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polska branża mięsna od kilku lat odno-
towuje stabilny wzrost produkcji. Ale 2018 
rok przyniósł nam spektakularny awans: 
Polska trafiła do ścisłej światowej czołów-
ki eksporterów drobiu i zajmuje w tym 
rankingu już trzecie miejsce. Eksportowy 
sukces polskiego drobiarstwa jest tema-
tem październikowego numeru „Maga-
zynu” – sukces, który cieszy tym bardziej, 
że zaskoczył większość analityków rynku 
rolno-spożywczego. O perspektywach, 
szansach i wyzwaniach, jakie stoją przed 
polskimi producentami żywności, mówi 
nam profesor Andrzej Kowalski, dyrektor 
Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospo-
darki Żywnościowej w rozmowie numeru: 
„Wszystkie próby powstrzymywania 
nowoczesności kończą się fiaskiem”.

Miniony rok był bardzo udany także dla 
lidera branży mięsnej – Grupy Cedrob. 
Osiągnęła rekordowe przychody ze sprze-
daży, które wyniosły 5,69 mld zł. Kluczem 
do tego sukcesu była konsekwentnie 
prowadzona polityka rozwojowa: zrów-
noważone inwestycje, stale poszerzane 
portfolio produktów i ekspansja na nowe 
rynki zagraniczne. Polecamy lekturę ana-
lizy „Polski gigant mięsny z rekordowymi 
przychodami”.

Ważnym wydarzeniem biznesowym 
ostatnich dni było podpisanie przez 
Cedrob SA umowy z zarządcą restruk-
turyzowanych Zakładów Mięsnych 
Henryk Kania S.A. Dla Grupy Cedrob 
oznacza to umocnienie pozycji na rynku 

przetwórczym, dla pracowników i wie-
rzycieli ZM Kania – szansę na uratowanie 
zakładów.  Piszemy o tym w artykule 
„Ćwierć miliarda na konsolidację”.  

Rozpędu nabiera Gobarto 500 – program 
współpracy z hodowcami trzody chlew-
nej. O szansie, jaką hodowcom daje udział 
w programie, ale i problemach, z którymi 
borykają się uczestnicy Gobarto 500, 
piszemy w artykule „Nieufność  sąsiadów 
i przewlekłe procedury”.

O tym, że w życiu liczy się przede 
wszystkim pasja, o przywiązaniu do 
ziemi i odwadze w realizowaniu marzeń, 
opowiedzieli nam rolnicy: Mirosław Kali-
nowski, hodowca z Osieka na Mazowszu, 
właściciel nowoczesnej chlewni, która 
została wybudowana w ramach programu 
Gobarto 500, i Wiesław Gryn z Rogowa 
na Zamojszczyźnie – racjonalizator i kon-
struktor maszyn, popularyzator uprawy 
bezpłużnej, dostawca Cedrob Pasze.

Przed nami także jedno z najważniejszych 
wydarzeń gospodarczych w Polsce i okazja 
do podsumowań w szerszym kontekście 
ekonomicznym: Kongres 590, który odbę-
dzie się 7-8 października. Już po raz czwarty 
Jasionka k. Rzeszowa stanie się miejscem 
najważniejszej debaty o gospodarce 
z udziałem przedstawicieli świata biznesu, 
polityki i nauki. Grupa Cedrob jest partne-
rem strategicznym tego wydarzenia.

Zapraszamy do lektury!

Drodzy 
Czytelnicy,
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Afryka – nowy rynek  
do odkrycia 

Afryka staje się coraz bardziej atrakcyjnym ryn-
kiem dla producentów i eksporterów polskiego 
drobiu, szczególnie tych posiadających know-
-how oraz możliwości kapitałowe. Według da-
nych GUS w 2018 roku eksport mięsa i przetwo-
rów mięsnych wyniósł 145,5 tys. ton za kwotę 
445,6 mln zł. Drób stanowił 78% całego wolume-
nu wysyłkowego. 

To wciąż niewiele, biorąc pod uwagę skalę pol-
skiego eksportu miąsa, jednak tendencja wzro-
stowa jest wyraźna. Jeszcze dwa lata temu eks-
port mięsa do Afryki wyniósł 94,5 tys. ton mięsa 
o wartości 285 mln zł, rok później było to już 112,2 
tys. ton mięsa za 377 mln zł. Najwięcej, bo aż 22 tys. 
ton mięsa trafiło do RPA. 

Od października 2018 r. RPA najwięcej drobiu z UE 
importuje właśnie z Polski. Rynek afrykański jest 
w dłuższej perspektywie czasu bardzo perspek-
tywiczny, gdyż szacuje się, że za 30-40 lat Afryka 
będzie największym konsumentem mięsa. 
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Prognozy dla pszenicy
Jak podaje Departament Rolnictwa Stanów 
Zjednoczonych (USDA), sierpniowa prognoza 
przewiduje, że światowe dostawy pszenicy w se-
zonie 2019/2020 zostaną zmniejszone o 4,5 mln 
ton. Spowodowane jest to mniejszą produkcją 
eksporterów. Prognozuje się, że Turcja obniży 
produkcję o 2 mln ton, kraje Unii Europejskiej 
o 1,3 mln ton, Kazachstan o 1 mln ton, a Rosja 
o 1,2 mln ton. Redukcje te opierają się na wyni-
kach żniw potwierdzających straty plonów spo-
wodowane czerwcowymi suszami w regionach 
uprawy pszenicy ozimej oraz narastającą suszą 
na obszarach uprawy pszenicy jarej w Rosji i Ka-
zachstanie.

Jak się przewiduje, globalny eksport pszenicy 
zmniejszy się o pół miliona ton, a konsumpcja 
(zarówno zużycie na cele żywnościowe, jak i prze-
mysłowe) zmniejszy się o 2 mln ton. 

Redukcję częściowo skompensuje wzrost ekspor-
tu pszenicy o 0,7 mln z USA oraz o 0,5 mln ton 
z Ukrainy i Argentyny
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Susza niszczy plony
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, powołując się na 
dane Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa po-
dało, że susza rolnicza wystąpiła na obszarze całej Polski. 
Dotknęła wszystkich upraw objętych monitoringiem, 
a w niektórych rodzajach straty sięgnęły 60%.

Straty w uprawach rolnych na dzień 28 sierpnia do-
tyczą powierzchni 2 916,8 tys. ha użytków rolnych i są 
szacowane na kwotę 3 mld zł.

Obecnie Polska należy do krajów najuboższych pod 
względem zasobów wodnych w całej Unii Europej-
skiej. Na jednego mieszkańca przypada tylko 1000 m3 
wody na cały rok. To nawet cztery razy mniej niż w in-
nych krajach UE. 

ASF coraz 
groźniejsze!
Afrykański pomór świń jest obecnie głównym tema-
tem rozmów i obaw wśród hodowców trzody chlew-
nej. Choroba wirusowa, na którą nie ma obecnie sku-
tecznych leków rozprzestrzenia w bardzo szybkim 
tempie. Długotrwały zakaz produkcji w razie wy-
krycia nawet jednej chorej świni, może powodować 
ogromne straty, które mogą skutkować zamknięciem 
produkcji. Restrykcje mogą dotyczyć także zakładów 
znajdujących się w okolicy zakładu, gdzie wykryto 
ASF. Główny Lekarz Weterynarii poinformował, że 
w tym roku, do 30 sierpnia wykryto już 45 ognisk 
ASF na terenie naszego kraju. Ogniska, pomimo za-
bezpieczeń, pojawiają się w coraz większych gospo-
darstwach. Problem pomoru dotyczy także naszych 
sąsiadów. Na Ukrainie ASF wykryto na terenie gospo-
darstwa, należącego do jednego z dziesięciu tamtej-
szych największych producentów świń. Zutylizowa-
nych zostanie prawie 100 tysięcy świń. 

Mercosur – czyich interesów 
broni Unia Europejska?
28 czerwca 2019 r. podpisano umowę pomiędzy Unią 
Europejską a Mercosur (największą organizacją  
gospodarczą Ameryki Południowej). Umową zanie-
pokojeni są producenci i przetwórcy mięsa, gdyż ich 
zdaniem wpłynie ona niekorzystnie na europejski 
rynek. Cła importowe zostaną obniżone, przez co, 
zdaniem organizacji branżowych, rynek UE zaleje 
tanie mięso o słabej jakości. Kraje zrzeszone w Mer-
cosur nie spełniają unijnych norm, które zapewnia-
ją konsumentom bezpieczeństwo produktów żyw-
nościowych, a także nie przestrzegają standardów 
ochrony środowiska. Komisja Europejska do tej pory 
uzgodniła zarys porozumienia. Pozostaje nadzieja, że 
w trakcie dalszych prac branży uda się przekonać Ko-
misję do zmiany dotychczasowych założeń. 
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Sukces już jest, 
branża drobiarska 
ma apetyt na więcej
Według szacunków analityków, do 2023 r. eksport drobiu będzie rósł  
o ok. 7% rocznie, co spowoduje roczny wzrost produkcji na poziomie 4%. 
Już obecnie Polska wysyła za granicę ponad połowę swojej 
produkcji i stała się trzecim eksporterem na świecie. Wywóz drobiu 
jest kluczowym czynnikiem rozwoju branży, a każde zachwianie 
relacji handlowych na rynkach światowych wpływa na opłacalność 
produkcji i wyniki całego handlu zagranicznego w Polsce.

Eksport drobiu – Polska na podium
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Warto przypomnieć, że gdy trwały ne-
gocjacje dotyczące akcesji Polski do 
Unii Europejskiej, wielu ekspertów 
uważało, że przystąpienie naszego 

kraju do Wspólnoty będzie przysłowiowym gwoź-
dziem do trumny dla polskiego rolnictwa i branży 
spożywczej. Mówiono, że unijna żywność zaleje pol-
ski rynek, że nie sprostamy konkurencji, a rolnictwo 
upadnie, bo żaden kraj nie kupi od nas produktów, 
które wówczas były zbyt słabej jakości. 

Wykorzystana szansa
Tymczasem stało się inaczej, członkostwo w UE 
znacznie przyspieszyło rozwój branż, dając dostęp 
polskim firmom do 500-milionowego rynku wspól-
notowego. Swoją szansę znakomicie wykorzystało 
drobiarstwo, stając się numerem jeden w eksporcie 
żywności.

Według danych IERiGŻ w 2004  r. byliśmy na śred-
niej pozycji z produkcją ledwie powyżej miliona ton 
drobiu (1025 tys. ton) i eksportem na poziomie 115 tys. 
ton. Dziesięć lat później w 2014 r. Polska była już lide-
rem branży drobiarskiej w UE z produkcją ponad 2,1 
mln ton i eksportem na poziomie 714 tys. ton.

Kolejne lata to znaczne przyspieszenie produkcji 
i eksportu. 2015  r. branża wyprodukowała 2,4 mln 
ton drobiu, z czego 850 tys. ton sprzedano za granicę. 
W 2016 r. produkcja wyniosła 2,7 mln ton, a eksport 
po raz pierwszy przekroczył 1 mln ton; w 2017 r. było 
to już ponad 2,8 mln ton, a wywóz był na poziomie 

ponad 1,1 mln ton. W kolejnym roku znowu został 
pobity rekord eksportu mięsa drobiowego, wzrósł do 
ponad 1,3 mln ton. 

Jak wynika z raportu firmy doradczej Ernst & Young 
we współpracy z Grupą Cedrob, tak wielki sukces 
branży był możliwy przede wszystkim dzięki konse-
kwentnej profesjonalizacji produkcji. „Zastosowanie 
nowoczesnych rozwiązań produkcyjnych umożli-
wiło uzyskanie bardzo wysokiej jakości przy jedno-
czesnym zachowaniu konkurencyjności kosztowej 
krajowych podmiotów. Na tle największych produ-
centów drobiu w Unii Europejskiej, Polska może się 
pochwalić najniższymi kosztami produkcji drobiu”.

Dodatkowo powodem do dumy może być fakt, że 
branża drobiarska jest zdominowana przez krajowy 
kapitał, który jest odpowiedzialny za około 95% war-
tości produkcji handlowej. Sektor jest zdominowany 
przez duże gospodarstwa hodowlane – ponad 90% 
produkcji drobiu pochodzi z ferm o wielkości prze-
kraczającej 10 tys. szt.

Światowa ekstraklasa
Polska jest największym producentem drobiu w UE 
z udziałem sięgającym 17 % (wg danych z 2017 r.) i jed-
nym z 10 największych światowych producentów 
drobiu m.in. po Stanach Zjednoczonych, Chinach 
i Brazylii.

10 największych eksporterów drobiu – rok 2018 
W mln dolarów 
Źródło: Credit Agricole, UN Comtrade

Polskie drobiarstwo 
znakomicie 
wykorzystało 
szansę, jaką naszej 
gospodarce dało 
wejście do UE

USA PolskaBrazylia Holandia Niemcy Belgia Francja Hong 
Kong

Węgry Chiny

6009

3629

2792 2746

1051 1038 1008 1005

680 557

1400 mln

2100 mln

2800 mln

3500 mln

4200 mln

4900 mln

5600 mln

6300 mln

7000 mln

700 mln
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Z jednej strony tak dobre wyniki branży w ekspo-
rcie zachęcają przedsiębiorców do rozwoju produk-
cji, budowy nowych kurników i szukania nowych 
możliwości sprzedaży, z drugiej strony budzą obawy, 
czy w kolejnym roku uda się powtórzyć wynik, bo 
w przeciwnym razie może to oznaczać nadprodukcję, 
z którą nie będzie co zrobić. Kluczową sprawą są ryn-
ki zbytu i niskie koszty produkcji.

Równie istotny jest krajowy rynek, ale mimo stałego 
wzrostu spożycia drobiu nie jest on w stanie wchło-
nąć nadwyżek produkcji. Instytut Ekonomiki Rol-
nictwa i Gospodarki Żywnościowej szacuje, że w tym 
roku przeciętne spożycie drobiu wyniesie 28,5 kg na 
osobę, ale stale jeszcze w Polsce najwięcej zjada się 
wieprzowiny. Ale trzeba też zauważyć, że od 2000 r. 
nastąpiło podwojenie konsumpcji drobiu, podczas 
gdy spożycie mięsa wieprzowego pozostaje na zbliżo-
nym poziomie ok. 40 kg na osobę. 

W ocenie ekspertów, konsumpcja w naszym kraju 
może przyrastać o ok. 1% rocznie, więc dalszy wzrost 
produkcji będzie musiał być lokowany na rynkach 
zagranicznych. Analitycy EY oceniają możliwości 
zbytu dość optymistycznie. Szacują oni, że do 2023 r. 
będą one rosnąć o ok. 7% rocznie, co spowoduje 
wzrost produkcji o ponad 4% rocznie w perspekty-
wie 2023 roku.

Według Biura Analiz i Strategii Krajowego Ośrod-
ka Wsparcia Rolnictwa (KOWR), w ostatnich latach 
głównymi odbiorcami polskiego drobiu w Unii Euro-
pejskiej były: Niemcy (215 tys. ton), Wielka Brytania 
(109 tys. ton), Holandia (97 tys. ton) i Francja (87 tys. 
ton), a poza tym Czechy czy Bułgaria. 

Spośród krajów trzecich największą sprzedaż mięsa 
drobiowego odnotowano na Ukrainę (97 tys. ton), do 
Hongkongu (45 tys. ton) oraz Wietnamu i RPA (po 22 
tys. ton). Eksportowano również mięso do Ghany.  

Nowe rynki
Polska od wielu lat czyni starania o możliwość wywo-
zu drobiu do Chin, jednak do tej pory jedynie pięciu 
polskich producentów zostało dopuszczonych do 
tego rynku. Nawet w sytuacji, gdy w Państwie Środka 
pojawił się afrykański pomór świń, który dziesiąt-
kuje stada trzody chlewnej, Polska nie może przebić 
się z eksportem drobiu na dużą skalę. Od stycznia 
do maja 2019 r. sprzedaż mięsa drobiowego wzrosła 

z 409 tys. euro do prawie 17,4 mln euro. Gdyby jednak 
Chiny szerzej otworzyły swój rynek dla polskich kur-
czaków, to możliwości ich zbytu byłyby praktycznie 
nieograniczone. 

Kolejnym ważnym rynkiem zbytu mogłyby być kraje 
afrykańskie, ale i tam – mimo że są one uznane przez 
branżę za perspektywiczne – nie udaje się ulokować 
większych partii kurczaków, m.in. z powodu dużej 
konkurencji ze strony innych krajów. 

Przed drobiarstwem stoją kolejne problemy – zbliża-
jący się Brexit i niedawno podpisane porozumienie 
o wolnym handlu między UE i krajami Mercosur, or-
ganizacją utworzoną w 1991 r. przez Brazylię, Argen-
tynę, Paragwaj i Urugwaj.

Dla polskich producentów wyjście Wielkiej Brytanii 
z UE bez umowy, a do tej pory jej nie ma, może ozna-
czać załamanie się rynku, gdyż to tam właśnie trafia-
ją duże ilości schłodzonych piersi kurczaków.

Umowa z Mercosurem jest dużym zagrożeniem dla 
branży drobiarskiej, gdyż Brazylia jest jednym z naj-
większych jego producentów i w chowie nie musi 
przestrzegać restrykcyjnych norm, jakie obowiązują 
w Europie. Pełne wdrożenie zawartych porozumień 
nastąpi w ciągu trzech lat.

Przewiduje ono znaczące obniżenie opłat celnych na 
produkty rolne eksportowane z krajów Mercosur na 
rynki UE, w tym na mięso drobiowe, przez okres 10 
lat. Ponadto, zgodnie z zawartym porozumieniem, 
UE zaimportuje z Brazylii rocznie 180 tys. ton mięsa 
drobiowego bez opłat celnych (w systemie wolnocło-
wym). Przypomnijmy, że dotychczas obowiązywało 
82-procentowe cło na import brazylijskich kurcza-
ków do krajów UE, import ograniczały też kwoty 
importowe.

Polskie drobiarstwo musi się także liczyć z konkuren-
cją m.in. ze strony Ukrainy, która uzyskała bezcłowe 
kontyngenty wwozu kurczaków do UE. 

Szanse i wyzwania
Jednak pomimo tych poważnych zagrożeń branża 
drobiarska ma szansę na rozwój także w dłuższej per-
spektywie. Według ONZ, w 2050 r. na świecie będzie 
9,7 mld ludności. Prognozuje się również, że do 2100 r. 
liczba mieszkańców wzrośnie do 11,2 mld (obecnie na 

+7%
Analitycy 
przewidują, 
że w takim 
tempie 
rocznie będzie 
rósł eksport 
drobiu  
w Polsce
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naszej planecie żyje 7,3 mld ludności). Ludzie jedzą 
coraz więcej mięsa, a najłatwiej jest wyprodukować 
drób. Cykl produkcyjny jest krótki, a chów mniej 
szkodzi środowisku. Poza tym białe mięso jest zaleca-
ne przez dietetyków i łatwe do przygotowania. 

