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Poradnik jak przygotować się do eksportu wołowiny na 

rynki trzecie?  
 

 
 

Na 2 mln wszystkich działających przedsiębiorstw w Polsce jedynie 17 tys.  

z nich eksportuje. W tej grupie są nieliczni polscy producenci wołowiny, 

którzy sprzedają głównie do krajów Unii Europejskiej oraz Wielkiej 

Brytanii. Jeszcze większą rzadkością jest eksport na rynki trzecie, które 

uważane są za bardzo trudne. Tymczasem diabeł nie jest taki straszny. 
 

Jak wynika z „Analizy polskiego eksportu rolno-spożywczego w 2021 r. w podziale na główne 

grupy towarowe”, przygotowanej przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR)  

w 2021 roku z Polski wyeksportowano 372 tys. ton mięsa wołowego, o 2% mniej niż przed 

rokiem, głównie do krajów UE-27, co stanowi aż 85% w całym eksporcie tego mięsa. 

Przychody uzyskane z eksportu tego asortymentu wzrosły o 14%, do 1,6 mld euro. 

 

Unijnymi odbiorcami mięsa wołowego z Polski były m.in.: Włochy (74 tys. ton – 20%), 

Niemcy (69 tys. ton – 19%), Niderlandy (33 tys. ton – 9%), Hiszpania i Francja (po 24 tys. ton 

– po 6%), a spoza UE – głównie Wielka Brytania (19 tys. ton – 5%), Izrael (13 tys. ton – 3%)  

i Japonia (9 tys. ton – 3%). 

 

Powszechnie uważa się, że eksport do krajów Unii Europejskiej (UE) jest łatwiejszy  

i bezpieczniejszy. W ostatnim przypadku chodzi o to, że mają zastosowanie te same zasady  

i standardy co do jakości, produkcji, dobrostanu zwierząt, kontroli, których źródłem są 

rozporządzenia i dyrektywy unijne. Tymczasem na zagranicznym rynku, poza UE, jest wiele 
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problemów i niebezpieczeństw oraz cała paleta pozaprawnych działań. Mimo tego wiele firm 

próbuje swych sił i odnoszą sukces. 

 

Od czego zacząć? 

 

Wybierając jako swój cel eksportowy kraj pozaunijny, trzeba pamiętać, by przed wejściem na 

niego, nawet tylko jednorazowym z okazji targów lub wystawy, zadbać o swoje prawne 

interesy. W przeciwnym razie, istnieje wysokie 

prawdopodobieństwo naruszenia przez osoby trzecie 

waszych interesów w postaci np. kradzieży własności 

intelektualnej należącej do waszego przedsiębiorstwa.  

Z taką nieuczciwą praktyką można się spotkać w krajach 

Ameryki Południowej, w Azji czy w Afryce. 

 

Należy podkreślić, że członkostwo w Unii Europejskiej 

zapewnia nie tylko dostęp do wielkiego rynku, ale 

przedsiębiorstwa korzystają ze stabilności prawa 

wspólnotowego, które jednocześnie chroni ich interesy 

na tych samych zasadach, co pozostałych uczestników rynku. Takiego przywileju często nie 

ma na odległych rynkach trzecich. 

 

Wiele przedsiębiorstw z faktu, że w Unii nie doświadczyło kradzieży własnej marki firmy, 

nazwy, cech produktu, to nie widzi potrzeby ich ochrony poprzez rejestrację w odpowiednim 

urzędzie. Co gorsze, nie brakuje firm a dokładniej ich właścicieli i osób zarządzających 

przedsiębiorstwami, którzy nie widzą wartości ekonomicznej w nazwie firmy lub cechach 

swego produktu albo hasła reklamowego, uważając niestety mylnie, że produkcja mięsa nie jest 

tak atrakcyjna jak produkcja telefonów komórkowych lub wód perfumowanych, by była celem 

bezprawnych działań. Nic bardziej mylnego, a dowodów jest aż nadto. 

