 

stymulowana silnym popytem ponieważ konsumenci poszukują taniego źródła białka 

zwierzęcego. 

 

https://agronomist.pl/articles/globalny-rynek-miesa-bialego-iii-kwartal-2021  

 
Polska Spółka Holdingowa w Polskim Ładzie 

 
Holdingi gospodarcze zaczynają odgrywać strategiczną rolę w funkcjonowaniu i rozwoju 

przedsiębiorstw, w szczególności w aspekcie transgranicznym. W przypadku holdingów 

polityka podatkowa danego państwa jest istotnym czynnikiem decydującym  

o konkurencyjności firmy na rynku. Dlatego przy wyborze kraju, w którym ma być 

zlokalizowana spółka holdingowa, ważną rolę odgrywa jego system podatkowy. 

 

Cel przepisów 

 

Podstawowym celem nowych przepisów jest zapewnienie polskim przedsiębiorcom 

korzystnych warunków do prowadzenia grup holdingowych w kraju. Podobne rozwiązania 

dostępne są także w innych państwach Unii Europejskiej, które już wcześniej zauważyły, 

że obecność spółek holdingowych może generować więcej korzyści dla gospodarki. Część 

krajów traktuje holdingi jako jeden podmiot gospodarczy (np. Holandia, Hiszpania, 

Portugalia, Wielka Brytania czy Francja), a część jako rozdzielne podmioty objęte 

preferencjami, pomiędzy którymi rozliczenia są co do zasady neutralne podatkowo 

(Belgia, Grecja i Włochy). W przypadku Polski wdrażany będzie model drugi, tj. podmioty 

w dalszym ciągu będą traktowane jako odrębni podatnicy. W zakresie modelu pierwszego 

rozwiązaniem przewidywanym przez polskie przepisy jest Podatkowa Grupa Kapitałowa. 

Dodatkowo warto wskazać na wdrażany kolejny model funkcjonowania powiązanych 

przedsiębiorstw – tym razem w zakresie podatku od towarów i usług, funkcjonujący 

oddzielnie, tj. Grupę VAT. 

 

Spółka holdingowa 

 

Przepisy Polskiego Ładu wprowadzają nowe pojęcie spółki holdingowej. Głównym 

warunkiem skorzystania z tej formy prawnej będzie posiadanie na podstawie tytułu 

własności przez spółkę holdingową co najmniej 10% udziałów lub akcji w spółce zależnej 

minimum przez 1 rok. Ponadto spółka holdingowa nie może być spółką tworzącą 

podatkową grupę kapitałową, ponieważ przepisy o spółce holdingowej mają być 

alternatywą dla przepisów o PGK. 

Co istotne, spółka holdingowa nie będzie mogła korzystać ze zwolnień przewidzianych  

w ustawie o CIT, czyli zasadniczo powinna docelowo płacić podatek. Pozostanie jednak 

możliwość korzystania ze zwolnień z art. 20 ust. 3 lub art. 22 ust. 4 ustawy CIT, tj. 

zwolnień z tytułu przychodów z udziału w zyskach osób prawnych. Działalność 

prowadzona przez spółkę holdingową będzie musiała być działalnością rzeczywistą w 

rozumieniu przepisów o zagranicznych spółkach kontrolowanych. Innymi słowy, spółka 

holdingowa powinna wykonywać faktyczne czynności stanowiące działalność 

gospodarczą, w tym: 

• posiadać personel, lokal oraz wyposażenie do prowadzenia tej działalności, 

• funkcjonować w oparciu o przesłanki ekonomiczne, 

• wykazywać współmierność pomiędzy prowadzoną działalnością a faktycznie 

posiadanymi zasobami, 

• zawierać umowy i porozumienia, które są zgodne z rzeczywistością gospodarczą, 

mają uzasadnienie gospodarcze i nie są w sposób oczywisty sprzeczne z ogólnymi 

interesami gospodarczymi tej jednostki. 