Według Międzynarodowej Komisji Drobiarskiej, 
w tym roku po raz pierwszy w historii spożycie mięsa 
drobiowego w skali globalnej może być wyższe aniże-
li spożycie mięsa wieprzowego, m.in z powodu spad-
ku produkcji wieprzowiny wywołanej przez afrykań-
ski pomór świń. 

Analitycy prognozują, że mogą nastąpić zmiany 
w rozwoju światowego handlu drobiem. Przede 
wszystkim ze względu na konieczność zwiększenia 
bezpieczeństwa żywnościowego, a więc wyelimino-
wania z chowu antybiotyków i stymulatorów wzro-
stu. Zagrożeniem dla producentów są też zakażenia 
ptaków lekoopornymi bakteriami (np. salmonelloza) 
lub silnie zjadliwymi wirusami (np. ptasia grypa). 

Jeżeli Polsce uda się utrzymać niskie koszty produkcji 
i zachować wysoką jakość, to nadal powinna być li-
czącym się graczem na arenie międzynarodowej. 

W Polsce  
od 2000 r. spożycie 
drobiu wzrosło 
dwukrotnie
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Zeszły rok był bardzo udany dla Grupy Ce-
drob. W ciągu dwunastu miesięcy przycho-
dy ze sprzedaży wzrosły rok do roku o po-
nad 17%, osiągając rekordowy poziom 5,69 

mld zł. Wzrostowi przychodów towarzyszyła popra-
wa rentowności. Wskaźnik EBITDA (zysk powiększo-
ny o amortyzację) wyniósł 387 mln zł, a zysk netto 
blisko 262 mln zł (wzrost r/r o ponad 48%).Spółka 
Cedrob SA, podmiot dominujący w Grupie Cedrob, 
osiągnęła 3,87 mld zł przychodów ze sprzedaży pro-
duktów, towarów i materiałów. 

Dodatkowo Cedrob SA w ostatnim czasie zwiększy-
ła swoje moce ubojowe żywca drobiowego do miliona 
sztuk dziennie (ponad 200 mln sztuk rocznie), a dzięki 
prowadzonej zrównoważonej polityce sprzedażowej i in-
westycyjnej osiągnął pułap 278 mln zł zysku netto wobec 
167 mln zł w roku wcześniejszym (wzrost r/r o 66%).

Z kolei GK Gobarto, należąca do Grupy Cedrob, jeden 
z liderów na rynku mięsa czerwonego w kraju, osią-
gnęła w zeszłym roku 2,1 mld zł skonsolidowanych 
przychodów ze sprzedaży przy 3,5 mln zł zysku ze 
sprzedaży. EBITDA wyniósł 46,6 mln zł. Warto pod-
kreślić, że 2018 rok upłynął Gobarto na integracji prze-
jętych podmiotów oraz porządkowaniu swoich struk-
tur, co powinno skutkować w kolejnych kwartałach 
większą dynamiką wzrostu wyników finansowych. 

Polski gigant mięsny 
z rekordowymi 
przychodami
Dobre wyniki finansowe osiągnięte przez Grupę Cedrob  
w 2018 roku to efekt skutecznie realizowanej strategii rozwoju  
i poczynionych inwestycji. Krajowy lider na rynku mięsa  
nie zwalnia tempa – zwiększa swoje moce produkcyjne  
oraz planuje dalszą ekspansję międzynarodową.
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Inwestycje wspierają rozwój
Strategia rozwoju Grupy Cedrob opiera się na kilku 
filarach, z których jednym z najistotniejszych są in-
westycje. Utrzymanie pozycji lidera rynkowego nie 
byłoby możliwe bez uruchomienia nowych zakła-
dów, wdrażania nowych technologii oraz poszerzania 
oferty produktowej. W zeszłym roku wartość wszyst-
kich poczynionych nakładów inwestycyjnych wynio-
sła 310 mln zł. W ciągu ostatnich sześciu lat nakłady 
inwestycyjne to aż 884 mln zł. 

W 2018 r. środki zostały przeznaczone m.in. na roz-
poczęcie budowy Wylęgarni Piskląt w Kossobu-
dach, Zakładu Surowców Paszowych w Ujazdówku 
ze stacją odzysku wody i podczyszczalnią. Ruszyły 
też prace projektowe dla Ubojni nr 4 w Ujazdówku 
i Wytwórni Pasz Rypin II. Kontynuowane były prace 
związane z III etapem budowy oczyszczalni ścieków 
w Ujazdówku. Zakończono również budowę trzeciej 
Ubojni Drobiu w Ujazdówku, zwiększając tym samym 
maksymalne moce produkcyjne o 13,5 tys. sztuk na 
godzinę. W 2018 r. oddano do użytku wytwórnię pasz 
w Ligocie Dolnej koło Kluczborka, co pozwoliło na 
zwiększenie mocy produkcyjnych o 30 tys. ton mie-
sięcznie. Umożliwia to Grupie produkcję ponad mi-
liona ton pasz rocznie i zwiększa udział spółki w seg-
mencie pasz w Polsce do około 10%.

Ostatni rok upłynął również pod znakiem inwesty-
cji w Gobarto SA. Spółka przeznaczyła 33 mln zł na 
inwestycje w nowe obiekty i modernizację już ist-
niejących. Natomiast w ramach procesu porządko-
wania struktur oraz integracji biznesowej Zakłady 
Mięsne Silesia SA z resztą Grupy skoncentrowano 
całą produkcję w zakładzie w Sosnowcu. Pozwoliło 
to na optymalizację kosztów produkcji i logistyki, co 
z kolei przyczyniło się do wzrostu produkcji wędlin 
i przetworów.

Spółka Gobarto realizowała również inwestycje 
polegające m.in. na rozwoju bazy surowcowej. 
Dalsze inwestycje Gobarto będą ściśle powiąza-
ne z opublikowaną strategią na lata 2019-2024. 
W planach jest kontynuacja rozwoju produkcji 
tuczników w ramach programu Gobarto 500, in-
westycje w nowe fermy zarodowe, zapewniające 
zaopatrzenie dla powstających ferm tuczowych, 
budowa biogazowni czy inwestycje w zakład ubo-
jowy w Grąbkowie. 

Eksport jednym z motorów 
Grupa Cedrob od dłuższego czasu prowadzi coraz sil-
niejszą ekspansję zagraniczną. Dziś jej produkty do-
stępne są na ponad 60 rynkach, a łączne przychody 
z eksportu wyniosły ponad 1 mld zł. 

Przychody ze sprzedaży w Grupie Cedrob
Dane w mld zł
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0,50
0,68

0,89

1,05

1,38

1,72

2,04
2,21

1,47 1,45

1,77

2,15

3,87

5,69

3,32

4,84

2,74

3,99

2,43

3,12

Grupa Cedrob

Grupa Kapitałowa Gobarto

Cedrob SA

0

5

4

3

2

1



12 www.grupacedrob.pl

Magazyn Grupy Cedrob

Wartość eksportu samego mięsa Cedrob SA wyniosła 
700 mln zł, co stanowiło 34% przychodów pochodzą-
cych ze sprzedaży mięsa. Dodatkowo odnotowano 
wzrost o 20% tych przychodów w stosunku do roku 
poprzedniego. Na eksport trafiło 32% ilości wypro-
dukowanego mięsa drobiowego. Aż 90% eksportu 
stanowiła sprzedaż produktów z kurcząt, a 9% z gęsi. 
Udział Cedrob SA w produkcji w Unii Europejskiej 
wyniósł w 2018 roku około 2,4%. Długookresowym 
celem Cedrob SA jest udział eksportu w całkowitej 
sprzedaży na poziomie 60%. Dzięki tym wynikom 
Spółka umocniła się na pozycji największego polskie-
go eksportera mięsa drobiowego. 

Eksport stanowi również ważny element strate-
gii rozwoju Gobarto. Przychody w tym segmencie 
wyniosły w zeszłym roku 323,9 mln zł, wzrastając 
rok do roku o 23,9%. Od dłuższego czasu przycho-
dy z eksportu w strukturze przychodów ogółem 
utrzymują się na wysokim 15-procentowym po-
ziomie. Ekspansję zagraniczną Gobarto napędzał 
w 2018 roku wzrost znaczenia rynku Unii Euro-
pejskiej. Pojawiły się również czynniki hamujące 
dalszy rozwój – kolejne ogniska ASF, niskie ceny 
żywca oraz rosnąca konkurencja pozaeuropejska. 

– Grupa Cedrob po raz kolejny udowadnia, że 
szanse na rozwój naszej działalności eksporto-
wej są duże, biorąc pod uwagę wzrost konsumpcji 
drobiu w ciągu najbliższych lat. Naszym celem jest 
zwiększenie do końca 2020 roku udziału ekspor-
tu w całkowitej sprzedaży do 50%. Musimy być 
obecni na maksimum rynków na całym świecie, 
aby móc skutecznie rywalizować z globalnymi 
konkurentami. Co oprócz ceny jest ważne? Bar-
dzo istotna jest stabilność dostaw, elastyczność, 
szybkie reagowanie na oczekiwania klientów. 
Dodatkowo należy pamiętać, że na danym rynku 
istnieje wiele segmentów konsumentów i zawsze 
znajdą się tacy, którzy wolą produkty z UE, zwykle 

W strukturze 
przychodów Grupy 
dominującą pozycję 
zajmuje Cedrob SA

Skonsolidowane przychody Grupy Cedrob
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postrzegane jako produkty wysokiej jakości – 
twierdzi Salim Kessentini, Dyrektor ds. Eksportu 
w Cedrob SA. 

Grupa Cedrob zamierza poszerzać eksport o ryn-
ki pozaunijne. Swoją szansę upatruje szczególnie 
w ekspansji mięsa drobiowego na rynki afrykań-
skie oraz arabskie. W długoterminowej strategii 
zakłada także zwiększenie sprzedaży zagranicz-
nej do państw Dalekiego Wschodu – Wietnamu, 
Indonezji czy Malezji. Z pewnością dalszy rozwój 
Grupy wspierany będzie przez coraz bardziej ce-
nioną na rynkach zagranicznych markę polskiego 
drobiu. Pozycja Polski jako trzeciego eksportera 
tego rodzaju mięsa na świecie jest tego doskona-
łym przykładem.

Rok 2019 to kolejne inwestycje i dalszy dynamiczny 
rozwój mięsnego potentata. Grupa Cedrob kupiła 
będące w upadłości Kutnowskie Zakłady Drobiar-
skie Exdrob. Już trwa gruntowna modernizacja 
ubojni w Kutnie. Przejęcie zakładu to ważny ele-
ment rozwoju programu Kaczka 300. Docelowo 
Cedrob planuje ubój na poziomie 21 mln kaczek 
rocznie. W roku 2018 Grupa Cedrob utworzyła 
własną sieć gabinetów weterynaryjnych, których 
pracownicy – lekarze weterynarii i technicy we-
terynarii zajmują się obsługą ferm należących do 
Grupy. Celem takich działań Grupy jest zmniejsze-
nie zużycia antybiotyków w hodowli zwierząt oraz 
promowanie podwyższonych standardów dobro-
stanu zwierząt. W 2019 roku Cedrob SA kupił ga-
binet weterynaryjny specjalizujący się w leczeniu 
chorób drobiu. Firma planuje intensywny rozwój 
także w tym obszarze.

Komentarz
Włodzimierz 
Bartkowski, 
wiceprezes Zarządu 
Cedrob SA

Kiedy w 1991 roku wraz z grupą przyjaciół założyli-
śmy firmę, chyba nikt z nas nie przewidywał, że sta-
niemy się globalnym dostawcą mięsa. Zaczynaliśmy 
jako hodowcy drobiu, którzy szukali szansy na stabi-
lizację dochodów i zapewnienie pewnego zbytu dla 
kurcząt.  Po paru latach od przejęcia okazało się, że 
sektor drobiowy ma olbrzymi potencjał. Udowadnia-
my to z roku na rok. Zwiększamy przychody i skalę 
eksportu. Stale inwestujemy w nowoczesne zakłady. 

Systematycznie zwiększamy nasze moce na wszyst-
kich etapach produkcji – od hodowli, przez produkcję 
pasz, po ubój i przetwórstwo, dzięki czemu jesteśmy 
w stanie kontrolować i podnosić efektywność całego 
cyklu. Mamy świadomość tego, że dalszy intensyw-
ny rozwój wymaga stałej rozbudowy zaplecza tech-
nologicznego, niezbędnego do utrzymania wysokiej 
jakości naszych produktów przy stale poszerzanym 
asortymencie. W zeszłym roku odnotowaliśmy po-
nad dwukrotny wzrost nakładów inwestycyjnych, 
co umożliwiło nam  zwiększenie swojej konkuren-
cyjności oraz pozycji zarówno na rynku drobiu, jak 
i w całym segmencie mięsnym. Nasze aspiracje nie 
kończą się tylko na rynku krajowym. Cedrob to dziś 
uznana marka na całym świecie, z widocznym udzia-
łem w rynku europejskim, obecna niemal na wszyst-
kich kontynentach. Liczymy, że wraz z rosnącym 
światowym zapotrzebowaniem na drób oraz białko 
zwierzęce udział przychodów eksportowych Cedrob 
w przychodach ogółem będzie dynamicznie wzrastać 
i wkrótce przekroczy pułap 50%.

Jednocześnie, mimo że dziś jesteśmy marką globalną, 
nie zapominamy o naszych korzeniach. Współpracu-
jemy z polskimi rolnikami, wspieramy małe i średnie 
firmy i inwestujemy w region. 

Skonsolidowany zysk Grupy Cedrob
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Według szacunków ONZ do 2050 roku glo-
balnie liczba ludności wzrośnie do niemal 
10 mld. Powierzchnia obszarów pod zasiewy 
kurczy się w wyniku erozji gleby i wzrostu 
temperatury w niektórych regionach świata. 
Masowa wycinka lasów nie może być rozwią-
zaniem. Co w takim razie może nim być, aby 
zabezpieczyć potrzeby żywnościowe świata?
Profesor Andrzej Kowalski: Faktem jest, że liczba 
ludności na świecie wzrasta. Chociaż zawsze warto 
przypomnieć, że ten wzrost jest nierównomier-
ny. Azja, Afryka, tam ludności będzie przybywało, 
natomiast w krajach europejskich liczba ludności 
maleje. Jednocześnie rośnie też liczba osób z docho-
dami wysokimi i średnimi. To istotne sprawy, gdy 
mówi się o wzroście popytu. Trzeba też pamiętać, 
że globalnie społeczeństwo się odmładza, a ludzie 
młodzi mają znacznie większe potrzeby żywienio-
we. To wszystko potwierdza, że popyt na żywność 
będzie rósł. Jednak to tylko jedna strona medalu. 
Po jego drugiej stronie mamy rosnącą produkcję 
w krajach, które do niedawna były importerami 

Prof. Andrzej 
Kowalski, Dyrektor 
Instytutu Ekonomiki 
Rolnictwa  
i Gospodarki 
Żywnościowej

Wszystkie próby 
powstrzymywania 
nowoczesności 
kończą się fiaskiem
O globalnych szansach na rozwój sektora rolno-spożywczego, 
rekordowym eksporcie drobiu, wyzwaniach w rolnictwie  
i nowoczesności rozmawiamy z profesorem Andrzejem Kowalskim,
Dyrektorem Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki 
Żywnościowej.

Rolnicy i przetwórcy muszą działać razem 
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żywności. Wystarczy wspomnieć Rosję czy Chiny. 
Dlatego nie bałbym się tego, że maleje ilość grun-
tów rolniczych. Oczywiście, biorąc pod uwagę 
aspekt środowiskowy, jest to zjawisko negatywne, 
ale możliwość wyżywienia rosnącej populacji nie 
jest zagrożona. Trzeba także pamiętać, że obserwu-
jemy coraz większą wydajność z hektara. Mniejsza 
jednostka powierzchni jest dziś w stanie wyżywić 
znacznie więcej osób.

Pojawia się pytanie, czy w niektórych regio-
nach intensywnego rolnictwa nie osiągnęli-
śmy już szczytu tej wydajności, np. w krajach 
zachodnich?
Mówi pan o „prawie malejącej wydajności”, czy-
li twierdzeniu, że po osiągnięciu  jakiegoś maksi-
mum, wydajność będzie musiała zacząć spadać. To 
teoria, która raz po raz przetacza się w publicznej 
dyskusji, natomiast nie wytrzymuje zderzenia 
z rzeczywistością. Krzywa wydajności rośnie nie-
przerwanie. Ciągle pojawiają się nowe technologie, 
techniki uprawy czy hodowli, które przesuwają 
nas naprzód. W tej chwili już nikogo nie dziwi, że 
w krajach skandynawskich uprawiamy pszenicę. 
A jeszcze kilkanaście lat temu wydawało się to nie-
możliwe. 

Więc jak to się udało?
Zmiana klimatu, ale przede wszystkim nowe, udo-
skonalone odmiany pszenicy, dostosowane do wa-
runków skandynawskich. Dlatego nie odważyłbym 
się powiedzieć, że osiągnęliśmy maksymalną wydaj-
ność. Ona na pewno będzie rosła.

Pytanie, jakim kosztem?
Gdybyśmy zapomnieli o postępie technologicznym, 
musielibyśmy liczyć się z poważnymi konsekwencja-
mi środowiskowymi, które wynikałyby z liniowego 
wzrostu stosowania nawozów sztucznych i środków 
ochrony roślin. Ale w tej dziedzinie mamy ciągły roz-
wój. Pojawiają się nowe rozwiązania i nowe substan-
cje, które zastępują to, co szkodzi środowisku najbar-
dziej. Obserwujemy też chociażby rozwój rolnictwa 
precyzyjnego, które pozwala na dostarczenie roślinie 
tyle składników pokarmowych i środków ochrony 
roślin, ile akurat potrzebuje do optymalnego wzro-
stu. W wielu krajach, stosujących te technologię na 
szeroką skalę, w których do tej pory stosowano bar-
dzo dużo nawozów sztucznych, obserwujemy spadek 
takiego nawożenia. 

