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AKTUALNOŚCI 
 

IJHARS sprawdził jakość handlową mięsa wieprzowego i 
drobiowego w elementach 
 

 
Fot. Pixabay. 

 
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych sprawdziła jakość handlową 
mięsa wieprzowego i drobiowego w elementach, wprowadzanego do obrotu luzem w 16 
sklepach w 2022 roku. 
 
Badania laboratoryjne przeprowadzono w zakresie oznaczenia poziomu enzymu HADH  
w mięsie drobiowym, który świadczy o jego wcześniejszym mrożeniu. Objęto nimi 12 
partii mięsa drobiowego, z czego 1 zakwestionowano (8,3%). 
 
Oznakowanie zweryfikowano w przypadku 179 partii mięsa, z czego w 82 stwierdzono 
nieprawidłowości (45,8%). Dotyczyły one m.in.: 

 Braku wskazania państwa lub miejsca pochodzenia wraz z grafiką przedstawiającą 
flagę państwa pochodzenia. 

 Braku grafiki przedstawiającej flagę państwa pochodzenia. 
 Niewłaściwej deklaracji pochodzenia, np. podano informację „kraj pochodzenia: 

Hiszpania” dla mięsa pochodzącego z Polski, wskazano „Miejsce chowu: Węgry, 
Miejsce uboju: Węgry” wraz z flagą Węgier na mięsie pochodzącym z chowu  
i uboju w Polsce, podano informację „Kraj pochodzenia: Polska”, podczas gdy na 
etykiecie umieszczonej na opakowaniu zbiorczym zadeklarowano „Miejsce chowu: 
Belgia, Miejsce uboju: Belgia”. 

 Umieszczenia informacji „Produkt polski” dla mięsa pochodzącego z Belgii. 
 Braku wskazania gatunku mięsa. 
 Braku informacji o klasie jakości handlowej mięsa drobiowego. 
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 Podania informacji „własny rozbiór”, podczas gdy mięso zostało zakupione od 
dostawców w gotowych elementach. 

Ceny produktów rolnych w kwietniu 
 
Ceny skupu podstawowych produktów rolnych wzrosły w kwietniu 2022 r. zarówno  
w stosunku do miesiąca poprzedniego (o 8,7%), jak i w porównaniu z analogicznym 
okresem ubiegłego roku (o 45,1%). 
 
Wykres 1. Zmiany cen skupu podstawowych produktów rolnych w stosunku do miesiąca 
poprzedniego  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wykres 2. Zmiany cen skupu podstawowych produktów rolnych w stosunku do 
analogicznego miesiąca poprzedniego roku  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ceny skupu i ceny uzyskiwane przez rolników na targowiskach 

 
W kwietniu 2022 roku w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły ceny skupu oraz 
ceny na targowiskach większości produktów rolnych, w tym najbardziej - żyta, jęczmienia 
i drobiu w skupie oraz żywca wołowego na targowiskach. Niższe były jedynie ceny 
ziemniaków w skupie.  
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W stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku, w kwietniu 2022 roku 
zanotowano znaczny wzrost cen skupu wszystkich produktów rolnych. Najwięcej 
podrożały zboża, żywiec wołowy i drób. 
 
Tablica 1. Ceny produktów rolnych (bez VAT) w kwietniu 2022 r.  

Wyszczególnienie 

Ceny skupu Ceny targowiskowe 

04 2022 04 2022 

w 
złotych 

03 
2022=100 

04 2021=100 
w 

złotych 
03   

2022=100 04 a 2021=100 

Ziarno zbóż – za 
1 dt 

  
    

      

Pszenica 164,09 108,2 173,5 175,40 109,7 . 

Żyto 138,36 114,9 181,1 127,18 108,8 . 

Jęczmień 139,02 113,2 166,7 153,40 110,7 . 

Pszenżyto 143,49 108,8 170,8 145,96 108,9 . 

Owies 115,32 110,0 184,0 125,47 106,6 . 

Kukurydza 135,40 107,8 153,1 167,94 109,1 . 
Ziemniaki  –  za 
1 dt 81,10 98,0 110,4 149,32 100,9 . 

Żywiec rzeźny – 
za 1 kg         

 Bydło (bez cieląt) 11,23 105,1 156,1 9,91 123,4 . 

w tym młode 
bydło  11,28 104,4 154,6 10,23 122,8 . 

