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AKTUALNOŚCI 
 

Gorący tydzień w sejmie: ASF oraz dobrostan zwierząt związanych 
ze stosowaniem w hodowli kurcząt ras szybko rosnących 
 

 
Fot. Sejm.gov.pl 

 

Ostatni tydzień września będzie tygodniem sejmowym. W tym czasie zostanie 

rozpatrzonych wiele ważnych spraw dla przemysłu, w tym dla przetwórstwa rolno-

spożywczego. 

 

We wtorek 27 września na posiedzeniu Komisji Gospodarki i Rozwoju odbędzie się 

pierwsze czytanie pilnego rządowego projektu ustawy o zasadach realizacji programów 

wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022-2024 

(druk nr 2616). Propozycję legislacyjną przedstawi i uzasadni minister rozwoju  

i technologii. 

 

Link do druku 2616 

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?documentId=798FD52BE4F6DC8BC12588

C40033ACEB 

 

Również we wtorek Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzy informację na temat 

Krajowego Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Temat 

przedstawi Henryk Kowalczyk, wiceprezes Rady Ministrów, minister rolnictwa i rozwoju 

wsi. 

 

Dla branży wieprzowej oraz drobiowej ważna będzie środa 28 września. Tego dnia 

odbędzie się posiedzenie podkomisji stałej do spraw monitoringu zwalczania 

afrykańskiego pomoru świń (ASF) oraz innych chorób zakaźnych zwierząt gospodarskich. 

Rozpatrzy ona informacje na temat aktualnego stanu zwalczania wirusa ASF w Polsce, 

które przedstawiają minister rolnictwa i rozwoju wsi oraz Główny Lekarz Weterynarii. 

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?documentId=798FD52BE4F6DC8BC12588C40033ACEB
https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?documentId=798FD52BE4F6DC8BC12588C40033ACEB
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Na ty samym posiedzeniu rozpatrzona zostanie również informacja na temat stanu 

realizacji wykonania planu polowań w 2022 roku. Przedstawi ją minister klimatu  

i środowiska. 

 

Późnym popołudniem tego dnia odbędzie się posiedzenie podkomisji stałej do spraw 

dobrostanu zwierząt gospodarskich i ochrony produkcji zwierzęcej w Polsce. Rozpatrzy 

ona informację na temat problemów dobrostanu zwierząt związanych ze stosowaniem  

w hodowli kurcząt ras szybko rosnących, a którą przedstawi minister rolnictwa i rozwoju 

wsi. 

 

 

Polscy naukowcy: System Nutri-Score może wprowadzać 
konsumentów w błąd 
 

Od kilku miesięcy, na wybranych produktach 

spożywczych sprzedawanych w Polsce i w innych 

krajach Unii Europejskiej, możemy spotkać się  

z systemem znakowania Nutri-Score. Jednakże 

system ten budzi coraz większe kontrowersje, 

gdyż literę A na zielonym tle, zachęcającą do 

częstego spożycia, można znaleźć na produktach, 

które zgodnie z wiedzą żywieniową należy 

spożywać rzadko lub wcale.  

 

W związku z tym, naukowcy z Wydziału Nauk o Zdrowiu WUM postanowili zbadać, jakie 

opinie mają polscy eksperci z zakresu żywienia i dietetyki na temat znakowania żywności, 

w tym w szczególności na temat przydatności systemu Nutri-Score. Opracowali raport pt. 

„Opinia polskich specjalistów z zakresu żywienia na temat znakowania produktów 

spożywczych wartością odżywczą”. W badaniu wzięło udział 75 polskich ekspertów, 

którzy na co dzień pracują w najbardziej opiniotwórczych uczelniach i instytutach 

naukowych. Badaniu poddane zostały różne systemy znakowania żywności, w tym 

wspomniany, francuski system znakowania produktów na froncie opakowania Nutri-

Score. 

 

Zdaniem większości badanych ekspertów, znakowanie produktów na froncie opakowania 

jest potrzebne, ale system Nutri-Score powinien być zmodyfikowany, gdyż edukacji 

żywieniowej nie da się zastąpić prostym graficznym symbolem. Co więcej,  

w przeważającej części eksperci uznali, że system Nutri-Score może wprowadzać 

konsumentów w błąd poprzez m.in. promocję produktów ultraprzetworzonych na 

niekorzyść żywności naturalnej czy nisko przetworzonej. System Nutri-Score nie 

gwarantuje także, że wybór przez konsumenta jedynie produktów z najwyższą oceną 

pozwoli skomponować zbilansowaną dietę – tak stwierdziło 80 proc. badanych ekspertów. 