Między innymi FAO mówi o konieczności 
zwiększenia produktywności przy ogranicza-
niu wpływu na środowisko. Zrównoważony 
rozwój i nowoczesność są odpowiedzią na te 
wyzwania?
To trudne pytanie. Zrównoważony rozwój ma wiele 
definicji. Ta najbardziej popularna zakłada, że muszą 
być zbalansowane aspekty ekonomiczne, społeczne 
i środowiskowe. Na pierwszy rzut oka nie budzi to 
żadnych wątpliwości. Ale gdy spojrzymy uważniej, 
musi pojawić się pytanie, jak to policzyć? Czy zrów-
noważony rozwój rolnictwa afrykańskiego i europej-
skiego będzie taki sam? Tu odpowiedź nie jest jedno-
znaczna. Natomiast nowoczesność z całą pewnością 
dąży ku lepszej produktywności. Nowe odmiany, 
gatunki, nowe technologie. Problemem jest to, że nie 
jesteśmy w stanie wszystkiego przewidzieć. 

Co ma Pan na myśli?
Dla jednych GMO to jest olbrzymia szansa na rozwój, 
dla innych duże zagrożenie. Wydawałoby się, że nikt 
nie będzie przeciwny robotyzacji. Także w Polsce 
brakuje przecież ludzi do pracy, więc wprowadzenie 
np. „inteligentnych” kombajnów do zbiorów owoców 
miękkich, które potrafią dokonać zbiorów, rozróż-
niając stopień dojrzałości, wydaje się oczywistością. 
Jednak znowu pojawia się kwestia utraty kontroli 
nad sztuczną inteligencją. Stale też wraca pytanie, jak 
daleko możemy się posunąć, gdzie postawić granicę. 
Ciągle trwa o nią walka. Jak wynaleziono miecz, to 
bardzo szybko pojawiła się tarcza. Gdy udoskonalono 
miecz, to wzmocniono z kolei tarczę. Ciągle trwa ta 
walka. Walka między tradycją a nowoczesnością.

Pytanie, czego chcą konsumenci?
No właśnie. To zagadnienie, które znowu rodzi wiele 
pytań. Z jednej strony mówi się, że konsumenci po-
szukują tradycyjnego smaku. Ale skąd w takim razie 
tak duży popyt na dania gotowe? Aktywność zawo-
dowa i brak czasu zachęcają do korzystania z żyw-
ności tego typu. Historia gospodarcza pokazuje, że 
przed nowoczesnością i efektywnością nic się nie 
obroni. Wszystkie próby powstrzymywania jej koń-
czą się fiaskiem. 

Wielu ekspertów twierdzi, że w najbliższym 
czasie oprócz zapotrzebowania na ziemię 
coraz ważniejszym aspektem w produkcji 
żywności będzie woda. Czy zgadza się Pan 
z taką oceną? 
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Brak wody jest znacznie większym problemem niż 
kurcząca się powierzchnia. Dziś na skalę przemysło-
wą potrafimy np. produkować żywność wertykalnie, 
co wymaga niewielkiej ilości gruntów. Jest też wiele 
innych rozwiązań, które pomagają się uporać z tą kwe-
stią. Problemu wody natomiast nie potrafimy rozwią-
zać. Nie istnieją dziś rozwiązania, które pozwalałyby 
wytwarzać na dużą skalę wodę pitną. Wprawdzie wody 
na świecie jest dużo, ale wody pitnej jest coraz mniej. 
Jej deficyt odczuwalny jest już nie tylko w Afryce, ale 
także w Europie. Chociażby w Polsce. Kiedyś susze zda-
rzały się raz na pięć lat albo rzadziej. Teraz susza jest 
właściwie co roku w znaczącej części naszego kraju. 

Czy możemy jakoś się przed tym chronić? 
Bez wody nie ma rozwoju sektora rolno-spo-
żywczego w Polsce. Ba, nie będzie żywności.
Konieczne jest stworzenie systemu zarządzania 
wodą. Nie wystarczy działać w sposób punktowy, 
zmeliorować region czy założyć deszczownię w jed-
nym gospodarstwie. Tak jak system nie będzie wy-
dolny bez integracji wszystkich elementów. Tak 
samo nie da się zbudować racjonalnego systemu 
zarządzania wodą bez myślenia całościowego. Krót-
ko mówiąc, musimy zatrzymywać wodę, kiedy jest 
jej dużo i uwalniać, kiedy jest jej mało. Musi to być 
działanie systemowe. Woda to jest olbrzymi pro-
blem dla rolnictwa: produktywności i efektywności 

gospodarowania, ale także rozwoju agroturystki, 
akwakultury przy większych zbiornikach, energe-
tyki wodnej czy transportu rzecznego. Konieczna 
jest mapa drogowa zarzadzania wodą.  

Woda w krajach, które borykają się z jej bra-
kiem, jest traktowana jako drogocenny za-
sób i wykorzystywana oszczędnie. W Polsce 
w ogóle tego nie widać.
O wodzie przypominamy sobie dopiero w momen-
cie klęsk żywiołowych, głównie powodziowych. Że 
trzeba meliorować albo naprawiać wały przeciwpo-
wodziowe. A przez wiele lat zdarzało się, że nawet 
w budżetach wojewodów były środki na gospoda-
rowanie wodą i były niewykorzystane. Tymczasem 
bilans wodny w Polsce jest na poziomie podobnym 
jak w Egipcie, na Cyprze czy Malcie. Gospodarowanie 
wodą musi być bardzo precyzyjne i przemyślane, bo 
od niego będzie zależeć sytuacja przyszłych pokoleń. 

Jak pokazuje chociażby Izrael, można to zrobić.
Dokładnie. Taki system jest w Izraelu. Od paru lat 
jest tworzony w Europie, m.in. w Portugalii. Ale po-
czątkiem musi być świadomość, że nie jest to tylko 
problem ministra rolnictwa, ale całego społeczeń-
stwa. Nie tak dawno temu w Skierniewicach zabrakło 
wody. Coś co do niedawna w Polsce było niewyobra-
żalne, stało się faktem. Trzeba działać. Bez regulacji 
nie ma mowy o poprawie produktywności, poprawie 
dochodów rolników i sukcesie eksportowym. 

Dla rolnictwa bardzo ważne jest także dbanie 
o glebę, poprawianie jej zdolności absorbcji 
wody, większa ilość próchnicy. 
W gospodarstwach bezinwentarzowych struktura 
gleby się pogarsza. Dlatego tak istotna jest rola ho-
dowców, którzy dostarczają naturalny nawóz. Jednym 
z powodów suszy jest fakt, że zbyt mało pól jest nawo-
żona organicznie. To dla mnie kwestia bezdyskusyjna.  

Jednak presja społeczna, aby nie stosować 
obornika czy gnojowicy, jest coraz większa. 
Padają argumenty, że taki nawóz jest wręcz 
szkodliwy, a przede wszystkim – ma nieprzy-
jemny zapach. 
Ci, którzy krzyczą, że produkcja zwierzęca niezbyt ład-
nie pachnie, w większości jedzą mięso. Nie można mó-
wić o zrównoważeniu, a jednocześnie być przeciwko 
wykorzystaniu nawozów organicznych. Mamy tutaj 
paradoks. Z jednej strony olbrzymie areały w Polsce 

Sektor rolno-spożywczy od 2003 r. odnotowuje dodatnie saldo 
w bilansie handlowym. W roku 2018 wartość eksportu produktów 
żywnościowych osiągnęła kolejny rekordowy pułap.

Import 

Eksport  

Nadwyżka 

29,3

9,6
19,8

+ 2,6%
+ 12,1%

+ 5,5%
mld EUR

mld EUR
mld EUR
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nie są nawożone organicznie, a z drugiej hodowcy 
nie mogą zagospodarować odchodów zwierzęcych. 
Problemem jest też brak planu zagospodarowania 
przestrzeni. Nie trudno sobie wyobrazić, że w każ-
dej gminie można znaleźć tereny, na których budo-
wa obiektów inwentarskich nie byłaby uciążliwa dla 
mieszkańców. Ale jest to istotne nie tylko ze względu 
na hodowców. Ile dzisiaj w Polsce mamy przysiółków, 
kolonii, pojedynczych domów, do których trzeba do-
prowadzić zdobycze cywilizacji na koszt gmin. Potem 
rosną konflikty, ponieważ ktoś, kto wybudował się na 
odludziu, nie zgadza się na produkcję rolniczą po są-
siedzku. I w końcu ostatnia kwestia. Czy wieś ma się 
stać terenem rekreacyjnym i miejscem do zamiesz-
kania ze świeżym powietrzem, czy przede wszystkim 
powinna zostać obszarem produkcji żywności. Odpo-
wiedź druga wydaje się oczywista.

Globalne zapotrzebowanie na żywność może 
być szansą dla Polski i polscy producenci 
żywności już z tej szansy korzystają. Pokazu-
ją to chociażby dane IERiGŻ. W 2018 r. w pol-
skim handlu zagranicznym odnotowano de-
ficyt. Jednocześnie sektor rolno-spożywczy 
odnotowywał znaczące nadwyżki w bilansie 
handlowym. Wartość eksportu produktów 
żywnościowych zwiększyła się o 5,5% do 29,3 
mld EUR, a importu o 2,6% do 19,8 mld EUR. 
W rezultacie nadwyżka wzrosła o 12,1% i wy-
niosła aż 9,6 mld EUR. Jak Pan tłumaczy ten 
sukces polskich producentów żywności?
Nie znam żadnego analityka, który w latach trans-
formacji przewidziałby, że staniemy się poważnym 
eksporterem żywności. Praktycznie przez 50 lat po 
wojnie byliśmy importerem netto. Nie liczę poje-
dynczych lat, ale tak naprawdę dopiero w 2003  r. 
pierwszy raz mieliśmy dodatnie saldo w tej kategorii 
produktów. I od tego czasu z roku na rok i eksport, 
i saldo wyraźnie rośnie. Muszę przyznać, że zawsze 
byłem optymistą. Twierdziłem, że to rolnicy Europy 
Zachodniej powinni obawiać się konkurencji naszych 
rolników, a nie odwrotnie. Ale przez myśl mi nawet 
nie przeszło, że w 2018 r. saldo w tej grupie towarów 
wyniesie tyle samo, co cały eksport rolno-spożywczy 
w latach 1994-2004. To jest ewidentny sukces. W przy-
padku wielu produktów jesteśmy w ścisłej światowej 
czołówce, nie tylko w produkcji, ale i w eksporcie. Tak 
jest np. z drobiem albo owocami. Staliśmy się ekspor-
terem netto właściwie większości produktów w sek-
torze rolno-spożywczym. 

Co równie ważne, Polska jest obecnie krajem z trze-
cim najwyższym dodatnim saldem w tej grupie towa-
rów w Europie. Na 28 krajów, licząc z Wielką Brytanią, 
tylko 10 krajów ma dodatnie saldo handlu zagranicz-
nego żywnością. To pokazuje sukces polskiego rolnic-
twa. Sukces, którego nie przewidzieli nawet najwięk-
si optymiści.

Co jest źródłem sukcesu?
Potrafiliśmy wykorzystać tzw. „rentę zacofania”. 
Ani przemysł spożywczy, ani rolnictwo na początku 
transformacji nie było przygotowane do konkurowa-
nia z Zachodem. Wtedy pojawiły się dwie koncepcje. 
Kupujemy najnowocześniejsze technologie, sprzęt 
i poprawiamy wymagania jakościowe. Drugi głos, 
chyba nawet głośniejszy, że sektor żywnościowy jest 

Przez 30 lat 
stworzyliśmy 
przemysł drobiowy, 
który stał się naszą 
wizytówką
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przestarzały i nie dogonimy wysoko dotowanego 
rolnictwa krajów zachodnich. Dlatego możemy ko-
rzystać nawet z wycofywanych na Zachodzie tech-
nologii, byle było taniej. Na szczęście zwyciężyła ta 
pierwsza koncepcja. Tak było np. w drobiarstwie 
i mleczarstwie. 

Niezwykle ważny okazał się związek przetwórstwa 
z rolnictwem. Kiedy zrozumiano, że oba sektory sko-
rzystają na współpracy, osiągnięto sukces. Wpraw-
dzie 80% polskiego eksportu żywności to rynki Unii 
Europejskiej, ale coraz częściej jesteśmy też obecni na 
bardzo egzotycznych rynkach.

Które z nich są dziś najbardziej perspekty-
wiczne?
Większość analityków wskazuje na kraje azjatyckie, 
m.in. Chiny. Dla mnie najbardziej obiecująca jest 
Afryka. Już dziesięć krajów afrykańskich ma dziś 
PKB na poziomie biedniejszych krajów europejskich. 
Przybywa eksporterów i podmiotów, które tam in-
westują. Dobrym przykładem są Chiny, inwestujące 
niesamowite środki w tamte rynki. Dobrze byłoby 
tam już być, kiedy te kraje się podźwigną. Wymaga to 
dużej pracy i przygotowania, ale warto. Może trzeba 
mniej interesować się Chinami. Na tym rynku kon-
kurencja, także ta wewnętrzna, będzie coraz większa. 
Natomiast Afryka ciągle jest kontynentem niedo-
cenianym, jeśli chodzi o możliwości inwestowania 
i eksportowania. 

Czy są branże w sektorze rolno-spożywczym, 
które poradziły sobie lepiej od innych?
Paradoksalnie, najlepiej szansę wykorzystały te 
sektory, które były skazane na porażkę. Natomiast 
te, którym wieszczono sukces, utraciły pozycję 
konkurencyjną. Jeśli przypomnimy sobie, jak na 
początku lat 90. wyglądała produkcja drobiu, to 
była to produkcja chałupnicza. Okazjonalna, za-
leżna od koniunktury. Przez 30 lat stworzyliśmy 
przemysł drobiowy, który stał się naszą wizytów-
ką. W 2018 r. produkcja mięsa drobiowego wyniosła 
ok. 2,9 mln ton i była o 4,3% większa niż w roku 
poprzednim. Jesteśmy dziś największym produ-
centem drobiu w Europie i – jak wynika z danych 
IERiGŻ – trzecim eksporterem drobiu na świecie. 
To awans o 4 miejsca w ciągu ostatnich lat. Prze-
skoczyliśmy takie potęgi jak Francja, Holandia czy 
Niemcy. Wyprzedzają nas dzisiaj tylko Stany Zjed-
noczone i Brazylia.

Co w takim razie powiedzieć o Holandii, która 
jest jednym z większych eksporterów żywno-
ści. To kraj, który posiada ponad siedem razy 
mniejszą powierzchnię niż Polska. Czego mo-
żemy nauczyć się od Holendrów?
Kluczem do sukcesu Holendrów było uświadomienie 
sobie, że sektor żywnościowy jest tak samo dobrym 
sektorem do inwestowania jak sektory nowoczesne. 
Często się to przeciwstawia. Są sektory tradycyjne i sek-
tory nowoczesne. To błąd. Ważne było też zrozumienie, 

Podobnie było z bydłem mięsnym.
Zgadza się. Nikt nie dawał żadnych szans, przynaj-
mniej w krótkim okresie, na rozwój tego sektora. 
W tej chwili 90% krajowej produkcji wołowiny 
idzie na eksport, a wartość tego eksportu jest po-
dobnej skali co wartość eksportu drobiu. Przemysł 
mleczarski – podobnie. Dziś to poważny eksporter. 
Ale przecież jeszcze paręnaście lat temu, poza dwo-
ma gatunkami sera, mlekiem i kazeiną, właściwie 
nie było innych produktów. Mimo że mieliśmy 
znacznie więcej sztuk bydła mlecznego, to produk-
cja była mniejsza.

Niestety, nie wszędzie jest tak pozytywnie.
To prawda. Gdzie dziś jest polska wieprzowina? Sta-
liśmy się importerem netto. Ziemniaki, które były 
naszą wizytówką, podobnie. Produkujemy ich coraz 
mniej, a w tym roku będziemy najprawdopodobniej 
importerem netto. 

Można w takim razie zaryzykować twierdze-
nie, że mimo kilku słabszych obszarów dy-
stans między globalnymi eksporterami żyw-
ności a Polską maleje? Którym eksporterem 
żywności na świecie dziś jesteśmy?
Dla mnie najważniejszym wskaźnikiem jest dynami-
ka wzrostu, która jest u nas bardzo wysoka, ale myślę, 
że znajdujemy się dziś w drugiej dziesiątce eksporte-
rów żywności na świecie. Może nawet na 17. miejscu. 
Warto jednak spojrzeć, z kim rywalizujemy: Stany 
Zjednoczone, Chiny, Brazylia. 

Jesteśmy dziś największym producentem drobiu 
w Europie i – jak wynika z danych IERiGŻ – trzecim 
eksporterem drobiu na świecie. To awans o cztery 
miejsca w ciągu ostatnich lat. Przeskoczyliśmy 
takie potęgi jak Francja, Holandia czy Niemcy.
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że bez wzajemnego rozwoju przemysłu przetwórczego 
i rolnictwa sukces nie byłby możliwy. Naprawdę dobrze 
zarabia się na wartości dodanej. Znacznie lepiej niż na 
surowcach, przy których mamy większe wahania ce-
nowe. Myślę też, że ważne było podejście, że interesy 
robi się w długim okresie. W Polsce ciągle jeszcze tego 
nie widać. Rolnicy i przetwórcy muszą działać razem, 
a nie wykorzystywać słabość drugiej strony w okresie 
urodzaju lub klęski. Każde ogniwo w łańcuchu dostaw 
jest ważne. Najlepsze interesy robi się na dobrej współ-
pracy. Kolejna rzecz to rozeznanie rynku i agresywny 
marketing, którego nauczyli się Holendrzy. W Polsce 
mamy jeszcze wiele do zrobienia. Są jeszcze olbrzymie 
rezerwy. Jeżeli popatrzymy na intensywność ekspor-
tu, czyli wywóz w przeliczeniu na jeden hektar czy na 
jednego mieszkańca, to jesteśmy pod koniec skali. Czyli 
mamy olbrzymie rezerwy do wykorzystania. 

Jakie bariery ograniczają dziś rozwój polskie-
go sektora żywnościowego? 
Ciągle jeszcze niższa produktywność polskiego rol-
nictwa, około 60% średniej europejskiej. Rozdrob-
nienie to kolejny problem. Ciągle także kuleje współ-
praca między rolnikami, producentami surowców 
i przetwórcami oraz handlem.

Ta ostatnia kwestia jest niestety często wyko-
rzystywana do antagonizowania tych dwóch 
kluczowych dla rolnictwa grup.
Współpraca to podstawa. I są podmioty, które to 
udowadniają. Jednym z nich jest Grupa Cedrob. Tak 
samo mleczarnie, które potrafią współpracować z do-
stawcami w długim okresie. Nie do przecenienia jest 
rola integratorów, przemysłu przetwórczego, który 
jest bliżej konsumenta i szybciej reaguje na potrzeby 
rynku. Jednocześnie stawia wymagania dostawcom 
surowca, aby podnosili jakość. 