 

Jeśli nie chcemy doświadczyć kradzieży naszej własności intelektualnej, to jeszcze przed 

wyjazdem na jakiekolwiek targi, wystawę czy na spotkanie z potencjalnym partnerem 

poznanym przy innej okazji biznesowej, należy zabezpieczyć nasze dobra niematerialne. 

 

 

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ NA RYNKACH POZAUNIJNYCH 
 

 

Narzędzia Komisji Europejskiej 
 

http://www.iprhelpdesk.eu/ 

https://www.ipr-hub.eu/ 

https://www.southeastasia-iprhelpdesk.eu/ 

http://www.latinamerica-ipr-helpdesk.eu/ 

 

Link do wiedzy o światowym systemie ochrony WI 

 

https://www.wipo.int/sme/en/ 

 

 

http://www.iprhelpdesk.eu/
https://www.ipr-hub.eu/
https://www.southeastasia-iprhelpdesk.eu/
http://www.latinamerica-ipr-helpdesk.eu/
https://www.wipo.int/sme/en/
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W związku z tym, że Polska jest członkiem Unii Europejskiej, to polskie przedsiębiorstwa 

(choć największe wsparcie jest szczególnie dla małych i średnich), bez względu na branżę, 

mogą skorzystać z narzędzi wsparcia, jakie przygotowała Komisja Europejska. Powyżej  

w tabeli wskazane są adresy stron internetowych, gdzie każdy polski producent wołowiny, 

zainteresowany eksportem na rynki trzecie, będzie mógł się dowiedzieć, jak ochronić na 

konkretnym rynku swoją markę, nazwę oraz produkt. 

 

Zaletą czterech powyższych unijnych platform wiedzy o ochronie WI jest to, że już za 

pośrednictwem internetu można szybko ustalić, nie tylko katalog praw i obowiązków, ale 

również skonsultować się z ekspertem z tej dziedziny, który wyjaśni nam wiele spraw 

dotyczących ochrony naszych praw (np. rejestracji znaku graficznego, nazwy) w Indiach, 

Nigerii czy w Meksyku, w tym przekaże wiedzę, ile kosztuje naprawdę rejestracja w danym 

kraju (przykładowo w Chinach to wydatek 500 dolarów, a okres ochrony 10 lat).  

 

Przygotowanie ekspansji 

 

Przygotowanie wejścia naszego na nowy rynek wymaga pozyskania szerokiej i zarazem 

szczegółowej wiedzy z wielu obszarów, a taki zakres wiedzy do ustalenia rodzi szereg obaw  

u przedsiębiorców. 

 

W związku z tym Komisja Europejska, przygotowała specjalne narzędzie o nazwie 

Access2Markets. Jest to platforma internetowa, która wszystkim przedsiębiorcom, w tym 

producentom wołowiny, pozwoli samodzielnie przygotować się do zagranicznej sprzedaży 

produktów na kilkudziesięciu rynkach na świecie. 

 

 
 

Access2Markets to wyjątkowe narzędzie. Umożliwia ono uzyskanie informacji (takie jak: 

taryfy celne, podatki, procedury, formalności i wymogi, reguły pochodzenia, środki 

wywozowe, statystyki, bariery handlowe itp.) potrzebnych do prowadzenia handlu z państwami 

trzecimi. Unię Europejską z wieloma krajami wiążą umowy handlowe, które często zawierają 

tzw. zapisy o kontyngentach na wołowinę. Praktyka pokazuje, że unijni przedsiębiorcy, w tym 



 Mięsne Fakty – wołowe, nr 6 / kwiecień 2022  

 Sfinansowane ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wołowego  

rzecz jasna polscy, nie potrafią używać ich dla własnych celów, błędnie sądząc, że to jest 

rozwiązanie jedynie dla największych graczy rynkowych. Życie pokazuje zupełnie coś 

odwrotnego. Na stronie Access2Markets znajdują się informacje jak korzystać z kontyngentów. 

 

Choć import nie jest korzystną działalnością dla interesów krajowych firm, to czasem jest 

konieczny. Na platformie Access2Markets również są informacje jak przeprowadzić skuteczny 

import. 