 

Link do raportu: https://wnoz.wum.edu.pl/pl/content/raport-naukowcow-wnoz.  

 

 
Komisja Europejska wydała nowe wytyczne dla HACCP 
 

Na stronie internetowej EUR-Lex zostało opublikowane Zawiadomienie Komisji 

Europejskiej w sprawie wytycznych dotyczących wdrażania systemów zarządzania 

bezpieczeństwem żywności obejmujących dobre praktyki higieniczne i procedury oparte 

na zasadach HACCP, uwzględniając ułatwienia/elastyczność w zakresie wdrażania  

w niektórych przedsiębiorstwach spożywczych ((2022/C 355/01). 

 

Niniejsze wytyczne stanowią dokument uzupełniający do „Sprawozdania ogólnego 

dotyczącego postępów we wdrażaniu HACCP w UE i obszarów wymagających poprawy” 

https://wnoz.wum.edu.pl/pl/content/raport-naukowcow-wnoz
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przygotowanego przez Biuro ds. Żywności i Weterynarii (FVO) przy Dyrekcji Generalnej 

Komisji ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności. W szczególności uznano za zasadne 

rozszerzenie zakresu wytycznych. Zamiast koncentrować się wyłącznie na procedurach 

opartych na HACCP, w niniejszych wytycznych przyjęto bardziej zintegrowane podejście 

obejmujące zarówno programy warunków wstępnych, jak i HACCP w ramach systemu 

zarządzania bezpieczeństwem żywności, uwzględniając elastyczność zapewnianą 

niektórym przedsiębiorstwom. 

 

Celem niniejszych wytycznych jest ułatwienie i zharmonizowanie wdrażania wymogów UE 

dotyczących programów warunków wstępnych oraz procedur opartych na HACCP dzięki 

udostępnieniu praktycznych wskazówek dotyczących: 

• powiązania między programami warunków wstępnych a procedurami opartymi na 

HACCP w ramach systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności, 

• wdrażania programów warunków wstępnych (załącznik I), 

• wdrażania (klasycznych) procedur opartych na HACCP (załącznik II), 

• elastyczności przewidzianej w przepisach unijnych dla niektórych zakładów 

sektora spożywczego w kontekście wdrażania programów warunków wstępnych  

i procedur opartych na HACCP (załącznik III). 

 

Ponieważ niniejszy dokument ma charakter ogólny, jest on skierowany głównie do 

właściwych organów i ma przyczynić się do promowania jednolitego sposobu rozumienia 

obowiązujących wymogów prawnych. Dokument ten pomoże również podmiotom 

prowadzącym przedsiębiorstwa spożywcze we wdrażaniu wymogów UE po dokonaniu 

określonych dostosowań i bez uszczerbku dla głównej odpowiedzialności spoczywającej 

na tych przedsiębiorstwach w obszarze bezpieczeństwa żywności. 

 

Niniejszy dokument może zostać uzupełniony wytycznymi na szczeblu sektorowym  

i krajowym, które będą miały bezpośrednie zastosowane do konkretnych zakładów. 

 

Niniejsze zawiadomienie Komisji zastępuje zawiadomienie z 2016 roku. 

 

Link do nowych wytycznych: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022XC0916(01)&from=PL.  

 

 

 W SKRÓCIE 
 

35 ognisko HPAI u drobiu 
 

Główny Lekarz Weterynarii informuje, że na podstawie wyników badań laboratoryjnych 

otrzymanych 21 września 2022 r. z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego  

- Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, zostało stwierdzone ognisko wysoce 

zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu nr 35 w 2022 r., podtypu H5N1. 

 

Ognisko HPAI zostało stwierdzone w miejscowości Stary Besk w gminie Grabów, powiat 

łęczycki, woj. łódzkie, w gospodarstwie komercyjnym utrzymującym 1 643 gęsi rzeźnych. 

W gospodarstwie utrzymywano również 43 kury. Próbki do badań laboratoryjnych zostały 

pobrane 20 września 2022 r. w związku ze zgłoszeniem zwiększonej śmiertelności  

w stadzie. 