 

https://agronomist.pl/articles/globalny-rynek-miesa-bialego-iii-kwartal-2021
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Podsumowując, jednym z warunków powstania spółki holdingowej jest prowadzenie 

realnej działalności gospodarczej, co ma na celu promowanie biznesu i inwestycji tych 

spółek w Polsce. Ostatni warunek dotyczy udziałowców/akcjonariuszy, którzy co do 

zasady nie mogą być podmiotami mającymi siedzibę lub zarząd w krajach stosujących 

szkodliwą konkurencję, niechętnych do współpracy z Polską (o których mowa w art. 86a 

§ 10 pkt 1 Ordynacji podatkowej) oraz w krajach, z którymi Polska nie ratyfikowała 

umowy międzynarodowej, w szczególności w sprawie podwójnego opodatkowania. 

 

Korzyści płynące z funkcjonowania spółki holdingowej 

 

Podstawową korzyścią wynikającą z nowych przepisów jest możliwość zwolnienia 

przychodów z dywidend w wysokości 95% kwoty dywidend uzyskanych przez spółkę 

holdingową od krajowej spółki zależnej oraz zagranicznej spółki zależnej. Pozostała kwota 

dywidendy niepodlegająca zwolnieniu, tj. 5% wartości dywidendy, będzie podlegała 

opodatkowaniu CIT w Polsce na zasadach ogólnych wg stawki 19%. Ponadto ta część 

dywidendy nie będzie objęta zwolnieniami z art. 20 ust. 3 i art. 22 ust. 4 ustawy CIT. 

 

Ograniczenie przewiduje, że zwolnieniu nie będą podlegać dywidendy ze spółek 

zależnych, jeżeli spółka holdingowa nie będzie posiadała w spółce zależnej 50% udziałów, 

praw głosu lub uczestnictwa w zysku, spółka zależna będzie miała ponad 33% 

przychodów pasywnych oraz faktycznie zapłacony podatek byłby niższy niż zapłacony w 

państwie siedziby/zarządu. 

 

Kolejne zwolnienie obejmuje zwolnienie z podatku dochodowego dochodów osiągniętych 

przez spółkę holdingową z tytułu zbycia udziałów krajowej spółki zależnej lub 

zagranicznej spółki zależnej na rzecz podmiotu niepowiązanego, pod warunkiem złożenia 

oświadczenia do naczelnika urzędu skarbowego co najmniej 5 dni przed dniem zbycia  

o planowanym zamiarze skorzystania ze zwolnienia. 

 
Publikacja jest materiałem prasowym dla mediów, przygotowanym przez Kancelarię Prawną 
Skarbiec specjalizującą się w ochronie majątku, doradztwie strategicznym dla przedsiębiorców oraz 
zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.  

 

EKSPORT 
 

Misja gospodarcza do Singapuru i Wietnamu – rejestracja otwarta 
 

Na 27 marca – 2 kwietnia 2022 r. planowana jest misja gospodarcza do Singapuru  

i Wietnamu. Zachęcamy do zgłoszenia firmy z branży rolno-spożywczej. 

 

Do udziału w misji mogą się zgłaszać organizacje reprezentujące firmy z branży 

rolno‑spożywczej oraz producenci, mający siedzibę na terenie Unii Europejskiej. 

 

Misji będzie przewodniczyć Janusz Wojciechowski, komisarz Unii Europejskiej ds. 

rolnictwa. 

 

W programie misji przewidziano udział w seminariach, wizyty terenowe oraz wydarzenia 

networkingowe. 