Trzoda chlewna 6,92 105,5 130,9 7,36 107,0 . 

Drób 6,28 112,5 154,4 . . . 

Mleko – za 1 hl 213,47 108,6 140,2 . . . 
a - brak danych w kwietniu 2021 r. ze względu na  zamknięcie targowisk w związku ze 
stanem zagrożenia chorobą COVID-19, nie było możliwe zebranie danych o cenach 
produktów rolnych na targowiskach. 
 
Ceny ważniejszych produktów rolnych w kwietniu 2022 r. 
 
W kwietniu 2022 r. ceny pszenicy w skupie (164,09 zł za dt) wzrosły zarówno  
w stosunku do marca br. (o 8,2%), jak i w porównaniu z analogicznym okresem 
ubiegłego roku (o 73,5%). Na targowiskach za dt pszenicy płacono 175,40 zł, tj. o 9,7% 
więcej niż w poprzednim miesiącu.  
 
Cena żyta w skupie wyniosła 138,36 zł za dt i była wyższa o 14,9% niż w marcu br. oraz 
o 81,1% wyższa niż przed rokiem. W obrocie targowiskowym cena żyta (127,18 zł za dt) 
wzrosła o 8,8% w stosunku do marca 2022 r. 
 
W kwietniu 2022 r. cena ziemniaków w skupie (81,10 zł za dt) spadła w skali miesiąca  
o 2,0%, ale była wyższa w porównaniu z kwietniem ubiegłego roku – o 10,4%. Na 
targowiskach za 1 dt ziemniaków płacono 149,32 zł, tj. o 0,9% więcej niż w marcu 2022 
roku. 
 
Cena skupu żywca wołowego (11,23 zł za kg) wzrosła zarówno w stosunku do miesiąca 
poprzedniego, jak i w porównaniu z kwietniem 2021 r. – odpowiednio o 5,1% i o 56,1%. 
Na targowiskach za żywiec wołowy płacono 9,91 zł za kg, tj. o 23,4% więcej niż w marcu 
bieżącego roku. 
 
W kwietniu 2022 r. cena żywca wieprzowego w skupie wyniosła 6,92 zł za kg i była 
wyższa w porównaniu z poprzednim miesiącem o 5,5% i o 30,9% niż przed rokiem. Na 
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targowiskach za 1 kg tego żywca płacono 7,36 zł, tj. o 7,0% więcej niż w marcu 2022 
roku.  
 
Cena skupu drobiu rzeźnego (6,28zł za kg) wzrosła zarówno w stosunku do marca 
2022 r. (o 12,5%), jak i w porównaniu z kwietniem 2021 r. (o 54,4%).  
 
Za 1 hl mleka płacono w skupie 213,47 zł, tj. o 8,6% więcej niż w poprzednim miesiącu              
i o 40,2% więcej niż przed rokiem.  
 
Wykres 3. Ceny pszenicy i żyta w skupie i na  targowiskach 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wykres 4. Ceny ziemniaków w skupie i na targowiskach 
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Wykres 5. Ceny żywca wołowego i wieprzowego w skupie i na targowiskach 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Wykres 6. Ceny skupu drobiu rzeźnego i mleka 
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Przepisy naprawiające Polski Ład trafią pod obrady Senatu. 
Zmiany dla podatników będą mieć wpływ na całą gospodarkę 
 
Sejm przyjął nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i niektórych 
innych ustaw, która od 1 lipca br. wprowadzi poważne zmiany w Polskim Ładzie. 
Najważniejsze z nich to m.in. obniżka stawki PIT z 17 do 12 proc. i likwidacja 
skomplikowanej ulgi dla klasy średniej. Chociaż naprawianie błędów reformy idzie, 
zdaniem ekspertów, w dobrym kierunku, to moment na taką zmianę jest niefortunny. Po 
pierwsze, podnosi i tak już wysoką niepewność funkcjonowania biznesu, a po drugie, 
obniżka podatków, która pewnie nakręci jeszcze mocniej popyt, może się przyczynić do 
większej dynamiki wzrostu cen.  
 
Polski Ład wszedł w życie z początkiem stycznia 2022 roku i niemal od razu okazało się, 
że jest pełen luk i niedociągnięć. W efekcie premier Mateusz Morawiecki wiceminister 
finansów Artur Soboń już w marcu br. zapowiedzieli „reformę reformy”, czyli kolejne 
zmiany obejmujące m.in. zmniejszenie podstawowej stawki podatku PIT oraz likwidację 
ulgi dla klasy średniej, która była flagowym elementem Polskiego Ładu, ale w praktyce 
spowodowała duże zamieszanie związane z jej naliczaniem i nie uwzględniała 
indywidualnej sytuacji wielu podatników. 
 