 

Inspekcja Weterynaryjna wdraża wszystkie środki zwalczania choroby w związku ze 

stwierdzeniem w gospodarstwie ogniska HPAI nr 2022/35, zgodnie z procedurami 

wynikającymi z przepisów prawa krajowego oraz rozporządzenia Delegowanym Komisji 

(UE) 2020/687. 

 

Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 1 stycznia do 21 września 2022 

stwierdzono 35 ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu oraz 28 ognisk 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022XC0916(01)&from=PL
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wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u dzikich ptaków. Poprzednie, tj. 34 w 2022 roku 

ognisko HPAI u drobiu zostało stwierdzone 22 lipca 2022 r. w woj. wielkopolskim,  

a ostatnie ognisko u dzikich ptaków stwierdzono 18.07.2022. w woj. pomorskim. 

 

Informacje o bieżącej sytuacji epizootycznej w zakresie grypy ptaków w 2022 r. w Polsce 

i innych państwach członkowskich UE publikowane są na stronie internetowej Głównego 

Inspektoratu Weterynarii pod linkiem https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/hpai. 

  

O otwarciu Korei na polską wieprzowiną i polski drób   
 

Zastępca Głównego Lekarza Weterynarii Paweł Meyer wziął udział w polsko-koreańskich 

konsultacjach gospodarczych, które odbyły się w dniu 21 września br. w Seulu. Dzień 

wcześniej delegacja Głównego Inspektoratu Weterynarii spotkała się w mieście Gimcheon 

z przedstawicielami Agencji ds. Kwarantanny Zwierząt i Roślin (APQA). Rozmowy były 

poświęcone kwestiom otwarcia rynku koreańskiego dla polskiej wołowiny oraz uznania 

regionalizacji w odniesieniu do HPAI i ASF i umożliwienia eksportu mięsa drobiowego  

i wieprzowego z Polski. 

 

Co dalej z ASF i HPAI? 
 

W dniach 19-20 września 2022 roku w Głównym Inspektoracie Weterynarii odbyła się 

narada z wojewódzkimi inspektorami ds. zdrowia i ochrony zwierząt. W spotkaniu udział 

wzięli Główny Lekarz Weterynarii Paweł Niemczuk, Zastępca Głównego Lekarza 

Weterynarii Krzysztof Jażdżewski, pracownicy Biura Zdrowia i Ochrony Zwierząt oraz 

wojewódzcy inspektorzy ds. zdrowia i ochrony zwierząt. 

 

Omawiane były działania podejmowane na wypadek wystąpienia sytuacji o charakterze 

kryzysowym w zakresie chorób zakaźnych zwierząt. Pracownicy terenowych jednostek 

Inspekcji Weterynaryjnej podzielili się doświadczeniami w zwalczaniu ognisk ASF 

stwierdzonych w 2021 r. w woj. podkarpackim, mazowieckim, lubelskim i podlaskim. 

Poddano analizie sytuację epizootyczną w zakresie HPAI na okres jesienno-zimowy,  

w tym prognozy i perspektywy, stan przygotowania, podjęte działania, kontrole 

bioasekuracji oraz omówiono stosowanie przepisów rozporządzenia MRIRW z 31 marca 

2022 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej 

grypy ptaków. 

 

 

W SEJMIE 
 

 

Posiedzenie plenarne 28-29 września 2022 

 

 

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o prawach konsumenta 

oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2476) 

- uzasadnia Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

 

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

ustawy o nawozach i nawożeniu (druki nr 2567) 

 

 

Komisje sejmowe 

 

 

27 września 2022 

 

https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/hpai
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Godz. 12:00 

 

Komisja Gospodarki i Rozwoju (sala nr 312, bud. U) 

• Pierwsze czytanie pilnego rządowego projektu ustawy o zasadach realizacji 

programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii  

w latach 2022-2024 (druk nr 2616) 

– uzasadnia Minister Rozwoju i Technologii. 

 

Godz. 14:30 

 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (sala kolumnowa im. Kazimierza Pużaka - bud. C-D) 

• Rozpatrzenie Informacji na temat Krajowego Planu Strategicznego dla Wspólnej 

Polityki Rolnej na lata 2023-2027 

– przedstawia wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk 

Kowalczyk. 

 

Godz. 18:00  

 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (sala im. Gabriela Narutowicza - nr 22, bud. G) 

• Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o nawozach  

i nawożeniu (druk nr 2567) 

– uzasadnia Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

 

 

 

28 września 2022 

 

 

Godz. 10:30  

 

Podkomisja stała do spraw monitoringu zwalczania Afrykańskiego Pomoru Świń oraz 

innych chorób zakaźnych zwierząt gospodarskich (sala im. Adama Bienia - nr 13, bud. 

