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AKTUALNOŚCI 
 

Copa Cogeca: UE i bezpieczeństwo żywnościowe na świecie - nie 
dramatyzujmy, ale też nie bagatelizujmy 
 

Fot. Pixabay. 
 

W tym tygodniu w Brukseli odbyły się spotkania Prezydencji Copa i Cogeca. Goście  

z Komisji, FAO i UNAF przeanalizowali złożoność sytuacji rolno-spożywczej w Ukrainie, 

Europie i na świecie. Wnioski z tych rozmów są przeciwieństwem wypowiedzi, które padły 

z ust wiceprzewodniczącego wykonawczego, Fransa Timmermansa, na równoległym 

spotkaniu w Komisji ds. Środowiska PE. 

 

Członkowie Copa i Cogeca rozmawiali z Mariią Didukh, dyrektorką Ukraińskiego 

Krajowego Forum Rolniczego (UNAF), która pokazała okrucieństwa, jakich doświadczają 

Ukraińcy, a także rolnicy. Mariia Didukh słusznie przypomniała, że przed wojną 400 mln 

osób na całym świecie jadło żywność pochodzącą z Ukrainy. To liczba godna uwagi. 

 

Jak podkreślił przewodniczący Cogeca, Ramón 

Armengol, Copa-Cogeca w pełni solidaryzuje się  

z Ukrainą i nie poprzestaje przy tym na słowach.  

 

 – Biorąc pod uwagę potrzeby humanitarne oraz 

nadzwyczajność i tymczasowość zaproponowanych 

środków, europejska społeczność rolnicza popiera 

sugestie Komisji dotyczące przeorganizowania dostaw 

do Ukrainy i w UE. Trzeba koniecznie przestrzegać 

unijnych norm żywnościowych, a przede wszystkim 

norm bezpieczeństwa żywności. Będziemy 

monitorować realizację tych środków, by nie dopuścić 

do pojawienia się zakłóceń na rynku – powiedział 

przewodniczący Cogeca. 
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W drugiej kolejności wypowiedział się główny ekonomista FAO, Maximo Torero. 

Przedstawił prognozy dotyczące znacznego wzrostu cen żywności na całym świecie  

w wyniku wzrostu kosztów środków produkcji. Jego słowa wtórują zapowiedzi globalnego 

„huraganu głodu” António Guterresa, a także wczorajszym wypowiedziom IMF, który 

obawia się „zamieszek wywołanych brakiem żywności” na kontynencie afrykańskim. 

Torero potwierdził, że Europa nie musi się niepokoić niedoborem żywności. Mieszkańcy 

Europy znajdujący się w najtrudniejszej sytuacji ekonomicznej będą jednak mieli problem 

z dostępem do żywności ze względu na rosnące ceny. 

 

W jeszcze większym stopniu niż dotychczas UE powinna wspierać swoich rolników  

i prowadzić z nimi konstruktywny dialog. Te nieszczęsne wypowiedzi Fransa 

Timmermansa wiceprzewodniczącego wykonawczego, odnoszące się do fake newsów 

publikowanych w mediach społecznościowych, zostały źle przyjęte przez wszystkich 

przedstawicieli społeczności rolniczej obecnych w Brukseli. Zainteresowani redaktorzy  

i dziennikarze mogą zapoznać się z naszymi komentarzami . 

 

Z kolei zdaniem Christiane Lambert, przewodniczącej Copa sytuacja jest zła ale nie aż tak 

straszna jak to jest przedstawiane. 

– Nasze stanowisko jest jasne: nie dramatyzujmy, 

ale też nie bagatelizujmy sytuacji! Dwa aspekty 

wypowiedzi wiceprzewodniczącego wykonawczego 

Timmermansa są problematyczne: Copa-Cogeca nie 

przeciwstawia rolnictwa i środowiska - rolnicy 

wiedzą, jak produkować lepiej i w sposób bardziej 

zrównoważony; ponadto dojdzie do załamania się 

łańcuchów żywnościowych w najbardziej zależnych 

krajach na świecie. Europa nie może być samolubna 

i dbać tylko o siebie. Humanizm i solidarność leżą  

u podstaw europejskiego projektu od momentu 

podpisania Traktatu Rzymskiego, który miał 

doprowadzić do osiągnięcia pokoju i stabilności 

poprzez rozwój i handel. 65 lat później historia 

zatoczyła koło. Europejscy rolnicy będą jeszcze raz 

musieli stawić czoła temu wyzwaniu – powiedziała Christiane Lambert, przewodnicząca 

Copa. 