– Pomysł wprowadzania zmian w systemie podatkowym w trakcie roku i w trakcie wojny 
w Ukrainie jest niefortunny. Niemniej Polski Ład wszedł w życie, jeszcze zanim ta wojna 
się zaczęła, i już wtedy zawierał na tyle dużo usterek, że koniecznie trzeba było go 
poprawić – mówi agencji Newseria Biznes Kamil Sobolewski, główny ekonomista 
Pracodawców RP. 
 
12 maja br. Sejm przyjął nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 

oraz niektórych innych ustaw, 
wprowadzając zmiany  
w Polskim Ładzie. Mają one 
zacząć obowiązywać od 1 lipca 
br. Najważniejsze z nich to 
m.in. obniżka stawki PIT z 17 
do 12 proc. Z uzasadnienia do 
ustawy wynika, że niższy 
podatek ma być pobierany 
zaraz po wejściu w życie 
nowych przepisów, na etapie 
poboru zaliczek na podatek 
przy zastosowaniu 12-proc. 
stawki. Z kolei ostateczny zysk 

tej zmiany ma być odczuwalny przy rozliczeniu podatku dochodowego za 2022 rok.  
W praktyce oznacza to, że od lipca br. duża część pracowników będzie zarabiać więcej,  
a w 2023 roku otrzyma jeszcze zwrot podatku za pierwszych sześć miesięcy tego roku. 
 
Naprawa Polskiego Ładu przewiduje też likwidację ulgi dla klasy średniej. Jednak osoby, 
dla których ulga była korzystniejsza niż jej brak, mają otrzymać zwrot różnicy między 
podatkiem należnym i tym wyliczonym przy jej uwzględnieniu. 
 
– Na propozycjach rządu zyska głównie tzw. średni podatnik. Obniżka podatków dla mas 
jest na tyle istotna, że grupa osób, które stracą na tych zmianach, jest relatywnie 
niewielka – mówi Kamil Sobolewski. 
 
Przywrócona została też możliwość wspólnego rozliczenia z dzieckiem w przypadku 
samotnych rodziców, którzy skorzystają z 1,5-krotności kwoty wolnej od podatku, czyli 
45 tys. zł (samotni rodzice wychowujący dziecko z niepełnosprawnościami skorzystają z 
podwójnej kwoty wolnej, czyli 60 tys. zł). Ponadto ustawa wprowadza szereg innych 
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preferencji prorodzinnych, w tym m.in. zwiększenie kwoty zarobków, jakie może 
osiągnąć dziecko bez utraty preferencji podatkowych przez rodziców. 
 
W nowych przepisach rząd umożliwił też przedsiębiorcom odliczenia części składki 
zdrowotnej od podstawy opodatkowania. W przypadku liniowców limit wyniesie 8,7 tys. zł 
(pomniejszenie dochodu), dla ryczałtowców – 50 proc. zapłaconych składek zdrowotnych 
(pomniejszenie przychodu), natomiast dla podatników rozliczających się na karcie 
podatkowej – 19 proc. zapłaconej składki (pomniejszenie podatku). Istotne jest też to, że 
przedsiębiorcy, którzy wybrali podatek liniowy lub ryczałt, będą mogli ponownie wybrać 
rozliczenie na skali podatkowej. 
 
Jak poinformował w Sejmie wiceminister Artur Soboń, nowela została skonstruowana  
z uwzględnieniem uwag zgłaszanych m.in. przez księgowych i doradców podatkowych, 
przedsiębiorców, w tym z branży IT, związków zawodowych, organizacji społecznych i 
samorządów.  
 
Wprowadzone zmiany będą dotyczyć w sumie 25 mln podatników, przy czym dla 13 mln 
z nich będą korzystne, a dla pozostałych – neutralne. Tak duże zmiany w systemie 
podatkowym nie pozostaną bez wpływu na funkcjonowanie firm, bo – jak podkreśla 
ekspert Pracodawców RP – oznaczają one kolejny wzrost niepewności. Tym bardziej że 
reforma jest wprowadzana zaledwie kilka miesięcy po poprzedniej, z krótkimi 
konsultacjami społecznymi i bardzo krótkim vacatio legis. 
 