G) 

• Rozpatrzenie Informacji na temat aktualnego stanu zwalczania wirusa ASF  

w Polsce 

– przedstawiają Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Główny Lekarz Weterynarii. 

 

• Rozpatrzenie Informacji na temat stanu realizacji wykonania planu polowań  

w 2022 r. 

– przedstawia Minister Klimatu i Środowiska. 

 

Godz. 11:00  

 

Komisja Gospodarki i Rozwoju (sala im. Wojciecha Korfantego - nr 12, bud. G) 

• Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o prawach 

konsumenta oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2425). 

 

Godz. 12:30  

 

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (sala nr 111, bud. U) 

• Rozpatrzenie Informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli 

wykorzystania biomasy w produkcji energii 

– przedstawia Prezes Najwyższej Izby Kontroli. 
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Godz. 18:00  

 

Podkomisja stała do spraw dobrostanu zwierząt gospodarskich i ochrony produkcji 

zwierzęcej w Polsce (sala nr 04A, bud. U) 

• Rozpatrzenie Informacji na temat problemów dobrostanu zwierząt związanych ze 

stosowaniem w hodowli kurcząt ras szybko rosnących 

– przedstawia Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

 

 

 

ANALIZA 
 

Eksperci Credit Agricole: Sektor rolno-spożywczy zarabia na szoku 
kosztowym 
 

 
 

W ostatnich kwartałach sektor rolno-spożywczy zmaga się z nasilającą się presją 

kosztową wynikającą z rosnących cen surowców rolnych i materiałów, energii, pracy oraz 

kosztów odsetek od kredytów. Przedmiotem poniższej analizy jest ocena tego, jak 

poszczególne branże polskiego sektora rolno-spożywczego radzą sobie w warunkach 

silnego wzrostu kosztów swojej działalności. To w jakim stopniu firmom z sektora rolno-

spożywczego udaje się przerzucać rosnące koszty na kolejne odcinki łańcucha niesie 

cenne informacje z punktu widzenia ścieżki cen żywności w Polsce, a w konsekwencji 

dalszego kształtowania się inflacji – napisali w ostatniej MAKROmapie eksperci 

Departamentu Analiz Makroekonomicznych Credit Agricole Bank Polska S.A. 

 

Jak wyjaśnili 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 odnotowanego w ostatnim czasie silnego wzrostu cen surowców rolnych, ale i wyższych 

cen opakowań oraz środków chemicznych wykorzystywanych w produkcji, których wzrost 

jest efektem barier podażowych związanych m.in. z kryzysem na rynku gazu. Rosnące 
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ceny energii są związane z silnym wzrostem cen surowców energetycznych, a także cen 

uprawnień do emisji CO2. Coraz wyższe koszty pracy są spowodowane rosnącą presją 

płacową w polskiej gospodarce, której sprzyja silny wzrost inflacji w warunkach 

utrzymującej się napiętej sytuacji na rynku pracy. Wyższe koszty odsetek od kredytów są 

z kolei efektem rozpoczętego przez RPP w październiku 2021 r. cyklu podwyżek stóp 

procentowych. 

 

W konsekwencji w swojej analizie, wykorzystując dane firmy PONT Info dla firm 

zatrudniających co najmniej 10 pracowników dokonaliśmy dekompozycji wzrostu udziału 

kosztów całkowitych w przychodach w poszczególnych branżach sektora rolno-

spożywczego z rozbiciem na 5 obszarów: materiały, energię, pracę, koszty odsetek od 

kredytów oraz pozostałe. Jako punkt odniesienia przyjęli przeciętne dane finansowe 

analizowanych branż w latach 2015-2019, tak aby uniknąć zniekształcającego wpływu 

pandemii COVID-19 na wyniki naszej analizy. Interpretacja uzyskanych wyników jest 

następująca: jeśli udział kosztów całkowitych w przychodach pozostaje bez zmian lub 

zmniejsza się oznacza to, że firmom udaje się przerzucać rosnące koszty na kolejne 

odcinki łańcucha dostaw, w tym na samym końcu na konsumentów. Z kolei wzrost 

udziału kosztów całkowitych w przychodach jest równoznaczny z tym, że firmy  

w warunkach ograniczonych możliwości przerzucenia rosnących kosztów na kolejne 

odcinki łańcucha dostaw są zmuszone obniżać swoje marże. 