 
Zdjęcia Twitter Christiane Lambert oraz Ramón Armengol. 

 

 
Obowiązują nowe zasady postępowania przy grypie ptaków H5 

oraz H7 
 

Weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 31 marca 2022 r. 

w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy 

ptaków. Akt ten ustanowił nowe zasady postępowania dla hodowców drobiu. 

  

W związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków wywołanej wirusem grypy A 

podtypu H5 i H7, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich gospodarstwach 

utrzymujących drób: 

1) zakazuje się: 

a) pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, 

w tym wód powierzchniowych, do których mają dostęp dzikie ptaki, 

b) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, 

zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych; 
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2) nakazuje się: 

a) utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, 

do których mają dostęp dzikie ptaki, 

b) zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest 

utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale  

w pomieszczeniach mieszkalnych, 

c) utrzymywanie drobiu, z wyłączeniem kaczek i gęsi, w izolacji od dzikich ptaków, 

d) przechowywanie paszy i ściółki dla drobiu i ptaków utrzymywanych przez 

człowieka w sposób zabezpieczający tę paszę i ściółkę przed kontaktem  

z gryzoniami i dzikimi ptakami oraz ich odchodami, 

e) karmienie i pojenie drobiu i ptaków utrzymywanych przez człowieka  

w zamkniętym pomieszczeniu lub osłoniętym miejscu w sposób zabezpieczający 

paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami, 

f) lokalizowanie gniazd dla drobiu wewnątrz budynków, 

g) powstrzymanie się przez osoby, które w okresie ostatnich 48 godzin uczestniczyły 

w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych  

z utrzymywaniem drobiu, 

h) dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu oraz prowadzenie dokumentacji 

zawierającej informacje o wystąpieniu objawów klinicznych, o których mowa  

w ust. 3. 

 

Rozporządzenie również szczegółowo reguluje bioasekurację.  

 
Ponadto rozporządzenie nakłada na dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich 

obowiązek zgłaszania organowi Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższemu podmiotowi 

świadczącemu usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej przypadki zwiększonej 

śmiertelności dzikich ptaków – niezwłocznie po zaobserwowaniu tych przypadków. 

 

Link do obowiązującego rozporządzenia: 

https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000076801.pdf 

 
 

Jak usprawnić rynek wieprzowiny? Zbliża się posiedzenie Grupy 
Refleksji ds. Rynku Wieprzowiny w Komisji Europejskiej 
 

W dniu 25 maja br. odbędzie się kolejne posiedzenie Grupy Refleksji ds. Wieprzowiny 

(wspólne posiedzenie Grupy Dialogu Społecznego ds. Produktów Zwierzęcych - Sekcja 

Wieprzowina oraz Grupy Ekspertów ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych - Produkty 

Zwierzęce) w Komisji Europejskiej.  

https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000076801.pdf
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Grupa została powołana z inicjatywy Komisarza ds. Rolnictwa Janusza Wojciechowskiego, 

a jej zadaniem jest dokonanie analizy wszystkich aspektów funkcjonowania sektora 

wieprzowiny w celu zapewnienia jego zrównoważonego rozwoju i odporności pod 

względem społeczno-ekonomicznym, środowiskowym, klimatycznym, zdrowia  

i dobrostanu zwierząt. 

 

Grupa ma również przeanalizować średnio i długookresowe perspektywy dla tego sektora. 

Podczas posiedzenia Grupy w dniu 25 maja br. kontynuowana będzie dyskusja dotycząca 

społeczno-gospodarczych aspektów funkcjonowania sektora wieprzowiny.  