 

Zainteresowani udziałem w misji mogą zgłaszać swoje kandydatury poprzez wypełnienie 

formularza na stronie internetowej Komisji Europejskiej: 

 

https://ec.europa.eu/info/news/registrations-opened-participate-agri-food-high-level-

mission-singapore-and-vietnam-2021-nov-08_en  

 

Termin nadsyłania zgłoszeń to 30 listopada 2021 r. 

https://ec.europa.eu/info/news/registrations-opened-participate-agri-food-high-level-mission-singapore-and-vietnam-2021-nov-08_en
https://ec.europa.eu/info/news/registrations-opened-participate-agri-food-high-level-mission-singapore-and-vietnam-2021-nov-08_en
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Biuletyn Związku Polskie Mięso 
 

 

Sytuacja związana z pandemią COVID-19 może spowodować odwołanie wizyty  

w planowanym terminie. Zakwalifikowane organizacje będą na bieżąco informowane  

o statusie misji. 

 

 
Rozszerzenie ograniczeń wprowadzonych przez Republikę 

Białorusi z uwagi na występowanie HPAI w Polsce 
 

Informuję, że na oficjalnej stronie internetowej Departamentu Nadzoru Weterynaryjnego 

i Spożywczego Ministerstwa Rolnictwa i Żywności Republiki Białorusi została 

zamieszczona informacja nt. wprowadzenia przez białoruską służbę weterynaryjną od 

dnia 16 listopada 2021 r. tymczasowego zakazu wwozu na terytorium 

Republiki Białorusi z województwa łódzkiego: 

• żywego drobiu; 

• jaj wylęgowych i konsumpcyjnych; 

• mięsa drobiowego, jaj w proszku, melanżu, albuminy i innych produktów 

spożywczych przetwórstwa jaj kurzych; 

• puchu i pierza; 

• trofeów myśliwskich dzikich zwierząt (ptactwa); 

• pasz i dodatków paszowych pochodzenia zwierzęcego, zawierających składniki 

pochodzące z gatunków zwierząt podatnych na zarażenie (z wyjątkiem dodatków 

paszowych i poddanych obróbce termicznej gotowych karm dla kotów, psów, 

tchórzy, tchórzofretek, fretek, gryzoni, zwierząt akwariowych i terrariowych); 

• nieprzeznaczonych do spożycia surowców pochodzenia zwierzęcego, 

zawierających składniki z gatunków zwierząt podatnych na zarażenie i 

przeznaczonych do produkcji karm dla drobiu. 

• pasz i dodatków paszowych pochodzenia roślinnego (z wyjątkiem dodatków do 

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

gryzoni, zwierząt akwariowych i terrariowych). 

 

Jednocześnie wszystkie wydane wcześniej pozwolenia na wwóz ww. towarów na 

terytorium Republiki Białorusi z województwa łódzkiego zostają anulowane. 

 

Towary podlegające kontroli weterynaryjnej, objęte wspomnianymi ograniczeniami, które 

wyjechały z województwa łódzkiego do dnia 15 listopada 2021 r. włącznie, przyjmowane 

są w trybie zwykłym. 

 

Powyższe ograniczenia nie dotyczą poddanej obróbce termicznej śruty do produkcji 

mieszanek paszowych dla zwierząt oraz mieszanek paszowych, przeznaczonych 

dla cennych gatunków ryb. 

 

Jednocześnie przypominam, że restrykcje importowe wprowadzone przez służbę 

weterynaryjną Republiki Białorusi, w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy 

ptaków, obejmujące różne zakresy towarów, obowiązują nadal dla województwa 

wielkopolskiego, mazowieckiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego, dolnośląskiego, 

małopolskiego, opolskiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, 

podkarpackiego, świętokrzyskiego, śląskiego i lubuskiego. 
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AKTULANOŚCI 
 

Wołowina wyprzedziła wieprzowinę w imporcie do Chin 
 

 
Szanghaj, stare miasto. Fot. Pixabay.com. 

 

Drugi miesiąc z rzędu do Chin zaimportowano więcej wołowiny niż wieprzowiny, wynika z 

danych chińskiej Generalnej Administracja ds. Ceł (General Administration of Customs of 

the People's Republic of China, GACC). Zmiana ta jest zarazem sensacyjna jak i 

historyczna.  