 

 
 

Dane wskazują, że aż w 6 z 10 analizowanych indywidualnych branż udało się obniżyć 

udział kosztów całkowitych w przychodach. To oznacza, że z nawiązką przerzuciły one 

rosnące koszty na kolejne odcinki łańcucha dostaw, zwiększając w ten sposób swoje 

marże. Co ciekawe, obserwacja ta jest prawdziwa również dla zagregowanych danych dla 

całego przetwórstwa żywności.  

 

Najlepiej sytuacja wygląda w branżach „produkcja cukru”, „wytwarzanie wyrobów 

mleczarskich” oraz „przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów  

z mięsa”. Z kolei najsilniejszy wzrost udziału kosztów całkowitych w przychodach 

odnotowano w branżach „przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków”, 

„przetwórstwo kawy i herbaty” i „produkcja wyrobów piekarskich i mącznych”, co 

oznacza, że w tych kategoriach szok kosztowych wymusza na firmach obniżki marży. 

Jednocześnie analiza struktury kosztów wskazuje, że największym problemem, z jakim 

zmagają się obecnie firmy to przede wszystkim rosnące koszty materiałów, w mniejszym 

stopniu energii.  

 

Warto przy tym zauważyć, że koszty pracy oraz odsetek rosną na ogół wolniej niż 

przychody, a w konsekwencji ich udział w przychodach obniża się. Tym samym, wbrew 

powszechnej opinii, nie są to obecnie kategorie kosztowe w istotny sposób determinujące 

zmianę rentowności firm w branży rolno-spożywczej. 
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Analiza danych prowadzi do wniosku, że branże wytwarzające podstawowe produkty 

żywnościowe, które charakteryzują się relatywnie niską elastycznością cenową popytu, 

takie jak cukier, produkty mleczne, mięso, oleje i tłuszcze czy mąka, były w stanie  

z nawiązką przerzucić rosnące koszty na kolejne odcinki łańcucha dostaw. Wyjątek 

stanowi tutaj branża „produkcja wyrobów piekarskich i mącznych”, gdzie odnotowano 

umiarkowany wzrost udziału kosztów całkowitych w przychodach. Analiza danych na 

wyższym poziomie szczegółowości wskazuje, że największy problem w przerzucaniu 

rosnących kosztów na kolejne odcinki łańcucha dostaw miały piekarnie i cukiernie, 

podczas gdy producenci makaronów istotnie obniżyli udział kosztów całkowitych  

w przychodach. Rynek wyrobów piekarniczych i ciastkarskich charakteryzuje się o wiele 

niższym poziomem koncentracji niż rynek makaronu. Tym samym dane sugerują, że im 

niższa koncentracja rynku, a w konsekwencji wyższa konkurencja i słabsza pozycja 

negocjacyjna działających na nim podmiotów, tym firmom trudniej podnosić ceny swoich 

produktów. 

 
 

Eksperci Departamentu Analiz Makroekonomicznych Credit Agricole Bank Polska S.A 

uważają, że w kolejnych kwartałach wysoka presja kosztowa utrzyma się. Wynikać 

będzie to przede wszystkim z oczekiwanego przez nas dalszego wzrostu cen energii. 

Eksperci dostrzegają również ryzyko wzrostu cen środków produkcji wykorzystywanych  

w sektorze rolno-spożywczym, których produkcja zależy od dostępności gazu.  

 

W przeciwnym kierunku oddziaływać będzie natomiast oczekiwany przez nich spadek cen 

podstawowych surowców rolnych. W konsekwencji uważają, że kolejne miesiące 

przyniosą dalszy wzrost cen żywności i napojów bezalkoholowych będący efektem 

przerzucania przez firmy z branży rolno-spożywczej rosnących kosztów produkcji na 

kolejne odcinki łańcucha dostaw.  

 

Jest to spójne z ich scenariuszem, zgodnie z którym dynamika cen żywności osiągnie 

swoje maksimum lokalne w październiku br. przekraczając 20% r/r, po czym będzie 

kształtować się w łagodnym trendzie spadkowym, przy założeniu, że tarcza antyinflacyjna 

zostanie utrzymana do końca 2023 r. W konsekwencji inflacja ogółem zwiększy się  

w 2022 r. do 14,2% r/r wobec 5,1% w 2021 r., a w 2023 r. obniży się do 9,0%.  