Polska wieś ciągle się zmienia. Z jednej stro-
ny gospodarstwa rosną, z drugiej młodzi lu-
dzie nie chcą pracować w gospodarstwach. 
Co ich może zatrzymać na wsi?
Pewna przyszłość i stabilizacja produkcji. Tworzenie 
warunków życia i pracy podobnych do miejskich. 
Ci, którzy zostają, mają coraz większe kwalifikacje, 
i są coraz bardziej otwarci na nowinki. Nie tracą też 
swojego zamiłowania do pracy na roli. Tam gdzie, na-
stępuje koncentracja, następuje też profesjonalizacja 
i absorbcja nowych technologii. Rosną też szanse na 
stabilizację i poprawę dochodowości. To jest szansa 
dla młodych i przyszłość dla polskiej gospodarki.

Rolnicy  
i przetwórcy  
muszą działać 
razem. Każde 
ogniwo  
w łańcuchu  
dostaw jest  
ważne
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W pierwszym etapie planowane jest 
osiągnięcie produkcji na poziomie 
1200 ton miesięcznie. Docelowo, po 
przeprowadzeniu procesu inwesty-

cyjnego, zakłady te mają produkować 4 tys. ton mie-
sięcznie. Łącznie z Zakładami Mięsnymi Silesia S.A., 
które już osiągnęły poziom 4 tys. ton i cały czas się 
rozwijają, Grupa Cedrob planuje mieć udział w rynku 
przetwórczym na poziomie 8-10 tys. ton miesięcznie 
w perspektywie 5 lat i nie wyklucza dalszej ekspansji.

– Przystępując do rozmów z wierzycielami o umowie 
tzw. przerobowej, następnie wydzierżawieniu, a fi-
nalnie nabyciu przedsiębiorstwa Zakładów Mięsnych 
Henryk Kania i składając ofertę w tym zakresie, mie-
liśmy świadomość, że to nie będzie łatwe zadanie, ale 
rzeczywistość pokazała, że jest znacznie trudniej-
sze, niż się spodziewaliśmy – mówi Andrzej Goździ-
kowski, prezes zarządu Cedrob S.A. – W pierwszej 
kolejności uruchomiliśmy środki finansowe, dzięki 
którym zarządca restrukturyzowanej spółki mógł 
zapłacić pracownikom zaległe i bieżące wypłaty oraz 
uregulował najpilniejsze zobowiązania, między inny-
mi za media, dzięki czemu udało się uniknąć odcięcia 
dostaw prądu i gazu. Kolejnym krokiem jest zawarcie 
umowy dzierżawy przedsiębiorstwa Zakładów Mię-
snych Henryk Kania oraz sprawne i transparentne 
przeprowadzenie procesu jego nabycia. Szacujemy, 

Zmiany na rynku przetwórstwa mięsnego

Ćwierć miliarda  
na konsolidację
Na początku września Cedrob S.A. zawarł umowę produkcji  
na powierzonych surowcach z Zarządcą Zakładów Mięsnych  
Henryk Kania S.A. w restrukturyzacji. Mięsny potentat  
z Ciechanowa planuje wznowienie produkcji w zakładach 
przetwórczych restrukturyzowanej spółki w Goczałkowicach, 
Pszczynie i Mokrsku już na początku października. 

Andrzej Goździkowski, 
Prezes Grupy  
Cedrob
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że cały projekt nabycia majątku Kani, zapewnienia 
kapitału obrotowego oraz odbudowania rynku może 
pochłonąć ponad ćwierć miliarda złotych i takie 
środki zabezpieczyliśmy na ten cel.

Realizując ten ambitny plan, Cedrob już na począt-
ku musiał się zmierzyć z wieloma trudnościami, jak 
między innymi zabezpieczenie całości dokumen-
tacji i sprzętu IT przez Centralne Biuro Śledcze Po-
licji i Krajową Administrację Skarbową w związku 
z prowadzonym postępowaniem prokuratorskim, 
działaniami windykacyjnymi firm leasingowych 
skierowanymi do majątku przedsiębiorstwa, wielo-
milionowymi zobowiązaniami zaciągniętymi przez 
poprzedników, czy też brakiem głównego serwera 
z oprogramowaniem produkcyjnym i recepturami. 
Jednakże prezes Goździkowski nie traci wiary w po-
wodzenie procesu i jest dobrej myśli: – Największą 
siłą zakładów z Pszczyny, Goczałkowic i Mokrska 
są ludzie. Dzięki wspólnej pracy odbudujemy tę fir-
mę i zapewnimy wszystkim pracownikom stabilną 
pracę i godne warunki zatrudnienia. Mam nadzieję, 
że już niedługo produkty z zakładów Kani powró-
cą na półki sklepowe i obok produktów z Zakładów 
Mięsnych Silesii w Sosnowcu (Duda i Cedrob) będą 
cieszyły się popularnością wśród polskich rodzin. Za-
praszamy do powrotu do pracy byłych pracowników 
Kani, a także liczymy na współpracę ze wszystkimi 

dotychczasowymi dostawcami oraz klientami. Patrz-
my pozytywnie w przyszłość, wspólnymi siłami osią-
gniemy sukces.

Łącznie z Zakładami Mięsnymi Silesia S.A.,  
które już osiągnęły poziom 4 tys. ton i cały czas 
się rozwijają, Grupa Cedrob planuje mieć udział 
w rynku przetwórczym na poziomie 8-10 
tys. ton miesięcznie w perspektywie 5 lat i nie 
wyklucza dalszej ekspansji.

Grupa kapitałowa Cedrob jest liderem rynku pro-
dukcji drobiu oraz wiodącym producentem trzody 
chlewnej w Polsce w 100% kontrolowanym przez pol-
ski kapitał. Dwa lata temu poprzez nabycie Zakładów 
Mięsnych Silesia S.A. Cedrob rozpoczął proces kon-
solidacji przetwórstwa mięsnego w Grupie i dziś jest 
lokowany w pierwszej piątce tego segmentu rynko-
wego w Polsce. Po przeprowadzeniu procesu restruk-
turyzacyjnego i włączeniu przedsiębiorstwa Zakłady 
Mięsne Henryk Kania w swoje struktury, Cedrob bę-
dzie niekwestionowanym numerem trzy na rynku 
sprzedaży wędlin i przetworów z mięsa, z aspiracjami 
do miejsca drugiego.
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Właścicielem inwestycji, na którą 
składają się dwa budynki inwentar-
skie po 1000 stanowisk tuczowych 
każdy, jest Mirosław Kalinowski. 

Prowadzenie gospodarstwa rolnik łączy z pracą 
w Cedrob Pasze. Marka ta, podobnie jak Gobarto, 
wchodzi w skład Grupy Cedrob.

– Zdecydowałem się na współpracę z Gobarto, bo 
od wielu lat jestem pracownikiem Cedrob i wiem, 
że program hodowli trzody, który został stworzony 
w naszej Grupie, jest dobrym rozwiązaniem dla ho-
dowców. Zrealizowanie takiej inwestycji bez wspar-
cia Gobarto byłoby zdecydowanie trudniejsze, a dzię-
ki współpracy z firmą mam zagwarantowane, m.in. 
zabezpieczenie kredytu, dobre wynagrodzenie i stały 
odbiór tuczników, bez względu na sytuację na rynku 
trzody – wyjaśnia inwestor. 

– Gobarto 500 to program ogólnopolski, dlatego bar-
dzo cieszy mnie fakt, że na mapie zrealizowanych in-
westycji pojawiają się kolejne regiony. Mazowsze ma 

ogromny potencjał rozwoju. Finalizujemy kolejne 
umowy z rolnikami w tym województwie i liczę, że 
wkrótce będziemy otwierać kolejne obiekty – mówi 
Jacek Jagiełłowicz, wiceprezes zarządu Gobarto Ho-
dowca. 

W gospodarstwie Mirosława Kalinowskiego zwie-
rzęta będą hodowane na ruszcie betonowym. Dzięki 
nowoczesnemu systemowi zarządzania obiektem 
rolnik nie będzie musiał rezygnować z dotychczaso-
wej pracy, ponieważ obsługa chlewni nie pochłonie 
dużo czasu. Zastosowany system wentylacji ograni-
czy zapachy, które mogą towarzyszyć hodowli trzody, 
natomiast szczelne, betonowe wanny będą w stanie 
magazynować gnojowicę nawet przez pół roku. 

Program  
już działa na 
Mazowszu
W Osieku (gm. Zawidz Kościelny) 
w województwie mazowieckim 
do użytku został oddany kolejny 
budynek inwentarski, zrealizowany 
w ramach Gobarto 500. To pierwszy 
tego typu obiekt na Mazowszu.

Program

Gobarto 500

Gobarto 500 jest programem 
partnerskiej współpracy z rolnikami. 
Firma oferuje wsparcie techniczno-
merytoryczne, pomaga wybudować na 
gruntach rolnika budynki inwentarskie 
do 2000 stanowisk tuczowych. Umowa 
współpracy podpisywana jest na 15 lat  
i gwarantuje rolnikowi wynagrodzenie  
do 10 tys. zł miesięcznie, niezależnie od 
sytuacji na rynku trzody chlewnej, oraz 
kwotę potrzebną na spłatę kredytu 
i bieżące funkcjonowanie budynku 
inwentarskiego. 
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W Osieku 
marzenie stało się 
rzeczywistością
Duża ambicja dokraszona pracowitością, doskonałą znajomością 
branży i sąsiedzką życzliwością – tak w skrócie może wyglądać 
recepta na sukces. Z pewnością tak ją też rozumie Mirosław 
Kalinowski, który w drugiej połowie lipca uruchomił w Osieku 
swoją pierwszą chlewnię na 2 tys. tuczników. To już kolejny otwarty 
w tym roku budynek inwentarski, który będzie funkcjonował 
w ramach programu Gobarto 500. Po raz pierwszy jednak 
inwestorem jest osoba tak blisko związana z pomysłodawcą  
i realizatorem programu – Grupą Cedrob. Mirosław Kalinowski  
od ośmiu lat jest pracownikiem Cedrob Pasze, marki która 
dostarcza pasze w ramach Gobarto 500.

Nowoczesny budynek 
inwentarski wykonany 
został w technice 
żelbetowej
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Mimo że właścicielem chlewni jest 
jeden człowiek, to z czystym su-
mieniem można powiedzieć, że 
swoją cegiełkę do jej powstania do-

łożyli mieszkańcy Osieka. O tym, że bliskie relacje 
sąsiedzkie mogą być siłą napędową inwestycji na 
polskiej wsi rozmawia z inwestorem Agnieszka Sa-
dowska z Cedrob Pasze.

Agnieszka Sadowska: Jesteś pierwszym pra-
cownikiem Cedrob S.A, który zdecydował się 
przystąpić do programu realizowanego przez 
Twojego pracodawcę. Można Cię więc uznać 
nie tylko za pioniera, ale i żywą promocję tej 
inicjatywy. Co było ostatecznym impulsem 
do tego działania?
Mirosław Kalinowski: Zdecydowałem się przystą-
pić do programu Gobarto 500 z bardzo prostej przy-
czyny. Uważam, że jest to świetny program i ogromna 
pomoc nie tylko dla rolnika, ale i ogólnie dla polskiej 
gospodarki. Program daje mi pewność i bezpieczeń-
stwo na przyszłość, ponieważ zapewnia regularność 
wstawień warchlaków, odbiór tucznika i realne pie-
niądze na koncie w bardzo szybkim czasie.

Domyślam się, że przed ostateczną decyzją 
wykonałeś analizę tej inwestycji…
Oczywiście, że tak. Dużo na ten temat rozmawialiśmy 
też w domu, z rodziną. Wspólnie doszliśmy do wnio-
sku, że nie ma co czekać. Jest dobry pomysł, więc 
trzeba go realizować. To nie była trudna decyzja, bo 
Gobarto daje mi naprawdę dużo. Otrzymuję od nich 
zdrowego warchlaka i pomoc weterynaryjną. Gwa-
rantują mi, że budynek nie będzie stał pusty, czyli 
będzie na siebie zarabiał. Wiem, czym zwierzęta będą 
karmione, znam jakość paszy produkowanej przez 
Cedrob Pasze, dlatego nie ma we mnie żadnego nie-
pokoju i mogę ze spokojem oczekiwać każdego kolej-
nego dnia.

Czy fakt, że pracujesz w Cedrob Pasze w jakiś 
sposób zmotywował Cię do przystąpienia do 
programu? 
Tak, z pewnością. Na pewno odeszło mi wiele nie-
wiadomych związanych z tym biznesem, między in-
nymi ta dotycząca paszy. Wszyscy przecież wiemy, 
że w ogromnym stopniu na wzrost, zdrowie i ogólny 
dobrostan zwierząt ma wpływ to, co zwierzęta spo-
żywają. Biorąc od lat udział w procesie produkcyj-
nym paszy, po prostu jestem pewien jej jakości. Do-
datkowo lubię pracę w gospodarstwie, lubię być sobie 
sterem, żeglarzem i okrętem. Praca w Cedrob Pasze 
to tylko osiem godzin w ciągu dnia, a co z resztą? 
(śmiech). Lubię pracować, szczególnie, gdy wiem, że 
w ten sposób dobrze zabezpieczam przyszłość swoją 
i swoich dzieci.

Praca w gospodarstwie towarzyszy Ci od naj-
młodszych lat, prawda?
Byłem wychowany w gospodarstwie. Rodzice byli 
rolnikami, ja im pomagałem na tyle, na ile potra-
fiłem na danym etapie swojego życia. Oczywiście, 
im byłem starszy, tym mój udział, czy to w pracach 
polowych, czy to przy inwentarzu zwierzęcym, się 
zwiększał. Z drugiej strony niebywale się cieszę, że 
mam możliwość pracy w bardzo dobrej wytwórni 
pasz, w świetnym, zgranym zespole. Gdyby jednak 
wydarzyła się taka sytuacja, że miałbym wybierać 
między gospodarstwem i hodowlą trzody a pracą 
w wytwórni, to rzeczywiście miałbym ciężki orzech 
do zgryzienia. 

Jak sąsiedzi zareagowali na pomysł takiej in-
westycji w ich miejscowości? Rozmawiałeś 
z nimi?

Mirosław Kalinowski, 
uczestnik programu 
Gobarto 500



25www.grupacedrob.pl

Magazyn Grupy CedrobHodowla

Tak. Mam wspaniałych sąsiadów, wspierają i za-
wsze wspierali mnie w tej inwestycji i nie tylko. 
Zanim wykonałem pierwsze kroki w sprawie bu-
dowy chlewni, przeprowadziłem indywidualne 
rozmowy z sąsiadami, poinformowałem o po-
myśle, przedstawiłem z czym – również dla nich 
– wiąże taka inwestycja. Po prostu, pochyliłem 
przed nimi czoło. Myślę, że właśnie na taki gest 
z mojej strony czekali. Ta sytuacja jeszcze bardziej 
nas do siebie zbliżyła. 

Mówiłeś, że sąsiedzi nawet pomagali przy sa-
mej budowie…
Tak, pomagali przy budowie, ale jeszcze wcześniej 
zdecydowali się podpisać ze mną umowy na od-
biór gnojowicy. Sam dysponuję gospodarstwem 
o powierzchni 20 ha, a przepisy prawne wskazują 
jasno, że przy takiej chlewni, jaką mam, potrzeba 
80 hektarów do jej zagospodarowania. Również 
w tym przypadku sąsiedzi nie zawahali się przed 
udzieleniem mi pomocy. Darzę ich ogromnym 
szacunkiem, podobnie jak ja wiele w życiu prze-
szli, los ich nie oszczędzał. Mieszkamy w jednej 
wsi, musimy myśleć o sobie wzajemnie, bo dla ni-
kogo obcego nie jesteśmy tak ważni, jak dla siebie 
samych. Czuję i widzę przychylność sąsiadów na 
każdym kroku. 

Może na tę przychylność u nich zapracowałeś? 
Być może. Fakt jest taki, że angażuję się w społecz-
ne sprawy mojej wsi, staram się, by się rozwijała 
i by wszystkim nam po prostu tutaj dobrze się żyło. 
Wspólnie, a nie każdy na swoim podwórku. 

Starcza Ci czasu na wszystko? 
Tak. Jestem też prezesem Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Osieku. Wcześniej przez trzy lata pełniłem 
funkcję naczelnika. Członkiem naszej jednostki 
jestem od czasu, gdy byłem nastolatkiem. Jednost-
ka liczy 60 druhów. Osiągamy bardzo dobre wyni-
ki, jesteśmy w czołówce pod względem szybkości 
i sprawności we wszystkich zawodach strażackich 
organizowanych w naszej gminie i okolicach. W tym 
roku na jesieni rozpoczynamy kapitalny remont 
strażnicy, na który też muszę zdobyć fundusze. Bę-
dziemy wymieniać dach, okna, instalację, zmienimy 
elewację i wnętrze budynku. Złożyliśmy wniosek 
o wsparcie do Lokalnej Grupy Działania. Również 
cały tegoroczny fundusz sołecki zostanie przezna-
czony na realizację tego remontu. 

Jakie masz plany na najbliższy czas?
Chciałbym w przyszłości wybudować jeszcze jedną 
chlewnię na 2 tys. miejsc. Planuję, by podobnie jak ten 
właśnie oddany do użytku budynek powstał w 100% 
w technologii żelbetowej. Nie ma wtedy problemu 
z odpadaniem tynku, jest bardzo łatwy w czyszczeniu 
i regularnej dezynfekcji oraz stabilny i wytrzymały. 
Chciałbym też, by w drugim budynku wykorzystać 
taką samą, w pełni mechaniczną wentylację, spraw-
dzającą się w każdej porze roku i przy różnych wa-
runkach atmosferycznych.

Co Cię motywuje do działania?
Zdecydowanie to, by zagwarantować swoim dzie-
ciom odpowiedni start w dorosłość i zaplecze mate-
rialne. Mam trzech wspaniałych synów, szczęśliwą 
rodzinę. Cały czas zmierzam do tego, by się rozwijać, 
wyznaczać sobie wyzwania, nowe cele i je realizować. 
Oczywiście, jeszcze bardziej będę z siebie dumny, gdy 
ten drugi budynek zacznie funkcjonować nie tylko 
w sferze marzeń, ale realnie. 

Mirosław 
Kalinowski, 
inwestor  
z Osieka,  
może liczyć  
na wsparcie  
rodziny
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Nieufność  
sąsiadów i przewlekłe 
procedury
Gobarto 500 – program 
integracji tuczu 
realizowany na zasadzie 
partnerskiej współpracy 
dużego producenta  
i przetwórcy mięsa,  
firmy Gobarto, z rolnikami  
– funkcjonuje od  
ponad dwóch lat.  
I mimo rosnącego 
zainteresowania ze 
strony hodowców, wciąż 
napotyka trudności: 
proceduralne, ale również 
te związane z obawami 
i niechęcią lokalnych 
społeczności. 