 

We wrześniu tego roku do Chin sprowadzono 220 tys. ton wołowiny, podczas gdy 

wieprzowiny 210 tys. ton. W październiku było to odpowiednio 210 tys. ton oraz 200 tys. 

ton.  

 

Tymczasem w sierpniu tego roku wieprzowiny zaimportowano 280 tys. ton, a wołowiny 

190 tys. ton. Dysproporcja na korzyść wieprzowiny była znaczna, bo wyniosła ona 90 

tysięcy ton.  

 

Wieprzowina w Chinach jest mięsem strategicznym. Z kolei  wołowina to trzecie (po 

wieprzowinie i drobiu) mięso pod względem ilości konsumpcji. Z danych chińskiego 

Państwowego Biura Statystycznego wynika, że w 2020 roku wyprodukowano jej 41,3 

mln, co roku do roku jest mniej o 3,3%. Z kolei drobiu 23,61 mln ton, co w porównaniu z 

z 209 rokiem jest więcej o 5,5%.  

 

Wołowiny w Chinach w ubiegłym roku wyprodukowano 6,72 mln ton, co rok do roku jest 

więcej 0,8%. W 2018 roku wyprodukowano wołowiny 6,44 mln ton (rok do roku +1,5%), 

a w 2019 roku 6,67 mln ton (rok do roku +3,6%). 
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Spadek importu  mięsa wieprzowego jest skutkiem jego nadprodukcji na chińskim rynku. 

Wzrost wołowiny jest rezultatem zwiększonej konsumpcji, który to proces postępuje od 

ponad dwóch lat. 

 

      Import (tys. ton) do Chin wieprzowiny i wołowiny w okresie 08-10.2021 

 
Źródło: GACC. 

 

W ocenie analityków wołowina w Chinach dopiero wchodzi we wzrosty. Prosperity 

powinna potrwać około 8-10 lat. Rośnie zainteresowanie tym mięsem głównie  

w miastach, wzdłuż wybrzeża. Największym zainteresowaniem w Chińczyków cieszą się 

steki, burgery oraz suszona wołowina i chipsy wołowe. 

 

 

Mimo dobrych cen wołowiny nie są skłonni do zwiększania 
produkcji bydła mięsnego 
 

- Tak wysokich cen w skupie bydła nie było jeszcze nigdy. Według WBC za kilogram 

buhajka kupujący oferują w klasie O nawet 19,50 zł, jałówki - 18 zł, zaś krowy - 16 zł. 

Trudno powiedzieć jak długo ten trend się utrzyma, rolnicy mają raczej wątpliwości, 

ponieważ cena za cielaka (HF) do odpajania zatrzymuje się na poziomie 550 zł, pomimo 

rosnących cen w skupie. Oznacza to, że nie ma zainteresowania wśród polskich rolników 

zwiększaniem produkcji żywca wołowego. Ci, którzy już wcześniej zrezygnowali  

z opasów, nie zamierzają już do tej produkcji wrócić, zaś wśród gospodarzy, którzy wciąż 

mają bydło nie widać chęci do rozwijania produkcji wołowiny – informuje Jerzy 

Wierzbicki, prezes Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego. 

 

Na pytanie dlaczego tak się dzieje, Wierzbicki odpowiada, że rolnicy są zdezorientowani. 

Widzą, jak bardzo wzrosły koszty produkcji i zastanawiają się, co robić. Przecież opas 

zjada po kilka kilogramów zboża, a ziarno jest coraz droższe. Nie widać entuzjazmu 

wśród rolników nie tylko z powodu wzrostu kosztów produkcji, ale i dlatego, że trudno 

przewidzieć co będzie dalej, a przecież produkcja wołowiny trwa dłużej niż np. 

wieprzowiny czy drobiu. 