 

 
Fot. Pixabay. 

 

W związku z powyższym Witold Choiński, prezes Związku Polskie Mięso, zwraca się do 

Państwa z uprzejmą prośbą o przesłanie Państwa opinii/odpowiedzi na poniższe pytania: 

1. W jakim stopniu oznaczenia geograficzne zwiększają wartość sektora 

wieprzowiny? 

2. Jaka jest korzyć znakowania metody hodowli w produkcji wieprzowiny? Jakie są 

ograniczenia? 

3. Czy oznaczanie pochodzenia produktów wychodzi naprzeciw oczekiwaniom 

konsumentów? 

4. Czy zauważalna jest zmiana nawyków konsumentów? 

5. W jakim stopniu polityka wpływa na decyzje zakupowe konsumentów? 

6. Jakie są wyzwania i możliwości ekologicznej produkcji świń? 

7. W jakim stopniu zabezpieczenie ryzyka jest sprawą prywatną? 

 

Uprzejmie proszę o przekazanie odpowiedzi w terminie do dnia 18 maja br. na adres 

mail: witold@polskie-mieso.pl. 

 
 

 
 

mailto:witold@polskie-mieso.pl
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EKSPORT 
 

Logistyka towarów pochodzenia zwierzęcego do Rosji – wytyczne 
Głównego Lekarza Weterynarii 
 

Poniżej pismo z Głównego Inspektoratu Weterynarii z informacją od Głównego Lekarza 

Weterynarii dotyczące wysyłki towarów pochodzenia zwierzęcego do Federacji Rosyjskiej. 
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CENY - KRAJ 
 

Średnie ceny netto zakupu świń rzeźnych za wagę żywą  
02-08.05.2022  

CENA [zł/kg] 

MAKROREGIONY 08.05.2022 01.05.2022 
Tygodniowa 

zmiana ceny [%] 

POLSKA 
6,70 6,88 -2,6 

REGION PÓŁNOCNY 6,72 6,85 -1,9 

REGION  ŚRODKOWO-WSCHODNI 6,71 6,93 -3,2 

REGION POŁUDNIOWO-WSCHODNI 6,67 6,85 -2,6 

REGION ZACHODNI 6,70 6,86 -2,3 

* Cena zakupu żywca wieprzowego S-P razem obliczona na podstawie cen za świnie wg 

masy poubojowej ciepłej (MPC) przy użyciu przelicznika GUS wynoszącego 0,78.  

 

Zmiana rok do roku  

POLSKA 

CENA   

 Roczna zmiana 
ceny [%] 

[MPC] zł/tonę   

08.05.2022 09.05.2021 

klasa S 8 694 6 540 32,9 

klasa E 8 602 6 457 33,2 

klasa U 8 239 6 116 34,7 

klasa R 7 917 5 746 37,8 

klasa O 7 022 4 826 45,5 

klasa P * * * 

 S-P Razem 8 594 6 429 33,7 

 
 

TOWAR 

CENA [zł/kg] Zmiana ceny [%] w stosunku do: 

AKTUALNA 
tydzień 

temu 

miesiąc 

temu 

rok 

temu 

2 
lata 

temu 
tygodnia miesiąca roku 2 lat 

Trzoda 
chlewna 

6,70 6,88 6,80 5,01 5,48 -2,6% -1,4% 33,7% 22,3% 
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Średnie ceny netto (bez VAT) sprzedaży elementów i tuszki  

z kurczaka 
 

 
 
 

Średnie ceny netto (bez VAT) sprzedaży elementów z kurczaka 
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CENY - ŚWIAT 
 

Średnia cena wieprzowiny w UE – dane na 18 tydzień 2022 roku 
 

 
 
Link do danych. Po wejściu należy kliknąć w interesujący slajd: 

https://agridata.ec.europa.eu/Reports/Pigmeat_Dashboard.pdf 

 

Średnia cena broilerów w UE – dane na 18 tydzień 2022 roku 
 

 
Link do danych. Po wejściu należy kliknąć w interesujący slajd: 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-

fisheries/farming/documents/poultry-meat-dashboard_en.pdf  

 

https://agridata.ec.europa.eu/Reports/Pigmeat_Dashboard.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/farming/documents/poultry-meat-dashboard_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/farming/documents/poultry-meat-dashboard_en.pdf
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Cena wieprzowiny w Chinach u producenta 
 

Średnia w Chinach cena hurtowa u producenta za 1 kg chudej wieprzowiny 5 maja 2022 

roku wyniosła 20,17 CNY, czyli 13,31 PLN. 