Co hamuje potrzebne inwestycje?
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Program Gobarto 500 został pomyślany jako 
inwestycja w produkcję polskiej wieprzowi-
ny i sposób na odbudowę pogłowia trzody 
chlewnej w Polsce. O kryzysie i niewykorzy-

stanych możliwościach tego segmentu produkcji rol-
niczej w kraju, który przez wiele dekad był jednym 
z największych producentów wieprzowiny w Euro-
pie, mówi się od dawna. 

Źródeł problemów jest – oczywiście – wiele, ale eks-
perci najczęściej wskazują na rozdrobnienie hodowli 
i wysokie koszty produkcji trzody chlewnej, a co za 
tym idzie – niską opłacalność słabo zmodernizowa-
nych gospodarstw. Jakby kłopotów było mało, na 
hodowców w ostatnim czasie spadł kolejny cios: afry-
kański pomór świń.

Atrakcyjne warunki
Szansą na rozwój rodzinnych gospodarstw i na 
zwiększenie hodowli do poziomu, który zagwaran-
tuje dochód, jest udział w programie Gobarto 500. 
Firma Gobarto oferuje uczestnikom atrakcyjne wa-
runki współpracy: wsparcie finansowe, techniczno-
-merytoryczne i stałą opiekę weterynaryjną. Rolnik 
otrzymuje kredyt, który pozwoli sfinansować budo-
wę obiektu inwentarskiego do 2 tys. stanowisk tu-
czowych. Umowa podpisywana jest na 15 lat, w tym 
czasie hodowca może liczyć na miesięczne wynagro-
dzenie do 10 tys. zł, dodatkowe środki na spłatę kre-
dytu i bieżące funkcjonowanie obiektu (opłaty, pasza, 
opieka weterynaryjna) – niezależnie od sytuacji na 
rynku trzody chlewnej.

Do tej pory w ramach Gobarto 500 zrealizowano pięć 
inwestycji: w Pszczółczynie (woj. kujawsko-pomor-
skie), w Kopaszynie i Kunowie (woj. wielkopolskie), 
w Gaci (woj. podkarpackie). Ostatnio, w lipcu tego 
roku, otwarto budynek na 2000 szt. w Osieku w woj. 
mazowieckim. W najbliższym czasie do użytku zo-
staną oddane kolejne dwa obiekty: w Mojnowie (woj. 
mazowieckie) i Hucie (woj. wielkopolskie). W przygo-
towaniu jest siedem projektów – w Wielkopolsce i na 
Mazowszu. Jednak wielu rolników, którzy chcieliby 
dołączyć do programu, boryka się z problemami. Co 
hamuje realizację Gobarto 500?

Emocje biorą górę
Najczęściej podnoszone argumenty przeciw budowie 
budynków inwentarskich to zagrożenie dla środowi-
ska i uciążliwości zapachowe. Jednak nieufność wo-
bec inwestycji często wynika z braku pełnej wiedzy, 
bywa i tak, że źródłem obaw są nieścisłe informacje 
albo jednostronne opinie przeciwników ferm. Za-
miast rzeczowej dyskusji jest spór, w którym coraz 
częściej górę biorą emocje.

Na własnej skórze o sile tego konfliktu przekona-
li się państwo Maria i Piotr Chwiejowie z Baranowa 
Sandomierskiego w woj. podkarpackim. Chcieli roz-
począć hodowlę trzody chlewnej, więc zdecydowali 
się na udział w Gobarto 500, zainwestowali w zakup 
działki spełniającej wszelkie wymogi formalne, uzy-
skali większość uzgodnień i opinii w postępowaniu 
środowiskowym. Ale reakcja mieszkańców była hi-
steryczna. – Nie było żadnej merytorycznej dyskusji, 
nikt nie chciał słuchać racjonalnych argumentów 
– wspomina Maria Chwieja. Niezrozumiała była też 

Program Gobarto 
500 to szansa 
na odbudowę 
pogłowia trzody 
chlewnej  
w Polsce
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dla nas decyzja pana burmistrza, który zamiast stać 
na straży praworządności, opowiedział się przeciw 
inwestycji.

Mówi, że stali się „wrogiem numer 1”, a przecież nie 
chcieli zrobić nic, co mogłoby zaszkodzić ich wsi. Dla-
tego po kilku miesiącach starań i prób przekonania 
lokalnej społeczności, mimo poniesionych nakładów fi-
nansowych, podjęli trudną decyzję o wycofaniu się z in-
westycji. Pozostał żal i niesmak po tym, jak potraktowa-
li ich sąsiedzi. – To był bardzo trudny okres, który całą 
rodzinę kosztował dużo nerwów i stresu – dodaje pani 
Maria. – Spotkaliśmy się z całkowitym niezrozumie-
niem, fałszywymi oskarżeniami i otwartą wrogością. 

Technologia może pomóc
Tymczasem budzące tyle obaw uciążliwości zapa-
chowe, jak zapewniają specjaliści i jak pokazują kon-
kretne przykłady, przy obecnie stosowanych tech-
nologiach budowy obiektów inwentarskich i chowu 
trzody chlewnej mogą być znacznie ograniczone. Ow-
szem, w przestarzałych chlewniach bez wentylacji, 
gdzie prowadzono chów trzody na ściółce, a obornik 
składowano w bezpośrednim sąsiedztwie budynków 
inwentarskich, odór mógł być problemem typowym. 

Ale w ramach programu Gobarto 500 będą budowane 
wyłącznie nowoczesne obiekty inwentarskie, gdzie na 
wszystkich etapach – od konstrukcji budynków, przez 
chów na ruszcie betonowym i sterowane komputero-
wo systemy wentylacji, po technologię żywienia, opar-
tą na zbilansowanej, niskobiałkowej diecie – uciążli-
wości zapachowe są minimalizowane. Mimo to hasło 
„śmierdząca chlewnia” wciąż jest obecne we wszyst-
kich bataliach przeciwko budynkom inwentarskim. 

Czasem ta argumentacja jest skwapliwie wykorzysty-
wana także przez lokalne władze, które chcą zabloko-
wać inwestycję. Jedną z przyczyn tej sytuacji może 
być zmiana w sposobie postrzegania wsi, która kiedyś 
kojarzyła się z rolnictwem, a dziś zaczyna być trak-
towana jako teren rekreacyjny, ewentualnie związa-
ny z działalnością agroturystyczną. Paradoksalnie, 
współczesna wieś wycofuje się z produkcji rolniczej.

Biurokracja i przewlekłe procedury
Kolejną przeszkoda, która spowalnia realizację pro-
gramu Gobarto 500, są przewlekłe procedury. Proces 
administracyjny w przypadku tego typu inwestycji 
jest – co zrozumiałe – wieloetapowy. Problem zaczyna 

Komentarz
Jacek Jagiełłowicz, 
wiceprezes zarządu 
Gobarto Hodowca

Program Gobarto 500 oferuje rolnikom uczciwe, przej-
rzyste warunki – hodowcy otrzymują finansowe i me-
rytoryczne wsparcie, a dla firmy Gobarto jest to inwe-
stycja w dostawców i gwarancja pozyskiwania dobrego 
polskiego mięsa. Współpraca ma charakter partnerski, 
korzyści są obustronne. Oferta, jaką ma dla rolników 
Gobarto 500, to bardzo dobra i bezpieczna opcja. 

Oprócz efektu skali, kolejnym warunkiem opłacalności 
jest profesjonalizacja, a w szczególności – bioasekura-
cja, która wobec ciągłego zagrożenia ASF staje się klu-
czowa. Program Gobarto 500 kładzie ogromny nacisk 
na zabezpieczenie gospodarstw, jakość i bezpieczeń-
stwo produkcji. Szkolimy rolników w tym zakresie, da-
jemy im skuteczne narzędzia i wiedzę. Uczestnicy pro-
gramu nie ponoszą ryzyka związanego z wahaniami 
cen na rynku, mają zapewniony stały odbiór tucznika, 
zabezpieczenie kredytu i miesięczne wynagrodzenie. 

Aby móc spełnić nasze plany, a także marzenia rol-
ników, którzy postanowili zaufać nam, przystępując 
do programu, niezbędne jest neutralne nastawienie 
władz samorządowych i choćby próba zrozumienia 
przez lokalnej społeczności. Dzisiaj w zasadzie przy 
każdej inwestycji spotykamy się z niechęcią, a często 
z wrogością mieszkańców, władz lokalnych, urzędni-
ków. Nawet sąsiednich gmin i daleko położonych miej-
scowości. W trakcie spotkań z nimi odnoszę wrażenie, 
że żyjemy w kraju jaroszy lub dyletantów przekona-
nych, że mięso i wędliny powstają w ladach chłodni-
czych sklepów. 
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się wtedy, gdy biurokracja i urzędnicza opieszałość 
prowadzi do przeciągania terminów w nieskończo-
ność. Praktyka pokazuje, że najbardziej czasochłonny 
jest etap dotyczący uzyskania decyzji o środowisko-
wych uwarunkowaniach, który może trwać latami, 
skutecznie blokując rozpoczęcie budowy chlewni.

Zdarzają się przypadki kuriozalne. – Hodowcy mają 
już uzyskane wszelkie uzgodnienia i opinie w postę-
powaniu środowiskowym – Sanepid, Wody Polskie, 
RDOŚ wypowiedziały się pozytywnie, ale wójt prze-
dłuża termin na wydanie decyzji i wysyła ponowne 
zapytania do wszystkich instytucji, także tych, które 
już wydały zgody, albo np. do Kopalni Węgla Kamien-
nego, czy nie zamierzają eksploatować w przyszłości 
złoża w okolicy – mówi Piotr Karnas, dyrektor ds. 
rozwoju trzody chlewnej. – Oczywiście, wójt ma pra-
wo zbierać dowody na każdym etapie postępowania, 
jednak w naszej opinii ma to charakter przewlekłości 
i biurokratyczności postępowania. 

Niechęć niektórych urzędników bierze się być może 
z przekonania, że taka inwestycja i udział w progra-
mie Gobarto 500 oznacza zysk wyłącznie dla hodow-
cy. Ale tego typu inwestycji to wymierne korzyści dla 
lokalnych firm przy budowie obiektów, wsparcie dla 
inicjatyw społecznych. 

Jest też kwestia, która zwykle umyka w dyskusji na 
temat znaczenia budynków inwentarskich. Hodow-
la trzody to niezwykle ważne ogniwo dużego sekto-
ra produkującego żywność. Dzięki rolnikom, którzy 
inwestują w unowocześnianie budynków inwen-
tarskich, branża mięsna, która zatrudnia dziesiątki 
tysięcy osób, może się rozwijać, a konsumenci mogą 
kupować mięso i wędliny w rozsądnych cenach. Bez 
zmiany nastawienia, zależność od importu, i tak już 
dziś dużego, będzie rosła, a wraz z nią niepewność 
rynku i ceny.

Podsumowując, program Gobarto 500 to dla rolni-
ków szansa. Żeby ją wykorzystać, potrzebna jest rze-
czowa dyskusja i gotowość wszystkich zainteresowa-
nych stron – rolników, mieszkańców, administracji 
i władz lokalnych – do kompromisu. 

W ramach Gobarto 500 są budowane 
wyłącznie nowoczesne obiekty  
inwentarskie.

Bardzo trudno jest mi zrozumieć także instytucje 
opiniujące decyzje środowiskowe, a w zasadzie 
urzędników reprezentujących te instytucje. Wiele 
spraw naszych rolników jest celowo opóźnianych, 
np. poprzez wielokrotne wezwania do uzupełnień, 
które nawet nie leżą w kompetencjach organu. Jed-
nocześnie urzędnicy ci doskonale wiedzą, że zdecy-
dowana większość hodowli trzody w naszym kraju 
jest poza wszelkim nadzorem organów kontrol-
nych ochrony środowiska. Dlaczego? Urzędowemu 
nadzorowi i kontroli z zakresu ochrony środowiska 
podlegają stada o obsadzie minimum 210 DJP, to 
w przeliczeniu na sztuki 1500 tuczników. W kraju 
gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną jest 
ok. 150 tysięcy, z których tylko ok. 6% posiada sta-
da o obsadzie 200 szt. i więcej. Zakładając nawet, 
że w tym szerokim przedziale wszystkie utrzymują 
1500 szt., to takich gospodarstw jest 9 tysięcy. Resz-
ta, czyli 140 tysięcy gospodarstw, dla tych organów 
nie istnieje! Należy zadać sobie pytanie, które z go-
spodarstw są bezpieczniejsze dla środowiska? 

W ramach programu powstają nowoczesne, skom-
puteryzowane budynki, które oddziałują na oto-
czenie i środowisko w sposób minimalny. Są bez-
pieczne dla ludzi i środowiska. Mimo to staramy się 
iść na ustępstwa, gdy pojawiają się głosy sprzeci-
wu. Szukamy działek oddalonych od zwartej zabu-
dowy, pomagamy w przygotowaniu optymalnych 
planów nawożenia i zawarciu kontraktów na od-
biór gnojowicy. 

Niestety, opór społeczny jest bezalternatywny, 
a rolnicy padają ofiarą pomówień, niechęci, a cza-
sami agresji, jak w jednej z miejscowości, gdzie 
dzieci rolnika zainteresowanego programem do-
świadczyły przemocy werbalnej.

Gobarto 500 to program korzystny dla rolnictwa 
i gospodarki, a nie tylko pojedynczego hodowcy. 
W długiej perspektywie to właśnie sąsiedzi, którzy 
sprzeciwiają się budowie obiektów inwentarskich, 
dzięki rolnikom zapłacą mniej za mięso i wędliny. 
Tylko dziś niemal nikt z rolniczego otoczenia tego 
nie rozumie. Chcemy mieć w każdym momencie 
idealny zasięg naszych telefonów – ale stację prze-
kaźnikową GSM daleko poza gminą, świeże powie-
trze bez smogu – ale wiatraki, biogazownie, panele 
fotowoltaiczne daleko poza gminą. Świeże, tanie 
i zdrowe mięso – ale chlewnię daleko poza gminą. 
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Ostatnie lata to okres dynamicznych zmian 
i rozbudowy struktur Grupy Kapitałowej Go-
barto. Co przyniosą najbliższe miesiące?
Karol Ludwiński: Rzeczywiście, ostatnie lata upły-
nęły pod znakiem intensywnych działań na rzecz roz-
budowy Grupy oraz integracji przejętych podmiotów 
w ramach naszych struktur. Dziś jesteśmy jednym 
z największych podmiotów w sektorze wieprzowym 
w kraju z międzynarodowymi aspiracjami, dlatego 
musimy skupić się na wykorzystaniu posiadanych już 
aktywów. Duży nacisk kładziemy na rozwój hodowli 
trzody chlewnej, jednocześnie zapewniając możliwo-
ści rozwoju dla naszych hodowców, co przekłada się 
na wzrost produkcji, a tym samym przyniesie naszym 
akcjonariuszom rentowny wzrost Grupy. 

Handel i dystrybucja to obszary, które bardzo 
szybko się zmieniają, gdyż muszą nadążyć za 
nowymi trendami, nawykami konsumentów 
czy konkurencją. Jak to wygląda w handlu 
mięsem?
Kluczem do sukcesu jest nadążanie za zmienia-
jącymi się trendami i nawykami żywieniowymi 
konsumentów. Spożycie mięsa w kraju utrzymuje 
się od dłuższego czasu na tym samym, wysokim 
poziomie. Niemniej coraz więcej osób decyduje się 
na wybór wysokiej jakości produktów. Obserwuje-
my dynamiczny wzrost podaży i oferty produktów 

Chcemy sprostać 
oczekiwaniom 
klientów
O nowych perspektywach dla sektora wieprzowiny, nowych 
trendach w handlu mięsem i planach rozwojowych Grupy 
Kapitałowej Gobarto rozmawiamy z Karolem Ludwińskim, 
wiceprezesem GK Gobarto.

Karol Ludwiński, 
wiceprezes  
GK Gobarto

GK Gobarto
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klasy Premium. Wyzwaniem dla producentów mięs 
i wędlin jest dotarcie właśnie do tej grupy konsu-
mentów, co wiąże się z koniecznością stałego róż-
nicowania oraz rozbudowy swojej oferty. Grupa 
Gobarto stara się podążać tą drogą. Cały nasz ze-
spół B2C dokłada wszelkich starań, aby na bieżąco 
spełniać oczekiwania i wymagania naszych Klien-
tów oraz wdraża nowe projekty, które zwiększają 
naszą konkurencyjność na tym rynku. 

Jakie są dziś największe wyzwania handlu 
mięsem?
Pozyskiwanie kolejnych klientów wymaga dostar-
czenia produktu wysokiej jakości w rozsądnej cenie, 
zachowując rentowność produktu. Jest to szczególnie 
ważne dzisiaj, w dobie panującego wirusa ASF i po 
ostatniej aferze z nielegalnym ubojem. Wielu konsu-
mentów obecnie zwraca uwagę na to, co jedzą – waż-
ne, aby produkt był zdrowy, bezpieczny i smaczny, 
bez względu na to, ile kosztuje. Odpowiadając na te 
potrzeby, intensywnie rozwijamy segment Premium 
naszych produktów. Dla jeszcze innych Konsumen-
tów liczy się tylko cena, dla pozostałych – cena, ale 
w odniesieniu do jakości. Dodatkowo ludzie są cieka-
wi nowych smaków. To jeden z powodów rosnącego 
popytu na dziczyznę. Chcąc sprostać tym oczekiwa-
niom, musimy zapewnić szeroką gamę produktów 
pod różnymi markami. Dziś mogę zapewnić, że nasza 
Grupa to lider w dystrybucji mięsa i wędlin, zacho-
wujący wysokie standardy jakościowe i bezpieczeń-
stwa artykułów spożywczych. 

Od 2010 roku jest Pan związany z Grupą Ce-
drob, która jako jedna z nielicznych firm mię-
snych posiada swoją dystrybucję. Jakie są 
korzyści wynikające z takiego modelu?
Przede wszystkim zyskujemy bezpośredni dostęp 
do odbiorcy, czyli sklepów z tradycyjnego kanału 
sprzedaży. 
Gobarto B2C (dawniej Makton) jest częścią Grupy 
Cedrob, co daje szeroki dostęp do produktów: mięsa 
czerwonego (Gobarto) i białego (Cedrob) oraz własna 
produkcja wędlin (ZM Silesia S.A.). Nasza przewaga 
względem konkurencji opiera się głównie na szero-
kim asortymencie produktów mięsnych, wysokiej 
jakości dystrybucji, zaangażowanym zespole i odpo-
wiedzialnym podejściu do Konsumenta. Współpra-
cujemy z wieloma dostawcami, gdyż tylko takie dzia-
łanie pozwala nam, jak również naszym partnerom, 
wspólnie się rozwijać.