 

Cały artykuł pod linkiem: 

https://www.farmer.pl/produkcja-zwierzeca/bydlo-i-mleko/mimo-wysokich-cen-bydla-

nie-ma-zainteresowania-zwiekszaniem-produkcji,112948.html  
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https://www.farmer.pl/produkcja-zwierzeca/bydlo-i-mleko/mimo-wysokich-cen-bydla-nie-ma-zainteresowania-zwiekszaniem-produkcji,112948.html
https://www.farmer.pl/produkcja-zwierzeca/bydlo-i-mleko/mimo-wysokich-cen-bydla-nie-ma-zainteresowania-zwiekszaniem-produkcji,112948.html
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Rzeczowy artykuł o czerwonym mięsie  
 

 
 

 

Na portalu Onet.pl ukazał się artykuł „Czerwone mięso a zdrowie — fakty i mity”,  

w którym autorka Monika Piesyk, rzeczowo opisała zalety czerwonego mięsa w ogóle,  

w tym rzecz jasna także wołowiny. 

 

Autorka faktycznie obaliła wiele mitów jak np. to, że czerwone mięso jest szkodliwe lub 

rakotwórcze przyczyną nowotworów. 

 

Poza tym autorka doradza czytelnikom na co należy zwrócić uwagę, gdy kupuję się 

czerwone mięso. 

 

Artykuł ten jest rzadkim przykładem ukazania dobrej strony czerwonego mięsa w tym 

wołowiny. W mediach prowadzona jest od lat nagonka i dyskredytacja czerwonego 

mięsa, czy też w ogóle mięsa. Szkalowanie mięsa prowadzone jest na różnych 

poziomach: społecznym (kampanie organizacji pro zwierzęcych i wegańskich), 

politycznym (np., w Sejmie, Parlamencie Europejskim). 

 

Link do artykułu: 

https://zywienie.medonet.pl/produkty-spozywcze/mieso/czerwone-mieso-a-zdrowie-

fakty-i-mity/347h4jh 

 

 

 
 

 

https://zywienie.medonet.pl/produkty-spozywcze/mieso/czerwone-mieso-a-zdrowie-fakty-i-mity/347h4jh
https://zywienie.medonet.pl/produkty-spozywcze/mieso/czerwone-mieso-a-zdrowie-fakty-i-mity/347h4jh
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Copa-Cogeca  wspiera  plan  awaryjny  KE dotyczący  

bezpieczeństwa żywnościowego  
 

 
Fot. Pixabay.com. 

 

Komisja Europejska opublikowała ważny komunikat w sprawie poglądów na temat  

wniosków  wyciągniętych  z  kryzysu  spowodowanego  pandemią  COVID,  w kontekście  

bezpieczeństwa  żywnościowego  oraz  rozwiązań  dostosowanych  do obszarów  

obarczonych  zwiększonym  ryzykiem.   

 

Copa  i  Cogeca  powszechnie zgadzają  się  z  oceną  Komisji  i  z  zadowoleniem  

przyjmują  odpowiedź  ze  strony instytucji  zaproponowaną przez  Komisję, która  

zakłada  stworzenie europejskiego mechanizmu  gotowości  i  reagowania  na  kryzysy  

(EFSCM),  co  ma  na  cel skoordynowanie reakcji na kryzys w łańcuchu dostaw żywności. 

Niemniej jednak w obliczu  podatności  i  zależności  UE,  określonych  przez  Komisję,  

rozwiązania zaproponowane w strategii od pola do stołu pozostają niejasne. 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_20_2457  

 

Unijna  społeczność  rolna w dalszym  ciągu  zmaga się  z napiętą  sytuacją  związaną   

z  kryzysem COVID,  zwłaszcza  jeśli  chodzi  o  koszt  czynników  produkcji.  

 

Z  tego  względu  Copa-Cogeca  z zadowoleniem przyjęła tę czasową inicjatywę w postaci 

planu awaryjnego Komisji. Komunikat zwraca  uwagę  na  odporność  sektora  rolnego,   

a  także  jego  kluczową  rolę  odegraną  podczas pandemii  w  2020  r.,  co  podkreśliła  

przewodnicząca  Komisji,  Ursula  von  der  Leyen,  podczas ostatniej konferencji  

w sprawie prognoz rolniczych UE.  