 

Głównym czynnikiem ryzyka w górę dla ich prognozy jest ryzyko wystąpienia niedoboru 

gazu w Europie w najbliższych miesiącach. Materializacja tego ryzyka będzie 

oddziaływała w kierunku wzrostu cen żywności poprzez wyższe ceny nawozów oraz 

środków chemicznych wykorzystywanych w przetwórstwie żywności, a w skrajnym 

scenariuszu również ich ograniczoną dostępność. 

 
Źródło: MAKROmapa, Departamentu Analiz Makroekonomicznych Credit Agricole Bank Polska S.A. 
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EKSPORT 
 

Certyfikacja halal podczas PAIH Forum Biznesu 2022 
 

Już 5 października bieżącego roku odbędzie się PAIH 

Forum Biznesu 2022. Jest to spotkanie sektora 

przedsiębiorstw i jego partnerów - ekspertów PAIH, 

przedstawicieli regionów i instytucji rozwoju. Jednym  

z tematów będzie certyfikacja halal. 

 

Wydarzenie skierowane jest do polskich 

przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem MŚP. 

Grupę docelową Forum stanowią przedsiębiorstwa 

planujące lub już realizujące ekspansję zagraniczną, 

instytucje otoczenia biznesu oraz przedstawiciele 

jednostek samorządu terytorialnego. Celem nadrzędnym przyświecającym wydarzeniu 

jest edukacja MŚP ukierunkowana na rozpowszechnienie wśród przedsiębiorców 

informacji o ofercie PAIH.  

 

Forum ma służyć edukacji w zakresie możliwości rozwoju na rynkach zagranicznych  

i procesu wspierania przez Agencję w podejmowaniu decyzji i realizacji ekspansji 

zagranicznej. Wydarzenie umożliwi również lepsze poznanie potrzeb przedsiębiorców, co 

pozwoli PAIH zapewnić im w przyszłości jeszcze bardziej kompleksowe wsparcie. 

 

Podczas wydarzenia odbędą się warsztaty i panele poświęcone prezentacji rynków i branż 

oraz blok poświęcony podsumowaniu udziału Polski w Wystawie Światowej EXPO 2020 

Dubai. W programie przewidziane są również prezentacje oferty inwestycyjnej oraz 

eksportowej, konsultacje dla MŚP, prezentacje partnerów PAIH (instytucje wpierające 

ekspansję zagraniczną polskich podmiotów), 

bezpośrednie spotkania z pracownikami PAIH, 

przedstawicielami partnerów regionalnych, 

ambasad, izb oraz instytucji otoczenia biznesu 

oraz szeroko rozumiany networking. 

 

Wartością dodaną będzie możliwość 

bezpośredniego kontaktu uczestników Forum z 

przedstawicielami Zagranicznych Biur 

Handlowych PAIH, zwanych w skrócie ZBH. 

Pozwoli to przedsiębiorcom wzmocnić relacje 

na poszczególnych rynkach zagranicznych. 

 

Podczas PAIH Forum Biznesu 2022: 

• będzie możliwość zapoznania się z ofertą PAIH i Partnerów Forum, w tym 

Specjalnych Stref Ekonomicznych, regionów i instytucji rozwoju; 

• będzie możliwość spotkania się z ekspertami PAIH, zarówno z Centrali jak  

i Zagranicznych Biur Handlowych; 

• będzie możliwość wzięcia udziału w warsztatach regionalnych i branżowych; 

• będzie możliwość uczestniczenia w spotkaniach B2B i sesjach networkingowych. 

 

 

Polecane panele 

 

 

Certyfikacja Halal – geneza, procedury, wartość marketingowa na rynkach 

międzynarodowych 
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Opis panelu: Wykorzystanie certyfikacji halal do promocji własnych produktów, 

szczególnie na rynkach muzułmańskich może być bardzo opłacalne. Podczas panelu 

przedstawiona zostanie geneza pojęcia Halal. Eksperci wyjaśnią również, dlaczego jest to 

tak istotne w krajach muzułmańskich. Odpowiedzą także na pytania, jakie produkty 

wymagają pozyskania certyfikacji halal, jak przebiega proces certyfikacji i jak się do 

niego przygotować. Dokładnie przedstawione zostaną również korzyści płynące  

z certyfikacji. 

 

Godz. 12:30 – 13:30, sala 4. 