Jak zorganizowany jest obszar dystrybucji 
w Gobarto?
Wszystkie nasze spółki dystrybucyjne tj. Gobarto 
(Makton), Bekpol, oraz MeatPac generują obroty na 
poziomie powyżej 1 mld złotych rocznie. Posiadamy 
bardzo dobrze rozbudowaną siatkę dystrybucji krajo-
wej. Na co dzień korzystamy z 12 Centrów Dystrybu-
cyjnych usytuowanych na terenie ośmiu województw. 
O skali naszej dystrybucji świadczy fakt, że współpra-
cujemy ze 160 najlepszymi, ogólnopolskim i lokalnymi 
producentami, oferując konkurencyjne ceny i wysoką 
jakość usług, poparte wieloletnim doświadczeniem 
rynkowym oraz znajomością i zrozumieniem potrzeb 
konsumenta. W naszej ofercie są: wędliny w każdym 
segmencie jakościowym, mięso czerwone, mięso białe, 
cielęcina, dziczyzna i nabiał. Ofertę uzupełnia bogaty 
asortyment Grupy Cedrob. To wszystko sprawia, że je-
steśmy postrzegani jako stabilny i wiarygodny partner 
biznesowy. Jednocześnie przywiązujemy dużą uwagę 
do współpracy z naszymi dostawcami, zachowując 
model partnerski, co przekłada się na coraz większą 
ofertę produktowa dla naszych Klientów. 

W przypadku mięsa i wędlin ciągle bardzo 
istotny jest kanał tradycyjny, w którym Grupa 
Cedrob ma silną pozycję. Czy zamierzacie inten-
sywniej rozwijać się w kanale nowoczesnym? 
Do niedawna głównym odbiorcą naszych produktów 
były sklepy niezależne, czyli kanał tradycyjny. Jednak 
rynek, na którym działamy, podlega w ostatnim czasie 
intensywnym zmianom. Kanał tradycyjny kurczy się, 
wypiera go kanał nowoczesny, czyli sieci handlowych, 
ze swoimi centrami dystrybucji. Liczba sklepów mało-
formatowych spada kosztem sklepów wielkoformato-
wych, dlatego jest to bardzo istotny, jeśli nie kluczowy, 
obszar dla dystrybucji spożywczej. Intensywny rozwój 
w tym kanale pozwoli nam utrzymać pozycję silnego 
podmiotu w naszej branży i lidera. I właśnie w takim 
kierunku zmierza Gobarto. Na rozwój Gobarto patrzy-
my dwutorowo – z jednej strony chcemy umacniać 
naszą silną pozycję w kanale tradycyjnym, a z drugiej 
intensywniej rozwijać współpracę z marketami, co 
będzie skutkować poprawą wyników finansowych 
i zwiększaniem udziału w rynku.

W jaki sposób chcecie poszerzać siatkę dys-
trybucji?
Inwestując. Planujemy przenieść Centrum Dys-
trybucyjne w Krakowie. Chcemy, żeby było więk-
sze, lepiej zaplanowane, uwzględniające nowinki 

takie obroty 
rocznie 
generują 
spółki 
dystrybucyjne 
tj. Gobarto 
(Makton), 
Bekpol oraz 
MeatPac 

1 mld zł
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technologiczne i logistyczne, pozwalające nam na 
sprawniejszą obsługę, zoptymalizowanie procesów 
handlowych oraz poprawę i tak wysokiej jakości na-
szych usług. W miarę możliwości rozważamy także 
rozwój organiczny oraz akwizycje w tych rejonach 
Polski, w których jeszcze nie jesteśmy jeszcze obecni. 
Stale monitorujemy rynek w poszukiwaniu okazji do 
rozbudowy naszej Grupy. Dodatkowo inwestujemy 
w rozwój Pracowników, co przekłada się na większą 
świadomość wykonywanej pracy oraz budowanie 
wśród nich zaangażowania. 

Planujecie rozszerzyć asortyment swoich 
produktów?
Od dłuższego czasu obserwujemy wzrost spożycia 
i popularności dziczyzny. Chcemy wykorzystać ten 
trend, rozwijać segment mięsa oraz wędlin z dzika, 
których jedynym dystrybutorem w kanale tradycyj-
nym jest Gobarto B2C (Makton). Nasza oferta wykra-
cza jednak poza asortyment mięs. Będziemy stawiać 
również na sery – zarówno pod markami producenc-
kimi, jak i własną. Duży potencjał rozwoju widzimy 
też w segmencie HoReCa. 

W jaki sposób chcecie zwiększać swój udział 
w segmencie HoReCa?
Od dłuższego czasu osiągamy szybkie tempo wzro-
stu w tym segmencie dystrybucji. Rosnące PKB 
potwierdza wzrost zamożności polskiego społe-
czeństwa, co przekłada się na wzrost rynku gastro-
nomicznego. Chcemy także w tym rozwoju uczest-
niczyć i to wykorzystać. W tym celu uruchomiliśmy 
Dział Handlowy, który pracuje tylko z klienta-
mi z tego obszaru. Dużą uwagę w tym segmencie 
przywiązujemy do oczekiwań naszych partnerów 
biznesowych. Dzięki spółce Meat Pack staramy 
się wyjść naprzeciw ich sugestiom i wymaganiom, 
wspólnie budując między nami zaufanie i relacje 
biznesowe. 

Co jest dziś przewagą konkurencyjną Gobar-
to B2C (Maktonu)?
Uważam, że największą przewagą całej Grupy Ce-
drob są ludzie – nasi Pracownicy. To osoby z du-
żym potencjałem, zaangażowane, uczestniczące 
w szkoleniach zawodowych, fachowcy i eksperci 
w swoich dziedzinach. Należy jednak pamiętać 
także o tym, że o sukcesie w każdej branży de-
cyduje także umiejętność dostosowania się do 
zmieniających się potrzeb konsumentów. Nasz 
zespół składa się z kilkudziesięciu przedstawi-
cieli handlowych, obsługujących ponad 10 tys. 
klientów. Dziennie docieramy do ponad 3,5 tys. 
naszych partnerów biznesowych, głównie za 
sprawą zlokalizowania naszych hurtowni w wielu 
miastach Polski. Jesteśmy obecni praktycznie we 
wszystkich częściach kraju. W ten sposób możemy 
sprostać oczekiwaniom rynku, oferując przy tym 
szeroki asortyment oraz szybki termin realizacji 
zamówienia.

Mięso i wędliny to produkty szybko zbywal-
ne, w których sprawna logistyka i dystrybu-
cją są niezwykle ważne. W jaki sposób udaje 
się Grupie to osiągnąć?
Dział jakości dba o wysoki poziom naszych hur-
towni, na wszystkich etapach logistyki oraz dys-
trybucji. Dzięki temu mamy pełną kontrolę nad 
gospodarką magazynową, zaczynając od przyjęcia 
towaru na magazyn, aż po dostarczenie go do na-
szego Klienta. Co prawda, generuje to dodatkowe 
koszty, ale przez to możemy zagwarantować wy-
soką jakość usługi, co doceniają nasi dostawcy 
oraz odbiorcy. 

Rośnie podaż  
i oferta produktów 
klasy Premium
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11 czerwca w hotelu Kolumna 
Park k. Łodzi odbył się I Kongres 
technologów, działów rozwoju  
i jakości branży mięsnej  
– MEATing 2019.

Spotkanie było okazją do debaty o sytuacji, naj-
ważniejszych wyzwaniach i perspektywach 
rozwoju branży mięsnej. Wzięli w nim udział 
przedstawiciele dużych i małych zakładów 

mięsnych, sieci handlowych i hurtowni, specjaliści 
reprezentujący różne gałęzie przemysłu mięsnego, 
a także naukowcy. Uczestnicy kongresu dyskutowali 
m.in. o tym, jak sprostać wymaganiom współczesnego 

klienta, jakie wyzwania technologiczne stoją przed pro-
ducentami i jaki wpływ na rozwój branży mają zmiany 
przyzwyczajeń konsumenckich oraz pojawienie się 
nowych mód żywieniowych. Istotnym wątkiem w roz-
mowach był także temat „czystej etykiety” i konieczno-
ści pogodzenia legislacji z wymaganiami rynku. 

W debacie „Sprzedaż produktów, własna sieć sklepów, 
hurtownie, sieci detaliczne – wady i zalety, doświad-
czenia we współpracy, wymagania rynku. Trendy 
rynkowe oraz liczby” uczestniczył Tomasz Kozuń, dy-
rektor biura zakupów Gobarto S.A. Rozmawiano m.in. 
o nowych kanałach dystrybucji towarów, potencjale 
e-commerce, relacjach na styku producent-handel, 
a także o tym, jak budować trwałe relacje i skuteczną 
komunikację z klientem. 

O rynku mięsa na 
kongresie MEATing 
2019
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Wojny  
kurczakowe, czyli 
co nam przyniesie 
umowa z Mercosur
Kto z Czytelników pamięta „wojnę kurczakową”, która wybuchła 
w 1964 roku między USA a EWG? Pewnie niewielu. Raz, że było 
to już dawno temu, a dwa, że działo się za żelazną kurtyną. Więc 
przypomnę: rolnictwo USA dzięki wielkim farmom  
i nowoczesnemu podejściu już w latach 30-tych wyprzedziło 
wydajnością rolnictwo europejskie. W latach 60-tych  
do pracy hodowlanej zaprzęgnięto komputery. 
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że importowane auta, zwłaszcza niemieckie, stały 
się niemile widziane przez Waszyngton, który 
chce ratować produkcję u siebie. Niemcy muszą 
eksportować, bo wewnętrzny rynek unijny nie 
jest w stanie wchłonąć tego, co niemieckie firmy 
wyprodukują. Czym może zapłacić Brazylia czy 
Argentyna? Swoimi tanimi produktami rolnymi, 
głównie drobiem i wołowiną. 

I tak oto Polska została wplątana w kolejną „wojnę 
kurczakową”. Polacy produkują dobrze i tanio drób 
oraz wołowinę. Eksport tego mięsa stał się polską 
specjalnością. Ale w zderzeniu z konkurencją 
z Brazylii i Argentyny możemy sobie nie poradzić. 
Klimat powoduje, że w Brazylii wegetacja roślin 
trwa cały rok. I farmer w brazylijskim stanie Pa-
rana żniwuje 5 razy na 2 lata (2,5x plony rocznie). 
A hodowca drobiu nie musi ogrzewać kurnika, 
żeby pisklęta nie marzły. Na argentyńskiej pampie 
bydło mięsne pasie się do woli na ogromnych 
przestrzeniach, jak niegdyś na amerykańskiej 
prerii. I z tym też nie mogą konkurować europej-
scy hodowcy, ograniczeni wielkością gospodarstw 
i milionem unijnych regulacji.

Zostaliśmy poświęceni, aby zachodnioeuropejski 
przemysł znalazł rynek zbytu. Szansa, że szcze-
gółowe ustalenia umowy z Mercosur pozwolą 
zachować równe szanse polskiemu drobiarstwu, 
wydają się nikłe, choć ciągle są. Teoretycznie mię-
so importowane musi być produkowane tak samo 
jak to w UE, czyli musi spełniać te same wymaga-
nia tysięcy drobiazgowych unijnych przepisów. 
Czy jednak tak będzie? Unijne władze sanitarne 
pokazały już kilkukrotnie wyjątkową wybiórczość 
i przymykanie oka na braki w zachowaniu stan-
dardów produktów spoza UE. Przy jednoczesnym 
nękaniu polskich producentów i poszukiwaniu 
taniej sensacji, że przypomnę przeróżne afery, 
którymi fascynowały się media. Polska repre-
zentacja w Brukseli ma, niestety, niewielką siłę 
przebicia. Niestety, przyszłość polskiego rolnictwa 
z tej perspektywy nie wygląda różowo.

A „wojny kurczakowe” trwają. I pewnie za 100 lat 
dzieci w szkołach będą się o nich uczyć tak, jak my 
uczyliśmy się o „wojnach opiumowych”.

W tym czasie Europa odbudowywa-
ła się po zniszczeniach II wojny 
światowej i początkowo chętnie 
przyjmowała amerykańską pomoc 

żywnościową. Jednak na początku lat 60-tych 
niemieccy, włoscy czy francuscy rolnicy zaczęli 
skarżyć się na konkurencję zza oceanu. Szczegól-
nie narzekali na import mrożonych kurczaków. 
Amerykanie wcześniej rozdzielili linie hodowlane 
na mięsne brojlery i nieśne nioski. W Europie drób 
dłużej pozostawał w typie „ogólnoużytkowym”. 
O konsekwencjach takiego podejścia do hodowli 
napiszę w jednym z kolejnych felietonów.

Rolnicy w krajach europejskich stanowili dużą siłę 
polityczną i z łatwością przekonali władze EWG 
(Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej – poprzed-
niczki UE) do obłożenia importu mrożonych kur-
czaków z USA 25% cłem (1962). W następnym roku 
Stany Zjednoczone odpowiedziały cłami odweto-
wymi na mączkę ziemniaczaną, brandy oraz samo-
chody dostawcze. Spór nakręcał się. Amerykanie 
zagrozili, że wycofają swoje wojsko z zachodniej 
Europy. Wobec stałego zagrożenia, że Związek 
Radziecki poniesie sztandar rewolucji w kierunku 
Atlantyku, rządy Francji i Niemiec zmiękły. Tak 
zakończyła się pierwsza „wojna kurczakowa”.

Wojny gospodarcze mają to do siebie, że trwają 
niemal bez przerwy, choć milczą armaty. Wojna 
USA kontra UE trwa w najlepsze. Obie strony 
poszukują sojuszników. Jest o to łatwiej, bo dziś 
żyjemy w „erze wojujących cesarstw”. Świat prze-
stał być dwubiegunowy (ZSRR kontra USA) i do 
gry weszły Chiny, Indie i Brazylia.

Nowym sojusznikiem dla UE mają być kraje 
Mercosur, czyli stowarzyszenie Brazylii, Argen-
tyny, Paragwaju i Urugwaju. Ustępujące w maju 
2019 roku władze UE w ostatniej chwili podpisały 
umowę handlową z Mercosur, choć negocjacje 
trwały blisko 20 lat i szły bardzo opornie. Ro-
zumieć należy, że obawiano się, iż nowe władze 
UE mogą być bardziej podatne na wpływy USA, 
z którymi szczególnie Niemcy, ale i Francja, ostro 
się przepychają.

Co się stanie po wejściu w życie porozumienia UE 
– Mercosur? Niemiecki przemysł samochodowy 
znajdzie zbyt na swoje produkty. Przypomnijmy, 

Piotr Lisiecki,  
Krajowa Izba 
Producentów Drobiu 
i Pasz
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Krzyż Wolności 
i Solidarności 
za działalność 
opozycyjną

Prezes Grupy Cedrob Andrzej Goździkowski został 
uhonorowany Krzyżem Wolności i Solidarności.  
To prestiżowe odznaczenie przyznawane jest wybitnym 
działaczom opozycji demokratycznej w okresie PRL. 
Uroczystość wręczenia orderów odbyła się  
14 czerwca br. w Łodzi.

Tworzymy historię
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Odznaczenia państwowe w imieniu prezy-
denta Andrzeja Dudy wręczył Jarosław 
Szarek, prezes Instytutu Pamięci Naro-
dowej. W gronie wyróżnionych Krzyżem 

Wolności i Solidarności są członkowie organizacji 
walczących z reżimem komunistycznym i osoby re-
presjonowane z powodu działalności opozycyjnej 
w latach 1956 – 1989.

Andrzej Goździkowski związał się z ruchem opozy-
cyjnym w czasie studiów. Od jesieni 1980  r. należał 
do Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersyte-
tu Łódzkiego. W styczniu i lutym 1981 r. uczestniczył 
w strajku na Uniwersytecie Łódzkim. Redaktor pisma 
„Nowsze Drogi”, od listopada 1981 r. przewodniczący 
NZS wydziału Prawa UŁ; uczestnik i współorganiza-
tor strajku studenckiego na Wydziale Prawa UŁ po 
wprowadzeniu stanu wojennego. Jeden z pomysło-
dawców Łódźstock – festiwalu niezależnej piosenki 
studenckiej.

Podczas manifestacji 10 listopada 1982  r. został za-
trzymany, ukarany grzywną i zawieszony w prawach 
studenta na okres kilku miesięcy. Wielokrotnie prze-
słuchiwany przez Służbę Bezpieczeństwa. Zastrasza-
ny wyrzuceniem ze studiów i zablokowaniem kariery 
prawniczej – zdecydowanie odmówił współpracy 
z SB. Ukończył studia prawnicze w 1985 r. W 1986 r. 
przyjęty, a następnie – na polecenie ministra spra-
wiedliwości – wykreślony z listy aplikantów. Ponow-
nie przyjęty w 1989 r., adwokat od 1994 r.

Fragmenty książki  
„W trybach systemu.  
Z dziejów łódzkiej  
opozycji studenckiej  
w latach 1968 – 1989”, 
wydanej nakładem 
Narodowego Centrum 
Kultury w 2016 r. 

„W październiku 1979  r. przyjechałem z Mławy na 
studia do Łodzi. Wówczas na Wydziale Prawa i Ad-
ministracji Uniwersytetu Łódzkiego pierwszy raz ze-
tknąłem się z metodami działania Socjalistycznego 
Związku Studentów Polskich (SZSP) w stosunku do 
nowych studentów. Nagabywania do wstąpienia 
w szeregi partyjnej przybudówki były normą (…).

Niedługo potem, w sierpniu 1980 r. stało się to, na co 
stawiałem podczas długich nocnych rozmów w aka-
demiku. Powstała Solidarność! Miałem 21 lat i żadnego 
doświadczenia politycznego. Wcześniej nie należa-
łem do żadnej młodzieżowej organizacji, nie miałem 
też związków z działaczami opozycji. Czas kontaktów 
z Ruchem Wolnych Demokratów i jego liderem, me-
cenasem Karolem Głogowskim, miał przyjść dopiero 
później, wiosną 1981 r. po lutowym strajku studenckim. 

Polityka zawsze mnie pociągała, dlatego bez cienia 
wątpliwości na pierwszym zebraniu w łódzkiej fil-
mówce dołączyłem do Niezależnego Zrzeszenia Stu-
dentów. Decyzje podejmowaliśmy w tamtym czasie 
szybko i były one oparte na przekonaniu, że każda 
inicjatywa, która sprzeciwia się polityce PZPR jest 
słuszna i warta poparcia. Ten typ obecności, akcesu 
utrzymał się do czasu delegalizacji Solidarności. Jeśli 
NZS powstał jako studencki ruch antykomunistycz-
ny, trzeba było w nim uczestniczyć. Bez dyskusji (…).