 

Copa i Cogeca podzielają analizę Komisji dotyczącą  istotności  środków,  które  

wdrożono  na  szczeblu  europejskim (np.  dostawy  żywności określone  jako  niezbędna  

działalność,  wytyczne  w  sprawie  uprzywilejowanych  korytarzy, transgraniczni oraz 

sezonowi pracownicy określeni jako pracownicy niezbędni, tymczasowe ramy w  sprawie 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_20_2457
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pomocy państwa), a także  znaczenia krajowej i europejskiej koordynacji, mającej na 

celu terminową i przygotowaną odpowiedź na nieprzewidziany kryzys. 

 

Kluczowe jest uniknięcie wprowadzania w błąd oraz wdrożenia krajowych jednostronnych  

środków, które mogą zakłócić jednolity  rynek  oraz  nasilić  presję  na  łańcuch  dostaw  

żywności.   

 

Pierwszą  istotną  odpowiedzią instytucji jest rozwiązanie zaproponowane przez Komisję, 

które zakłada cykliczne odbywające się spotkania  mechanizmu  gotowości  i  reagowania  

na  kryzysy,  pełniącego  funkcję  punktu kontaktowego,  który  skupia Komisję,  

państwa  członkowskie  oraz  strony  zainteresowane.   

 

Mają one  przeprowadzać  analizy  ryzyka  oraz  testy  warunków  skrajnych.  Copa   

i  Cogeca,  które wprowadziły  mechanizmy  szybkiej  analizy  podczas  kryzysu,  są  

chętne  do  współpracy  i przedstawienia swojej ekspertyzy w ramach tej inicjatywy. 

 

Copa  i  Cogeca  wspiera  analizę  ryzyka  Komisji,  biorąc  pod  uwagę  zwiększoną  

niepewność, związaną  na  przykład  z  coraz  częściej  występującymi  ekstremalnymi  

warunkami  pogodowymi oraz  niestabilnością  rynku,  co  ma  wpływ  na  zdolności  

produkcyjne  UE.   

 

Jest  to  kluczowy moment,  w  którym  światowi  przywódcy  podsumowują  swoja  

pracę  podczas  konferencji klimatycznej  ONZ  (COP26)  w  Glasgow.  Uznali  potrzebę  

transformacji  w  kierunku zrównoważonych  i  odpornych na  zmiany  klimatu  systemów  

żywnościowych,  biorąc  pod uwagę podatność rolnictwa na ich konsekwencje.  

 

Jak wynika z komunikatu, Europa powinna zająć się kwestiami związanymi z zależnością  

i podatnością. Komisja jednak na tym etapie nie wyraża się wystarczająco  jasno   

w  odniesieniu  do  tych  tematów,  zwłaszcza  jeśli  chodzi  o  rozwiązania 

zaproponowane w kontekście  strategii od pola do  stołu.  

 

Komisja w  swoim planie odnosi  się do możliwości  związanych  z  tą  główną  strategią  

rolną.  Należy  jednak  rozważyć  ryzyka  i  skrajne warunki jakie może ze sobą nieść. 

Pierwsze badania w sprawie potencjalnych skutków strategii, jasno  pokazują  tendencję  

spadkową,  jeśli  chodzi  o  potencjał  produkcyjny  UE  oraz  wzrost zależności  od  

importu.   

 

Copa-Cogeca,  jak  również  Parlament  Europejski,  wzywa  do przeprowadzenia 

dokładnego badania skutków strategii, zwłaszcza ze względu na niektóre ryzyka 

określone w tym planie awaryjnym. 

 
 

RYNEK 
 

Produkcja wołowiny w USA – komunikat USDA 
 

Poniżej pełny komunikat amerykańskiego Departamentu Rolnictwa o produkcji mięsa  

w USA, stan na 20 listopada 2021 roku. 

 

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

November 20, 2021 was estimated at 1132.1 million lbs. according to the 

U.S.Department of Agriculture's Marketing Service. 