 

 

Polski sektor spożywczy na zagranicznych rynkach: perspektywy, szanse  

i wyzwania 

 

Sektor spożywczy jest jedną z najważniejszych gałęzi krajowej gospodarki, a także 

jedną z głównych polskich specjalizacji eksportowych. Polska jest jednym z głównych 

producentów i eksporterów produktów rolno-spożywczych w Unii Europejskiej. Eksperci 

PAIH oraz zaproszeni goście podczas panelu będą dyskutować o tym, jak sytuacja 

geopolityczna oraz długofalowe globalne trendy mogą wpływać na kondycję  

i perspektywy polskiego sektora spożywczego. Odpowiedzą również na pytanie, w jaki 

sposób Polska Agencja Inwestycji i Handlu może wspomóc polskich eksporterów  

w przezwyciężeniu niekorzystnych czynników na międzynarodowych rynkach, 

przedstawiając między innymi potencjalne kierunki eksportu i rynki zbytu polskich 

produktów żywnościowych. 

 

Godz. 13:45 – 14:45, sala 2. 

 

 

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. 

Więcej informacji oraz rejestracja: https://paihforumbiznesu.gov.pl/ 
 

 

CENY - KRAJ 
 
Średnie ceny netto zakupu świń rzeźnych za wagę żywą  

 

CENA [zł/kg] 

MAKROREGIONY 18.09.2022 11.09.2022 
Tygodniowa 

zmiana ceny [%] 

POLSKA 
7,89 7,81 1,1 

REGION PÓŁNOCNY 7,87 7,74 1,7 

REGION ŚRODKOWO-WSCHODNI 7,95 7,84 1,4 

REGION POŁUDNIOWO-WSCHODNI 7,87 7,81 0,7 

REGION ZACHODNI 7,86 7,82 0,5 
Źródło: MRiRW. 

 
 

 

https://paihforumbiznesu.gov.pl/
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Średnie ceny zakupu netto (bez VAT) świń rzeźnych wg 

klasyfikacji EUROP 
 

SKUP 

Klasa 
półtusz 

CENA 
[zł/t] 

      
Zmian

a 
% Średnia 

Struktu
ra 

 
wieprzowy

ch 

[MS]   [MPC]    ceny 
mięs

a  
masa 
tuszy 

skupu 

 wg EUROP 
18.09.202

2 

11.09.20

22 

18.09.20

22 

11.09.20

22 
[%] 

w 
tusz

y 

[kg/szt

.] 
[%] 

1 2 3 4 5 6 11 15 16 

POLSKA               

klasa S 10 383 10 274 10 179 10 073 1,1 61,7 92,9 44,6 

klasa E 10 326 10 215 10 123 10 015 1,1 58,1 94,5 47,3 

klasa U 10 019 9 908 9 822 9 714 1,1 53,3 95,8 7,2 

klasa R 9 674 9 534 9 484 9 347 1,5 48,5 98,0 0,8 

klasa O 8 546 8 337 8 378 8 173 2,5 43,6 102,9 0,1 

klasa P * * * * * * * * 

 S-P Razem 10 321 10 211 10 119 10 011 1,1 59,3 93,9 100,0 

 
Źródło: MRiRW. 

 
 

 
Ceny skupu drobiu rzeźnego  

 

  POLSKA 

TOWAR       

  2022-09-18 2022-09-11 
Zmiana ceny 

[%] 

kurczęta typu brojler 6 107 6 088 0,3 

indory 8 474 8 341 1,6 

indyczki 8 740 8 707 0,4 

kaczki typu brojler 7 394 7 402 -0,1 

gęsi typu brojler -- -- -- 

gęsi tuczone 15 974 16 056 -0,5 

kury mięsne ze stad 
reprodukcyjnych, 4 073 4 469 -8,9 

 
Źródło: MRiRW. 
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CENY - ŚWIAT 
 

Cena wieprzowiny w Chinach u producenta 
 

Średnia w Chinach cena hurtowa u producenta za 1 kg chudej wieprzowiny na 122 

września 2022 roku wyniosła 31,25 CNY, czyli 21,56 PLN. 

 

 
 

 
 

 
Średnie w UE ceny wieprzowiny – stan na 37 tydzień 

 

 
Źródło: Komisja Europejska. 
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Średnie w UE ceny brojlerów – stan na 37 tydzień 
 

 
Źródło: Komisja Europejska. 
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