Jesienią 1980  r. na fali odnowy zostałem przewod-
niczącym Rady Mieszkańców III DS. Moje zaangażo-
wanie w działalność samorządu osiedlowego na Lu-
mumbowie trwało do końca studiów (…).
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Działalność w osiedlowym samorządzie w stanie 
wojennym była formą aktywności politycznej, za-
stępowała nam zdelegalizowany NZS. Sześć klubów 
studenckich, którymi dysponował samorząd, było 
miejscem rozrywki, ale też dyskusji politycznych. 
W rozgorączkowanym okresie po powstaniu Soli-
darności, a potem po jej rozbiciu w stanie wojennym 
kluby były naszym azylem wolności, tworzenia i od-
bierania kultury. Nasze imprezy wzmacniały prze-
świadczenie, że nie wszystko zostało stracone i smuta 
stanu wojennego minie. Kiedy brzmiały pieśni Prze-
mka Gintrowskiego, Jacka Kleyffa i innych wykonaw-
ców podczas Łódźstock, czuło się, że przyjdą lepsze 
czasy. Ten słynny w Łodzi festiwal gromadził w la-
tach 1983-1985 kilka tysięcy widzów. Wzruszał, ale też 
wzmacniał postawę tych, którzy mieli odwagę skrzy-
wić się i wycedzić szyderstwo, choćby za to miał spaść 
bezcenny capitel ciała – głowa! – wiersze Zbigniewa 
Herberta śpiewał Przemek Gintrowski przy akompa-
niamencie Zbigniewa Łapińskiego (…).

Uczestniczyłem w manifestacjach przeciwko stanowi 
wojennemu w roku 1982, które odbyły się w Łodzi, 
podobnie jak w większości dużych miast w Polsce. 10 
listopada 1982 r. zostałem zatrzymany po manifestacji 
patriotycznej w rocznicę odzyskania niepodległości. 
Mówiliśmy wówczas: „generały” wygrały, ale jedynie 
na chwilę, ponieważ widzieliśmy, że system komuni-
styczny zbankrutował (…).

W tym czasie mój przyjaciel, nie tylko polityczny, Jacek 
Matysiak był internowany. Poznałem go dzięki moje-
mu bratu, Markowi. Studiowali razem historię na UŁ. 
Gdy rozpoczynałem studia prawnicze w roku 1979, 
obaj byli na trzecim roku studiów. Jacek był osobą zna-
ną w środowisku studenckim. Schlebiało mi, szczawi-
kowi z pierwszego roku, że Matysiak upatrzył we mnie 
prawą rękę w swojej studenckiej działalności (…).

Chciałem, abyśmy włączyli się w działalność Nie-
zależnego Zrzeszenia Studentów, żeby mieć wpływ 
na zmiany w Polsce. Nie mieliśmy wątpliwości, że 
zmiany powinny być głębokie. W przeciwieństwie do 
„dorosłych” z Solidarności, którzy najczęściej mówili 
o zmianie kosmetycznej poprzez dodanie niezależnej 
reprezentacji pracowniczej czy studenckiej. Społe-
czeństwo było podzielone: radykałowie uważali, że 
należało iść jak najdalej, „rozsądni” godzili się na so-
jusz z ZSRR, przewodnią rolę partii, kotwicę dla przy-
wiązania opozycji do jedynego słusznego ustroju. 

W gronie odznaczonych są członkowie organizacji walczących z reżimem 
komunistycznym i osoby represjonowane z powodu działalności opozycyjnej  
w latach 1956 – 1989
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Pamiętam wypowiedź śp. prezydenta prof. Lecha 
Kaczyńskiego podczas odznaczania zasłużonych 
członków NZS medalami, wygłoszoną na dwa tygo-
dnie przed katastrofą w Smoleńsku: …wy, młodzi 
z NZS, chcieliście więcej, wam było można więcej, 
my musieliśmy być ostrożniejsi….. Tak rzeczywi-
ście było. Rzeczywiście stawialiśmy na rozbicie ko-
muny w puch, mimo że żaden z nas nie wiedział, 
jak tego dokonać.

W lutym 1981  r. podczas strajku łódzkich uczelni 
z inicjatywy Jacka powstało pismo Nowsze Drogi. 
Rozwinęliśmy je do znaczących rozmiarów w ciągu 
następnych miesięcy. Zapał Jacka budził nas rano 
i powodował, że do późnej nocy spisywaliśmy myśli 
na matrycach powielacza. Potem unurzani w farbie 
sklejaliśmy je w całość i rozprowadzaliśmy wśród 
studentów i mieszkańców Łodzi podczas licznych 
manifestacji. Większość nakładu sprzedawaliśmy. 
Nadwyżka finansowa pozwalała na podróże służ-
bowe, na zakupy papieru, na zapas matryc i popra-
wianie techniki. Pisałem do Nowszych Dróg pod 
pseudonimem Jędrzej Szczepan. (…) Ważne jest dla 
mnie, że gdy je dziś czytam, to czuję, że wciąż po-
dobnie myślę. Nie zmieniłem się (…).

10 listopada 1982 r. wspólnie z Andrzejem Martu-
lą, Darkiem Sowińskim i Wandą Bubienko – jako 
działacze ZMD i NZS – manifestacyjnie złożyliśmy 
wieniec kwiatów przed tablicą poświęconą odzy-
skaniu niepodległości w 1918 roku przy kościele 
Podwyższenia św. Krzyża. Zostaliśmy zatrzymani 
przez funkcjonariuszy SB, tylko Andrzej Martula 
uniknął aresztowania. Trzymano nas w areszcie 
52 godziny i poddawano ostrym przesłuchaniom. 
Zostaliśmy postawieni przed kolegium ds. wykro-
czeń i ukarani grzywną w wymiarze maksymal-
nym, przekraczającą nasze finansowe możliwości. 
Wobec niemożności zapłaty byłem pewny, że od-
będę zamiennie karę aresztu. Liczyłem, że byłoby 
to około 50 dni. 

Okazało się jednak, że z inicjatywy Krzysztofa 
Strausa koledzy zebrali wśród mieszkańców osie-
dla studenckiego potrzebną kwotę, dzięki której 
mogliśmy cieszyć się wolnością. Myślę, że ci, któ-
rzy wrzucili do koszyka parę/parędziesiąt zło-
tych, poczuli, że biorą udział w czymś ważnym. 
Dla mnie to było pierwsze ważne doświadczenie 
solidarności (…)”.

Uroczystość 
wręczenia Krzyży 
Wolności  
i Solidarności 
odbyła się  
14 czerwca br.  
w Łodzi

Andrzej Goździkowski związał 
się z ruchem opozycyjnym  
w czasie studiów 
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Kierunek: rozwój  
i nowe produkty
Zakłady Mięsne Silesia są dziś w Polsce liderem branży mięsnej  
z dobrymi perspektywami na przyszłość. Kluczem do sukcesu  
ma być zakończony proces restrukturyzacji oraz stale  
rozwijana oferta produktowa. 

Zakłady Mięsne Silesia 
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W listopadzie 2017  r. Zakłady Mięsne 
Silesia dołączyły do Grupy Kapita-
łowej Gobarto, przejmując rolę cen-
trum kompetencyjnego w zakresie 

produkcji przetworzonej mięsa i wędlin. Proces ich 
konsolidacji z innymi podmiotami zależnymi w Grupie 
oraz porządkowania struktur trwał ponad rok. Zdecy-
dowano o zamknięciu dwóch zakładów – w Ciecha-
nowcu i Ciechanowie, a całą produkcję przeniesiono 
do Sosnowca. – Podjęte działania były niezbędne, aby 
zmniejszyć koszty produkcji i logistyki. Przeprowadz-
ka zakończyła się sukcesem, a pierwsze efekty były 
już widoczne w I kwartale tego roku. Po raz pierwszy 
udało nam się osiągnąć produkcję na poziomie 4 tys. 
ton miesięcznie. Dzięki zakończonej restrukturyzacji 
wzmocniliśmy nasze kompetencje, a to pozwoli nam 
na zbudowanie przewagi konkurencyjnej w sektorze 
przetwórstwa mięsnego – powiedział Mariusz Rusin, 
prezes zarządu ZM Silesia S.A.

Szansa na rozszerzenie portfolio
Strategia ZM Silesia jest odpowiedzią na zmieniające 
się nawyki żywieniowe Polaków. Jak wynika z danych 
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Polacy jedzą 
średnio 75 kg mięsa rocznie. Najchętniej spożywana 
jest wieprzowina – ok. 40 kg na osobę, później drób 
– niemal 27 kg, a dalej wołowina – 3,2 kg. Spożywamy 
dużo mięsa na tle innych krajów Unii Europejskiej 
(przeciętny mieszkaniec Polski w 2018 r. spożył 7,5 kg 
wieprzowiny więcej niż mieszkaniec UE), a dodatko-
wo coraz częściej wybieramy produkty dobrej jako-
ści. Polscy konsumenci chcą jeść dobrze i zdrowo, stąd 
coraz częściej czytają etykiety ze składnikami i szu-
kają produktów tradycyjnych i naturalnych. Widać 
to w wynikach badań GfK, które pokazują, że aż 28% 
konsumentów szuka wędlin bez sztucznych dodat-
ków, a 26% bez konserwantów. 

Odpowiedzią na ten trend jest linia wędlin „Z kurnej 
półki, w której wszystkie produkty przygotowywa-
ne są wyłącznie z przyprawionego mięsa z kurczaka 
oraz soli peklującej. Oferta adresowana jest do konsu-
mentów, którzy nie tylko szukają smacznych i cieka-
wych alternatyw dla wędlin wieprzowych, ale coraz 
większą wagę przywiązują do składu przetworów, 
który powinien być prosty i oparty na naturalnych 
składnikach. Wśród produktów „Z kurnej półki” są 
wędliny kanapkowe oraz kiełbasy suche. W ofercie 
obecnie znajduje się sześć produktów. W październi-
ku planowana jest inauguracja kolejnego, a spółka już 

zapowiada, że będzie dalej rozwijać koncept. Jedno-
cześnie większy akcent ma zostać położony na roz-
szerzanie portfolio produktów drobiowych. 

Zmieniające się nawyki konsumenckie Polaków i szyb-
szy tryb życia sprawiają też, że rośnie zainteresowanie 
produktami typu convenience, zwłaszcza w dużych 
aglomeracjach miejskich. Dlatego ZM Silesia planuje 
rozwijać się w tym segmencie, poszerzając ofertę pro-
duktową i unowocześniając linie produkcyjne.

Ważny element układanki
W ostatnim czasie rośnie sprzedaż polskich przetwo-
rów do Unii Europejskiej oraz krajów trzecich. Udział 
w globalnej ekspansji polskich producentów ma rów-
nież ZM Silesia, która aktywnie poszukuje nowych 
rynków zbytu poza granicami kraju, systematycz-
nie zwiększając udział eksportu w strukturze swo-
ich przychodów ogółem. Jak twierdzi Mariusz Rusin, 
utrudnieniem rynkowym jest duża presja cenowa ze 
strony dyskontów spożywczych. – Mimo to planujemy 
zwiększać sprzedaż swoich produktów w sieciach han-
dlowych. Szczególnie w obszarze produktów plastro-
wanych. W planach jest także wprowadzenie i rozwój 
marki własnej w jednej z sieci dyskontowych – dodaje.

Zakłady Mięsne Silesia koncentrują się również na 
rozwoju własnych kanałów sprzedaży. Obecnie fir-
ma posiada sieć, która składa się z 40 sklepów sta-
cjonarnych. W najbliższym czasie planowana jest 
restrukturyzacja wszystkich punktów w taki spo-
sób, aby do końca roku pokrywały one wszystkie 
koszty swojej działalności. 

Spożycie mięsa w Polsce
Źródło: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

wieprzowina

wołowina

drób

40 kg

Ogółem

mięsa rocznie 
na osobę

75 kg

27 kg

3,2 kg
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Rynek convenience 
rośnie w siłę
Produkty typu convenience odzwierciedlają nasz tryb życia  
– jemy szybciej, częściej, różnicujemy naszą dietę i co najważniejsze 
– chcemy odżywiać się zdrowo. Nowy trend to spore wyzwanie  
dla wielu producentów żywności, w tym również mięsa i wędlin, 
oraz czynnik mogący spowodować spore przetasowania  
na rynku spożywczym.

Nowe trendy
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Jak wynika z raportu KPMG, od kilku lat systema-
tycznie rośnie poziom zamożności polskiego spo-
łeczeństwa. Pod koniec 2018 r. w Polsce mieszkało 
ponad 1,3 mln osób zarabiających 7,1 tys. złotych 

brutto miesięcznie. To wzrost o 100 tys. w porównaniu 
z 2017 rokiem. Natomiast do 2021 r. majętnych Polaków 
ma być więcej aż o 300 tys. Ponadto w samym 2018 r. 
przeciętne wynagrodzenie brutto w Polsce wzrosło 
o 300 złotych do poziomu 4,6 tys. złotych. Wielu z nas 
stać na więcej, ale odbywa się to kosztem życia prywat-
nego. Przeciętny Polak, zwłaszcza w dużych miastach, 
pracuje coraz więcej, przez co brakuje mu czasu na pod-
stawowe czynności, jak zakupy czy jedzenie. Nic więc 
dziwnego, że słowo „convenience” od dłuższego czasu 
odmieniane jest przez wszystkie przypadki przez pro-
ducentów żywności. Trend, który wynika ze zmieniają-
cego się stylu życia, trafił do nas ze Stanów Zjednoczo-
nych i na stałe zadomowił się w polskim krajobrazie.

Convenience oznacza wygodę, a w przypadku żyw-
ności – wygodę konsumowania produktów, wygodne 
opakowanie. Żywność typu convenience to nic innego 
jak produkty jednorazowe, jednoporcjowe, do zjedze-
nia na ulicy lub podczas przerwy w pracy. Do niedaw-
na dostępne były w ograniczonym zakresie, głównie 
na stacjach benzynowych. Dziś pojawiają się wszędzie 
– w małych osiedlowych sklepach, hurtowniach oraz 
dużych sieciach handlowych, stanowiąc istotny ele-
ment budowanie przewagi konkurencyjnej.

Wzrost zainteresowania produktami typu conve-
nience stanowi odpowiedź na zmieniające się nawy-
ki żywieniowe Polaków oraz postępującą urbaniza-
cję. Mieszkańcy dużych aglomeracji jedzą częściej, 
w biegu, nierzadko poza domem. Czas na prawdziwe 
obiady w większym gronie rezerwujemy zazwyczaj 
na weekend. Do tego chcemy poznawać nowe smaki 
i dzielić się nimi z innymi.

Do niedawna rynek produktów convenience był bar-
dzo wąski. Dominowały produkty mrożone czy pako-
wane w puszki oraz słoiki, zazwyczaj słabej jakości. Co-
raz więcej konsumentów poszukuje jednak tego typu 
produktów o wysokich walorach odżywczych, świe-
żych i zdrowych. – Polacy chętnie kupują mięso i wę-
dliny i są skłonni do kupowania droższych produktów. 
Przewidywać należy rozwój segmentów takich, jak 
przekąski, dania gotowe czy półprodukty pozwalające 
na szybkie i wygodne przygotowanie posiłku – przeko-
nuje Mariusz Rusin, prezes zarządu ZM Silesia.

– Rynek ten będzie ewoluował jeszcze bardziej 
w stronę wygody. Produkty mają mniejsze grama-
tury, nadają się do zjedzenia „na raz”, dostępne są 
nierzadko w ekologicznych opakowaniach, a ich 
konsumpcja bądź przygotowanie nie będzie zajmo-
wać więcej niż kilka minut – dodaje Mariusz Rusin 
z ZM Silesia.

O dużym potencjale wzrostu segmentu convenience 
świadczą dane rynkowe. Według prognoz Polskiej 
Izby Opakowań, w 2020 r. opakowania tych produk-
tów stanowić będą ok. 8-10 proc. rynku opakowań 
żywności o wartości ok. 2,9–3,1 mld zł.  Z kolei eks-
perci z firmy doradczej Roland Berger prognozują, że 
tempo wzrostu segmentu convenience będzie 3-krot-
nie szybsze niż całego rynku spożywczego. Szacuje 
się, że w ciągu najbliższych trzech lat segment ten 
wzrośnie aż o 12,5-proc. w skali roku, co przełoży się 
na całą branżę opakowań, która coraz bardziej wpi-
suje się w ten trend.

Produkty convenience coraz częściej wchodzą do 
oferty producentów mięs czy wędlin. Przykładem 
są Zakłady Mięsne Silesia. Spółka od dłuższego 
czasu stawia na produkcję tego typu wyrobów. 
W 2018  r. ich sprzedaż wyniosła ponad 37 mln  zł. 
A to dopiero początek. Jak można przeczytać 
w strategii ZM Silesia, poza rozwojem zdrowych 
przekąsek planowane są także wzrosty sprzedaży 
w segmencie kiełbas cienkich oraz produktów dro-
biowych z naciskiem na Premium, a także wyro-
bów mrożonych – łatwych do odgrzania. – Światem 
convenience rządzić będą smakosze z pokolenia  
millenialsów czy pokolenia „Z”, nieznający świata 
bez smartfonów. To konsumenci, pasjonujący się 
kuchnią, ale często bez umiejętności, czasu czy od-
powiedniego kuchennego zaplecza do samodziel-
nego przyrządzenia wyszukanych dań, dlatego tak 
ważna będzie atrakcyjna i urozmaicona oferta pro-
duktowa – kończy Mariusz Rusin.

Kolejne lata w segmencie produktów convenience 
prawdopodobnie przyniosą szereg nowych pomy-
słów związanych z formami pakowania i prezento-
wania produktów, pozwolą też producentom mięsa 
i wędlin na rozszerzenie oferty. Można założyć z dużą 
dozą prawdopodobieństwa, że pojawi się większa 
konkurencja w tym sektorze, ale tym samym rynek 
bardziej się sprofesjonalizuje i zwiększy ofertę pro-
duktową, co będzie korzystne dla konsumentów.

37 mln zł
sprzedaż 
produktów 
convenience  
w 2018 r.  
w ZM Silesia
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Polski potencjał w obszarze automatyzacji 
i robotyzacji autorzy raportu oszacowali 
na 49% czasu pracy, co odpowiada 7,3 mln 
miejsc pracy – obie te wielkości dotyczą 

czynności, które mogą być zautomatyzowane. Cho-
dzi zarówno o czynności fizyczne: pakowanie, pa-
letyzowanie, załadunek, jak i czynności umysłowe: 
zbieranie i analiza danych, wypełnianie dokumen-
tów, uzupełnianie i przetwarzanie danych.