 

This was 2.1 percent higher than a week ago and 2.2 percent Lower than a year ago.  

Cumulative meat production for the year to date was 0.1 percent higher compared to the 

previous year. 
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                        Meat Production (millions of pounds) 

                             (excludes condemned) 

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

  20-Nov-21       562.0          0.8        566.7         2.6    1132.1 

  13-Nov-21       544.5          0.8        560.8         2.4    1108.5 

   Change:          3.2%         0.0%         1.1%        8.3%      2.1% 

  21-Nov-20       557.7          1.3        596.0         2.4    1157.4 

   Change:          0.8%       -38.5%        -4.9%        8.3%     -2.2% 

  2021 YTD      24473.5         44.5      24450.2       108.3   49076.5 

  2020 YTD      23867.7         55.4      25014.5       109.9   49047.6 

   Change:          2.5%       -19.7%        -2.3%       -1.5%      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 

  20-Nov-21     677,000        6,000    2,635,000      42,000 

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

   Change:          3.4%         0.0%         0.8%       10.5% 

  21-Nov-20     666,000        9,000    2,727,000      39,000 

   Change:          1.7%       -33.3%        -3.4%        7.7% 

  2021 YTD   29,588,000      333,000  114,051,000   1,704,000 

  2020 YTD   28,731,000      398,000  116,443,000   1,687,000 

   Change:          3.0%       -16.3%        -2.1%        1.0% 

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

                                     Average Weights (lbs) 

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

  20-Nov-21   Estimate          1378          232         289       126 

  13-Nov-21   Estimate          1379          226         288       124 

  21-Nov-20     Actual          1387          249         294       124 

            Dressed: 

  20-Nov-21   Estimate           832          135         215        63 

  13-Nov-21   Estimate           833          132         214        63 

  21-Nov-20     Actual           839          144         219        62 

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

           Percentage of Total Cattle Slaughtered by Class 

Week Ending    Steers      Heifers        Cows           Bulls 

  06-Nov-21       45.2%        32.3%        20.9%        1.6% 

  07-Nov-20       48.4%        30.0%        20.1%        1.6% 

 

           Percentage of Total Hogs Slaughtered by Class 

Week Ending Barrows & Gilts                 Sows                 Boars 

  06-Nov-21       97.4%                      2.3%                  0.3% 

  07-Nov-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 
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CENY - KRAJ 
 

Średnia cena zakupu bydła rzeźnego w ubojniach [wg mpc] 
 

 

Towar 

 

Cena [zł/kg] 

 

 

Obroty 

 
07.11. 
2021 

 
31.10. 
2021 

 
01.11. 
2020 

 
Zmiana  

tygodniowa 

 
Zmiana 
roczna 

 
Zmiana  

tygodniowa 

 
Zmiana 
roczna 

 

Bydło 

ogółem 

17,52 17,07 12,03 2,6% 45,6% ↓ ↓ 

Bydło 8-12 
m-cy [Z] 

18,29 17,86 12,04 2,4% 51,9% ↑ ↑ 

Byki 12-24 
m-ce [A] 

19,48 18,96 13,12 2,8% 48,5% ↓ ↓ 

Byki > 24 
m-cy [B] 

19,20 19,11 13,06 0,5% 47,0% ↓ ↓ 

Krowy [D] 
 

14,80 14,20 10,26 4,2% 44,3% ↓ ↓ 

Jałówki  > 
12 m-cy 
[E] 

18,02 17,91 12,73 0,6% 41,6% ↓ ↓ 

Źródło: Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej (ZSRIR – MRiRW) 

 

 

CENY - ŚWIAT 
 

Tygodniowe notowania tusz wołowych w UE – stan na 45 tydzień 
2021 
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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 
 

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  

w zaplanowanych wydarzeniach. Uczestnicy misji samodzielnie pokrywają koszty podróży 

i zakwaterowania. 

 

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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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. 
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