 

 
 

WEBINARIUM 
 

Sektor mrożonek w Polsce i w Singapurze 
 

Według niektórych prognoz rynek mrożonek na świecie w latach 2022-2027 odnotuje 

wzrost na poziomie 4,3%. Do tak szybkiego rozwoju sektora przyczyniła się bez 

wątpienia pandemia COVID-19, z racji na fakt, iż klienci częściej wybierali produkty  

o dłuższym terminie ważności. 

 

Zgodnie z prognozami sektor mrożonek rozwijać się będzie w regionie Azji i Pacyfiku na 

poziomie około 9,12% do 2030 r. 

 

Zdaniem niektórych ekspertów, wraz ze znacznym wzrostem urbanizacji, region ten 

najprawdopodobniej zdominuje światowy rynek mrożonek i zastąpi Europę jako 

największy rynek mrożonek. Oczekuje się, że rynek mrożonek w Singapurze wyniesie 

141,4 mln USD do 2024 r. 

 

Jednym z kluczowych czynników wzrostu siły nabywczej mrożonych produktów 

spożywczych przez miejscową ludność będzie rosnąca urbanizacja w połączeniu  

z rosnącym dochodem rozporządzalnym mieszkańców Singapuru. Dodatkowo brak ceł  

i akcyzy na produkty spożywcze będą napędzać rynek mrożonek w Singapurze. 

 

Populacja spożywających mrożonki rośnie w Singapurze ze względu także na łatwość 

przygotowania, wygodę czy też czystość mrożonych produktów spożywczych. Wygoda 

jest kluczowym czynnikiem w Singapurze ze względu na szybkie tempo życia. 

 

Mrożone produkty mięsne oraz mrożone ryby i owoce morza stanowią największy 

segment rynku mrożonek w Singapurze. 

 

Dystrybucja offline jest wiodącym kanałem dystrybucji mrożonych produktów 

spożywczych w Singapurze, zaś hipermarkety i supermarkety pozostaną kluczowym 

miejscem sprzedaży detalicznej na rynku. 

 

Zapraszamy na webinarium, podczas którego: 



Biuletyn Związku Polskie Mięso  
 

• dowiesz się jakie są regulacje dotyczące sprzedaży produktów spożywczych  

w Singapurze, 

• poznasz nowe standardy przechowywania i transportu mrożonek w Singapurze, 

• dowiesz się jak wygląda sektor mrożonych ryb na rynku Singapuru, 

• nasz ekspert rynkowy opowie jak skutecznie wprowadzić markę na rynek 

Singapuru oraz jakie są zachowania zakupowe. 

 

Szkolenie poprowadzą: 

• Maja Justyna, Business Development Manager Zagranicznego Biura Handlowego 

PAIH w Singapurze, 

• Adrian Gawłowski, Zastępca Dyrektora Departamentu Wsparcia Eksportu, Krajowy 

Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, 

• Lim Yee Liang, Manager, Industry Development & Community Partnership 

Division, Industry Facilitation Dept, Account Management (Food Biz) Section, 

Singapore Food Agency, 

• Belinda Lee, Vice Chairman, Seafood Industries Association Singapore, 

• James Boyce, Director, Fred’s Produce. 

 

Webinarium odbędzie się 24 maja o godz. 10:00 i będzie prowadzone w języku 

angielskim. 

 

Udział jest bezpłatny i możliwy po uprzedniej rejestracji pod linkiem: 

https://www.paih.gov.pl/20220524/webinarium_sektor_mrozonek_polska_singapur#.  

Liczba miejsc ograniczona. 

 

 

* * * 
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