 

 

Access2Markets – PLATFORMA EKSPORTOWA UE 

 

 

https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/pl/content 

 

 

W praktyce w zakresie zaplanowania ekspansji eksportowej można wiele rzeczy wykonać  

z poziomu sił własnych przedsiębiorstwa, co znacznie obniża koszty wejścia. Bardzo dobrym 

narzędziem, dającym kompendium wiedzy, z uwzględnieniem rynków poza Unią Europejską, 

jest publikacja „Marketing eksportowy – poradnik dla małych i średnich przedsiębiorców”, 

przygotowana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Jest to zbiór wiedzy, 

porad, które pozwolą zweryfikować swój potencjał eksportowy i ewentualnie skorygować lub 

wyeliminować słabe strony w zakresie handlu zagranicznego. 

 

 

WIEDZA O EKSPORCIE 

 

 

Marketing eksportowy dla przedsiębiorstw 

 

https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/21853.pdf  

 

Wiedza o eksporcie i rynkach 

 

https://www.paih.gov.pl/abc_eksportu 

 

Platforma Trade.gov.pl 

 

https://www.trade.gov.pl/ 

 

 

Wiedzę o poszczególnych rynkach, także rolno-spożywczych, zdobędziemy wchodząc na 

witrynę internetową Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH). Agencja dysponuje 

narzędziami analitycznymi oraz opracowaniami o poszczególnych branżach. Poza tym PAIH 

posiada sieć przedstawicielstw na świecie i są to zagraniczne biura handlowe (ZBH).  

Zatrudnione w nich osoby posiadają wiedzę o organizacji rynku i branżach w kraju, w którym 

stacjonują (link powyżej w ramce). 

 

W przyszłości swoje placówki zagraniczne planuje otworzyć również Krajowy Ośrodek 

Wsparcia Rolnictwa (KOWR). Minister rolnictwa i rozwoju wsi przygotował zmiany w statucie 

tej agencji w zakresie poszerzenia obowiązków promocyjno-informacyjnych, dając agencji 

https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/pl/content
https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/21853.pdf
https://www.trade.gov.pl/
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możliwość powołania do życia pięciu biur zagranicznych (BH) w takich krajach jak: USA, 

Chiny, Wietnam, Arabia Saudyjska, Nigeria. Do zadań BH będzie należało wspieranie, na 

rynkach tych krajów, polskich przedsiębiorstw rolnych i przetwórstwa rolno-spożywczego,  

w tym rzecz jasna przetwórstwa mięsnego.  

 

Pogłębiona wiedza o poszczególnych rynkach znajduje się na również na platformie 

Trade.gov.pl. Obecnie jest jej nowa, ulepszona wersja. Należy podkreślić, że powstała ona przy 

współudziale m.in. branżowych organizacji rolnych oraz przetwórstwa rolno-spożywczego,  

w tym organizacji mięsnych. Została ona dostosowana do zmienionych warunków handlu  

i biznesu międzynarodowego. Oferuje ona m.in. wyszukiwarki wbudowane w poszczególne 

działy, które pozwalają na szybkie znalezienie interesujących nas informacji. Można więc 

wyszukiwać poprzez kraj, branżę lub cztery cyfry kodu CN. Na Trade.gov.pl dostępny jest 

również poradnik „Jak rozpocząć i rozwinąć eksport?” (dział Przewodnik eksportera). 

 

Branżowa wiedza o rynkach 

 

Kopalnią wiedzy o możliwościach eksportowych na dany rynek jest strona internetowa 

Głównego Inspektoratu Weterynarii. W zakładce Handel import eksport jest dział Wymagania 

i świadectwa poszczególnych państw trzecich oraz listy specyficzne. W tym miejscu znajduje 

się wykaz 94 państw na świecie z wiedzą o zasadach eksportu mięsa i produktów mięsnych. 

 

 

ZASOBY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU WETERYNARII 

 

 
https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/zywnosc-pochodzenia-zwierzecego-wywoz 

 

 

Innym źródłem wiedzy są narodowe izby handlowe działające w Polsce. 

 

Foto: Photogenica | zrzut ekranu – internet. 

 

Jacek Strzelecki, 

ekspert ds. rynku rolnego oraz rolno-spożywczego 
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