Tekst i foto: Newseria. 

 
ASF – zmiana stref 
 
Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii o zmianie regionalizacji ustanowionej  
w związku z ASF na podstawie rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 
ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń 
 
Główny Lekarz Weterynarii informuje o przegłosowaniu rozporządzenia wykonawczego 
zmieniającego załącznik I do rozporządzenia wykonawczego  2021/605 ustanawiającego 
szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń. 
 
W ramach działań podjętych przez Główny Inspektoratu Weterynarii z Komisją 
Europejską wynegocjowano, że niektóre jednostki administracyjne wymienione 
dotychczas w obszarze objętym ograniczeniami III zostaną przeniesione do obszaru 
objętego ograniczeniami II oraz obszaru objętego ograniczeniami I. Przedmiotowe 
zmiany w regionalizacji dotyczą gmin: 

 w woj. świętokrzyskim (przeniesienie z obszaru objętego ograniczeniami III do I): 
- w powiecie buskim: Busko Zdrój, Stopnica, Tuczępy, 
- w powiecie jędrzejowskim: Sobków, 
- w powiecie włoszczowskim: Kluczewsko, Włoszczowa, 
- w powiecie koneckim: Słupia Konecka, 
- w powiecie kieleckim: Chęciny, Daleszyce, Górno, Morawica; 

 w woj. lubuskim - gmina Sława w powiecie wschowskim (przeniesienie z obszaru 
objętego ograniczeniami III do II). 

 w woj. dolnośląskim - gmina Kotla w powiecie głogowskim (przeniesienie  
z obszaru objętego ograniczeniami III do II). 

 
Powyższe zmiany zostały wprowadzone na podstawie rozporządzenia wykonawczego 
Komisji (UE) 2022/705 z dnia 5 maja 2022 r. 
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W SEJMIE 
 
 

Posiedzenie plenarne 
 
 
Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o 
rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-
spożywczych oraz niektórych innych ustaw 
 
Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie 
ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych 
oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności oraz niektórych innych ustaw  
 
Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o uchwale Senatu w sprawie ustawy o 
zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw 
 
 

Komisje sejmowe 
 

 
24 maja 2022 

 
 
Godz. 15:00  
 
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (sala im. Wojciecha Korfantego - nr 12, bud. G) 

 Informacja na temat wsparcia obszarów wiejskich i rolnictwa ze środków 
programów polityki spójności w perspektywie 2021-2027 w formie dedykowanych 
instrumentów na działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, o których mowa 
w Umowie Partnerstwa dla Realizacji Polityki Spójności 2021-2027 w Polsce  stan 
prac nad dokumentami oraz zakres wsparcia 

    – przedstawia Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
 
Godz. 17:30 
 
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (sala nr 111, bud. U) 

 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o krajowym 
systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji 
wniosków o przyznanie płatności oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2247) 

          – uzasadnia Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
 
 

26 maja 2022 
 
 
Godz. 10:30  
 
Komisja do Spraw Petycji (sala im. Tadeusza Mazowieckiego - nr 23, bud. G) 
 
Rozpatrzenie projektów dezyderatów: 
– w sprawie przepisów art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 
zwierząt; 
– w sprawie efektywności systemu ochrony zwierząt oraz funkcjonowania Inspekcji 
Weterynaryjnej. 
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CENY - ŚWIAT 
 
Średnia cena wieprzowiny w UE – dane na 19 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 19 tydzień 2022 roku 
 

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

https://agridata.ec.europa.eu/Reports/Pigmeat_Dashboard.pdf
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https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-
fisheries/farming/documents/poultry-meat-dashboard_en.pdf  

 
Cena wieprzowiny w Chinach u producenta 
 
Średnia w Chinach cena hurtowa u producenta za 1 kg chudej wieprzowiny 20 maja 2022 
roku wyniosła 21,13 CNY, czyli 13,94 PLN. 
 

 
 

EKSPORT 
 

Aktualne ograniczenia w eksporcie do Bośni i Hercegowiny w 
związku z HPAI 
 

Zgodnie z decyzją władz Bośni i Hercegowiny z dnia 16 maja 2022 r. restrykcjami 
importowymi z powodu występowania w Polsce HPAI aktualnie objęte jest województwo 
lubuskie i wielkopolskie. Zakaz dotyczy następujących towarów: 

 żywego drobiu, ptaków bezgrzebieniowych (w tym ptaków kiwi, emu, nandu i 
strusi), dzikich ptaków łownych oraz innych ptaków hodowlanych i utrzymywanych 
w niewoli, w tym ptaków przemieszczanych jako zwierzęta towarzyszące; 

 piskląt jednodniowych; 
 jaj wylęgowych i konsumpcyjnych; 
 zarodków drobiu, ptaków bezgrzebieniowych oraz dzikich ptaków łownych; 
 świeżego i mrożonego mięsa drobiowego, mięsa ptaków bezgrzebieniowych oraz 

dzikich ptaków łownych; 
 produktów z mięsa drobiowego, mięsa ptaków bezgrzebieniowych oraz dzikich 

ptaków łownych; 
 innych produktów pochodzenia zwierzęcego pochodzących od ptaków 

przeznaczonych do spożycia przez zwierzęta, do użytku przemysłowego lub 
rolniczego; 

 niespreparowanych trofeów myśliwskich pochodzących od ptaków oraz 
niespreparowanych ptasich piór bądź części piór. 

Zakaz nie dotyczy następujących towarów: 
 hermetycznie zamkniętych, poddanych obróbce termicznej konserw drobiowych 

lub z dzikich ptaków łownych, które podczas produkcji zostały poddane sterylizacji 
przynajmniej FO 3 lub większej; 

 produktów jajecznych, które przed lub podczas produkcji zostały poddane obróbce 
cieplnej za pomocą suszenia - produkcja jajek w proszku, pasteryzacja lub 
sterylizacja; 

 produktów poddanych obróbce cieplnej, w których podczas tego procesu osiąga 
się temperaturę co najmniej 70°C wewnątrz produktu; 

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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 piór lub części piór, które zgodnie z posiadaną deklaracją zostały poddane obróbce 
parą wodną lub inną metodą, która zapewnia, że czynniki chorobotwórcze nie 
mogą zostać przeniesione na tę przesyłkę. 

 
 

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: 

 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. 
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Webinarium odbędzie się 24 maja o godz. 10:00 i będzie prowadzone w języku 
angielskim. Liczba miejsc ograniczona. 
 
Udział jest bezpłatny i możliwy po uprzedniej rejestracji pod linkiem: 
https://www.paih.gov.pl/20220524/webinarium_sektor_mrozonek_polska_singapur#.  

 
Japoński rynek żywności 
 
W imieniu ośrodka Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-
Handlowej oraz EU-Japan Center for Industrial Cooperation zapraszamy webinarium 
dotyczące dostępu do japońskiego rynku spożywczego - „Japanese Food Market”. 
 
Podczas dwugodzinnego webinarium ekspert EU-Japan Center for Industrial Cooperation: 

 przedstawi wyzwania rynku japońskiego; 
 omówi cechy japońskiego rynku spożywczego; 
 przedstawi główne sieci dystrybucyjne, największe firmy handlowe i targi; 
 przybliży zapotrzebowanie na produkty spożywcze w Japonii; 
 udzieli wskazówek firmom zainteresowanym rozpoczęciem eksportu na rynek 

japoński; 
 umożliwi lepsze zrozumienie japońskiej kultury biznesowej. 

 
Wydarzenie poprowadzi Eliza Klonowska-Siwak, która jest związana zawodowo z Japonią 
od 2002 roku i specjalizuje się w doradztwie gospodarczym na japońskim rynku. 
Stypendystka dwóch stypendiów Monbusho przyznawanych przez rząd japoński, w tym 
stypendium podyplomowego na Uniwersytecie Tokijskim. Zajmowała się ułatwianiem 
inwestycji wiodących japońskich firm w Polsce, takich jak: Toyota, Bridgerstone i NGK. 
Pracowała także jako polska dyplomatka w Japonii. 
 
Od 2020 roku w Nippoland Co. prowadzi polsko-japońskie projekty biznesowe z sektora 
spożywczego, energetycznego, bio-farmaceutycznego, kosmetycznego, motoryzacyjnego, 
IT, gier komputerowych oraz projekty infrastrukturalne. 
 
Kiedy? 
 
8 czerwca (środa) 2022, g.: 10.30-12.30 
 
Jak wziąć udział? 
 
Udział w webinarium jest bezpłatny. Webinarium będzie prowadzone w języku 
angielskim. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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