Dzięki automatyzacji tych czynności nastąpić ma 
wzrost produktywności, a poprzez wprowadzenie 
nowych technologii zyskają na znaczeniu umiejęt-
ności w zakresie programowania, obsługi robotów 
oraz – od zawsze poszukiwane przez pracodawców 
– inteligencja emocjonalna i praca w zespole.

Polska z potencjałem automatyzacji wynoszącym 
49% (średnia globalna 50%), dzięki efektywnie 
przeprowadzonym działaniom przez przedsiębior-
ców, może osiągnąć dodatkowy wzrost PKB do 2030 
roku na poziomie +15%.

Z tego samego raportu (McKinsey&Company) wy-
nika, że kluczowe znaczenie w dalszym rozwoju au-
tomatyzacji i robotyzacji będą miały duże dane (Big 
Data) oraz sztuczna inteligencja (AI), definiowana 
jako zdolność maszyny do wykonywania ludzkich 
funkcji poznawczych.

Z przeprowadzonego badania wynika, że 50% firm 
jest przekonanych, iż transformacja cyfrowa (rewo-
lucja przemysłowa), którą przechodzą, zwiększy ich 
konkurencyjność. Stąd światowe nakłady na trans-
formację cyfrową w 2019 r. mają wynieść 750 mld dol.

Duże dane (Big Data) w postaci wewnętrznych baz 
danych przedsiębiorstwa, dzięki ich skutecznej in-
tegracji, połączonej z głęboką analizą, pozwolą na 
dynamiczniejszy rozwój nowych metod zarządzania 
produkcją. Do najważniejszych zaliczyć należy ucze-
nie się maszynowe (machine learning) oraz tzw. In-
ternet rzeczy (Internet of Things – IoT), obejmujący 
rozwiązania od prostych sensorów do zaawansowa-
nych robotów, które – wykorzystując infrastrukturę 
komunikacyjną – usprawniają proces mprodukcji, 
a połączone z prostymi lub „inteligentnymi” syste-
mami zarządzania mogą przełożyć się na radykalne 
zwiększenie zysków przedsiębiorstwa.

Grupa Cedrob na drodze do rewolucji 
przemysłowej 4.0
Idąc za przykładem przedsiębiorstw, które stają się 
cyfrowe i „zgarniają” wszystko, Grupa Cedrob poło-
żyła w swojej strategii szczególny nacisk na transfor-
mację cyfrową, zwłaszcza w obszarze produkcji.

W 2018 r. uruchomiona została m.in. kolejna inwe-
stycja typu greenfield w Grupie Cedrob, tj. trzeci 

Przemysł 4.0 w Polsce i Grupie Cedrob

Transformacja 
cyfrowa 4.0

Łukasz Morawski, 
dyrektor Zakładu 
Mięsa Drobiowego 
Cedrob SA

Automatyzacja, robotyzacja, duże dane (Big Data) i sztuczna 
inteligencja (AI) – to już nie science fiction, tylko rzeczywistość 
współczesnego przemysłu. Jesteśmy świadkami postępującej 
rewolucji przemysłowej, jak wynika z raportu  
McKinsey&Company z 2018 r.
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zakład produkcji mięsa drobiowego, wyposażony 
w nowoczesną linię ubojowo-rozbiorową o pręd-
kości 13,5 tys. szt./godz.

Przewagą nowego zakładu są rozwiązania umożli-
wiające realizację założeń Przemysłu 4.0. Do naj-
ważniejszych zaliczyć należy sensory pomiarowe, 
zainstalowane na kołach nawrotnych linii oraz 
automatach patroszących, które pozwalają na ana-
lizę danych w czasie rzeczywistym i podejmowanie 
działań eliminujących odchylenia w procesie pro-
dukcyjnym.

Dane z procesu produkcyjnego tworzą duże dane 
(Big Data), które pozwalają wyznaczyć np. wskaź-
nik całkowitej efektywności wyposażenia (Overall 
Equipment Effectiveness OEE), prezentowany na 
ekranie interfejsu człowiek-maszyna (Human Ma-
chine Interfejs HMI).

Poza wyznaczeniem wskaźnika typu OEE, kluczo-
we znaczenie ma także możliwość zarządzania wy-
mianą narzędzi roboczych poprzez ocenę w czasie 
rzeczywistym stopnia skuteczności ich działania 
i w przypadku obniżonej efektywności wymianę 
i zapobiegnięcie awarii.

Kolejny potencjał stanowi oprogramowanie 
produkcyjne typu MES (Manufacturing Execu-
tion System), które – wykorzystując technologie 
informatyczne, urządzenia elektroniczne i ele-
menty automatyki – umożliwia efektywne zbie-
ranie danych w czasie rzeczywistym. Pozyskane 
dane, poza tym, że służą do analizy wskaźników 
produkcyjnych i stopnia ich wykorzystania, 
tworzą duże dane (Big Data) o procesie produk-
cyjnym.

Integracja pionowa danych z poziomu operacyjne-
go (OT) oraz poziomu informatycznego (IT) do za-
kładowych systemów raportujących typu Business 
Inteligence (BI) w Zakładzie Mięsa Drobiowego 
Grupy Cedrob pozwala na pogłębianie doskona-
łości operacyjnej, tym samym zwiększanie zysków 
przedsiębiorstwa.

Transformacja cyfrowa przynosi jednak zapotrze-
bowanie na nowe kompetencje, przede wszystkim 
w zakresie obsługi maszyn, systemów oraz kluczo-
wą umiejętność, tj. analizę danych z procesu.

Stąd droga Grupy Cedrob w rewolucji przemysłowej 
4.0 wiedzie poprzez Ludzi 4.0. Sporo takich Ludzi jest 
już z nami, ale potrzeba kolejnych i tych nieustannie 
będziemy zapraszać.

Polska z potencjałem automatyzacji 
wynoszącym 49% (średnia globalna 50%), dzięki 
efektywnie przeprowadzonym działaniom przez 
przedsiębiorców, może osiągnąć dodatkowy 
wzrost PKB do 2030 roku na poziomie + 15%.

Zachętą niech będą słowa Billa Gates’a w trakcie Code 
Conference w 2016 roku: „Tworzy się coś fascynują-
cego. To święty Graal, to największe marzenie ludzi 
powiązanych z nauką”. „Coś fascynującego” tworzy 
się także w zakładach Grupy Cedrob i prowadzić bę-
dzie do wdrażania automatyzacji i na jej fundamencie 
także sztucznej inteligencji (AI).
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Zapotrzebowanie na ziarna słonecznika jest 
coraz większe, dla przykładu Cedrob Pasze 
w 2019 roku kupi od lokalnych rolników 
25 tys. ton ziarna pastewnej odmiany. Jak 

wskazują prognozy ekspertów Cedrob, w przyszłym 
roku zapotrzebowanie będzie jeszcze większe. 

Wytrzymały na przymrozki
Słonecznik jest wciąż wśród rolników rośliną mało 
popularną. W 2016 roku uprawiany na ziarno sta-
nowił zaledwie 0,16% całości upraw roślin ole-
istych, zajmując ostatnie miejsce za lnem (0,37%), 
makiem, gorczycą, soją i innymi (1,50%), rzepakiem 
i rzepikiem jarym (8,46%) oraz rzepakiem i rzepi-
kiem ozimym (89,52%). Według danych GUS, po-
wierzchnia uprawy słonecznika na ziarno wynio-
sła w 2015 roku 1341 ha, a w 2016 – 2063 ha. To wciąż 
niewielkie wartości, , zważywszy na korzyści, które 
ze sobą niesie uprawa słonecznika. 

Siew słonecznika to dobry płodozmian dla rol-
ników i dobry rodzaj uprawy na słabsze gleby 
– czwartej lub piątej klasy bonitacyjnej. Może 
być doskonałym zmianowaniem na przykład dla 
upraw kukurydzy, okopowych, strączkowych, mo-
tylkowatych z trawami oraz dla zbóż. Słonecznik 

wkomponowuje się dobrze w termin prac polo-
wych, bo dojrzewa po żniwach pszenicy, a przed 
żniwami kukurydzy, dzięki czemu rolnik rozkłada 
sobie rodzaj i tempo prac. Uprawa słonecznika nie 
wymaga też dodatkowych nakładów finansowych 
na sprzęt, wręcz przeciwnie, maszyny takie, jak 
siewnik czy kombajn, pozostają dłużej w użyciu 
i można czerpać z nich większą korzyść finanso-
wą. Uprawiając słonecznik, nie musimy liczyć się 
z dużymi kosztami nawożenia, zwłaszcza że dziś 
nawozy co roku są średnio o 10% droższe. Plon 
z hektara to od 2,5 do 4 ton, a średnia cena zakupu 
za ostatnie 2-3 lata to ok. 1350 zł/ tonę. Nakłady na 
1 hektar to ok. 1500 zł, co daje satysfakcjonujący 
zysk z hektara.

Niewątpliwą zaletą słonecznika jest jego wytrzy-
małość na przymrozki do – 4°C i odporność na 
przejściowe okresy suszy. Żeby uzyskać dobry plon, 
podobnie jak w przypadku innych roślin, musimy 
właściwie dobrać rejon, glebę, plan nawożenia czy 
redukcję chwastów, a także przygotować pola pod 
zasiew. Warto wiedzieć, że ponad 20 ha to granicz-
na powierzchnia dająca zysk. W przypadku mniej-
szych plantacji istnieje duże ryzyko, że dzikie ptac-
two w dużym stopniu ją zniszczy. 

Słonecznik – 
płodozmian, który 
zwiększa opłacalność
Uprawa słonecznika zyskuje coraz większą grupę zwolenników, 
szczególnie w Polsce południowo-wschodniej i południowo- 
-zachodniej, gdzie obserwujemy klimat nieco cieplejszy  
niż na pozostałych terenach naszego kraju. Słonecznik  
dobrze znosi przejściowe okresy suszy, a uprawa  
jest łatwa i przynosi duży zysk. 

Andrzej Schodowski, 
kierownik działu 
zaopatrzenia  
w surowce Cedrob 
Pasze
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Mniej zagrożeń
Oprócz dzikich ptaków słonecznikowi może zagra-
żać też kilka gatunków owadów, między innymi 
błyszczka jarzynówka, drutowce, miniarki, mszyce, 
omacnica słonecznikówka, pędraki, rolnice, a także 
ślimaki czy zmieniki. Jednak to wciąż dużo mniej 
zagrożeń niż w przypadku innych roślin oleistych, 
w tym rzepaku.

Decydując się na uprawę słonecznika, trzeba pa-
miętać, by starannie przygotować glebę ze wzglę-
du na punktowy wysiew nasion. Orkę siewną po-
winno się przeprowadzić zimą na głębokość 22- 25 
cm. Natomiast wiosną pole należy zwłókować, 
zbronować lub przeprowadzić niezbyt głęboką 
uprawkę agregatem. Jeśli gleba, na której wy-
siewamy słonecznik, jest uboga w potas, należy 
pamiętać o uzupełnianiu go w ilości 240 kg/ha, 
ponieważ słonecznik pobiera z gleby bardzo duże 
ilości tego pierwiastka. Niedobór potasu dopro-
wadza do braku sztywności łodyg, co może skoń-
czyć się złamaniami i realnymi stratami podczas 
zbioru kombajnem. 

Uprawa słonecznika na tym samym polu nie powin-
na być prowadzona częściej niż co 4 lata, po to, aby 
ograniczyć ilość nagromadzonego inokulum, czyli 
grzybów bytujących na resztkach pożniwnych, samo-
siewach i chwastach oraz występujących jako formy 
przetrwalnikowe. Żywotność inokulum jest odwrot-
nie proporcjonalna do długości przerwy w uprawie 
na danym polu. 

Słonecznik najlepiej zbierać chwilę po osiągnięciu 
przez niego dojrzałości, po to, by w jak największym 
stopniu ograniczyć straty spowodowane przez ptac-
two i choroby. 

Źródło energii i witamin
Słonecznik stosowany w paszy zdecydowanie pod-
nosi jej energetyczność. Nasiona słonecznika za-
wierają bowiem dużo tłuszczu (do 35%) oraz białko. 
Są też bogatym źródłem mikro i makroelementów, 
witaminy E oraz aminokwasów, między innymi 
izoleucyny, leucyny, lizyny, metioniny, tyrozyny, 
tryptofanu, waliny, argininy czy kwasów asparagi-
nowego i glutaminowego.

Coraz więcej 
rolników decyduje 
się na uprawę 
słonecznika
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Jest Pan autorem licznych prac na temat ży-
wienia drobiu. Przygotowywał Pan też opra-
cowanie dotyczące wykorzystania soi GMO 
w paszach. Dowodził Pan w swoich pracach, że 
rośliny modyfikowane genetycznie nie są za-
grożeniem ani dla zdrowia ludzi, ani zwierząt. 
Dlaczego – Pana zdaniem – tak trudno przeko-
nać przeciwników stosowania GMO w paszach, 
że nauka nie potwierdza ich obaw?
Profesor Jan Jankowski: Wokół stosowania 
w żywieniu zwierząt, w tym drobiu, pasz pochodzą-
cych z roślin modyfikowanych genetycznie narosło 
wiele kontrowersji i mitów. Jak wykazują badania, wie-
lu z tych „przeciwników” nie w pełni rozumie co to jest 
GMO, ale tak „na wszelki wypadek” jest przeciw. Mo-
dyfikacja genetyczna soi, stosowanej w żywieniu zwie-
rząt i ludzi od ponad 25 lat, polega na wywoływaniu 
odporności tej rośliny na środek chwastobójczy Ro-
undup, wykorzystywany powszechnie w Polsce m.in. 
do przyśpieszenia dojrzałości rzepaku przed zbiorem. 
Modyfikacja genetyczna to wprowadzenie do genomu 

rośliny obcego genu, czyli w pewnym uproszczeniu 
białka. Białko to jest trawione w przewodzie pokar-
mowym i nie wpływa w żaden sposób na metabolizm 
konsumenta takiej rośliny, tj. konsumenta pierwotne-
go GMO. W przypadku mięsa drobiowego człowiek 
jest konsumentem wtórnym. Prowadzone od ponad 
30 lat badania z wykorzystaniem najnowszych dostęp-
nych technik analitycznych nie dostarczyły żadnych 
przekonujących dowodów na szkodliwość zastosowa-
nej modyfikacji. Nie znam przyczyn dla których część 
społeczeństwa niedowierza wynikom badań. Dla nich 
drobiarstwo powinno mieć w ofercie produkty nie-
standardowe, tj. mięso i jaja od ptaków żywionych bez 
udziału pasz modyfikowanych genetycznie. Będą one 
znacznie droższe niż standardowe, ale konsument ma 
pełne prawo wyboru. 

Branża drobiowa przekonuje, że wprowadze-
nie zakazu stosowania soi GMO w paszach 
spowoduje załamanie produkcji drobiowej 
w Polsce…

Genetycznie 
modyfikowana 
soja w paszy jest 
bezpieczna
O kontrowersjach związanych ze stosowaniem soi genetycznie 
modyfikowanej w paszach i o pracach nad doskonaleniem 
technologii żywienia drobiu rozmawiamy z prof. Janem 
Jankowskim, kierownikiem Katedry Drobiarstwa  
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Prof. Jan Jankowski, 
kierownik Katedry 
Drobiarstwa UWM  
w Olsztynie

Żywienie drobiu
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Wprowadzenie zakazu stosowania GMO w żywie-
niu zwierząt spowoduje krach w drobiarstwie. Bo tu 
mamy zupełnie inną sytuację, niż w przypadku np. 
żywienia krów, które potrzebują znikomej ilości pasz 
wysokobiałkowych. Oczywiście, potrafimy już żywić 
także drób bez soi, jednak skąd wziąć takie ilości su-
rowców wysokobiałkowych. Od lat zwiększamy ilość 
pasz rzepakowych, nasion roślin strączkowych i śruty 
słonecznikowej w mieszankach pełnoporcjowych dla 
drobiu, ale przy takiej skali produkcji drobiarskiej po-
daż alternatywnych dla soi surowców wysokobiałko-
wych nie jest wystarczająca. Uprawiamy już w Polsce 
soję (bez modyfikacji genetycznej) i być może w przy-
szłości powtórzy się historia polskiej kukurydzy. Mu-
simy jednak pamiętać, że zwiększając areał upraw ro-
ślin białkowych, ograniczymy możliwości upraw zbóż.

W jakich obszarach, z Pana perspektywy, jest 
dziś najwięcej do zrobienia? Żywienie, wete-
rynaria czy organizacja produkcji?
Zdecydowanie żywienie, bo ma wpływ nie tylko 
na koszty produkcji, ale także na zdrowie ptaków, 
ich dobrostan, jakość i bezpieczeństwo mięsa oraz 
jaj. W ostatnim Europejskim Sympozjum Żywienia 
Drobiu, które odbyło się 10-13 czerwca w Gdańsku 
i jest organizowane cyklicznie co 2 lata, uczestniczy-
ło ponad 1800 osób w 76 krajów. Liczba uczestników 
potwierdza rangę problematyki żywienia, a powie-
rzenie organizacji tego wydarzenia Polsce świadczy 
o docenieniu osiągnięć naszego kraju w tym zakresie. 

Zespół pod Pana kierownictwem prowadził 
również wiele badań na temat poprawy ży-
wienia drobiu. Które kierunki rozwoju są dziś 
najbardziej obiecujące?
Nakazem chwili jest znaczne ograniczenie stoso-
wania antybiotykoterapii w stadach drobiu, a także 
wyeliminowanie z paszy kokcydiostatyków antybio-
tykowych. Zdrowie ptaków zależy od tego, co dzieje 
się w ich przewodzie pokarmowym. Stąd też, moim 
zdaniem, najważniejszym problemem jest zachowa-
nie równowagi ekosystemu przewodu pokarmowego 
oraz zwiększenie sprawności sytemu immunologicz-
nego ptaków. Badania mojego zespołu i zespołów 
współpracujących z nami, a także innych placówek 
naukowych i firm biotechnologicznych w kraju i za 
granicą, są ukierunkowane na tę problematykę. Na 
rynku pojawiają się już produkty z drobiu, który nie 
był leczony antybiotykami, a w paszy nie było kokcy-
diostatyków antybiotykowych. 

Czy białko owadzie może być wartościowym 
i uzasadnionym ekonomicznie dodatkiem 
do pasz?
Mączka z larw owadów jest wartościowym źró-
dłem białka i tłuszczu, a możliwość jej wykorzy-
stania w żywieniu drobiu jest przedmiotem wielu 
programów badawczych na całym świecie. Dotych-
czasowe wyniki są obiecujące. Moim zdaniem, uza-
sadniony jest chów owadów przede wszystkim jako 
bioreaktora do utylizacji odpadów. Wyproduko-
wane z larw takich owadów mączki wysokobiał-
kowe i tłuszcze mogą być wykorzystane jako pasza 
dla zwierząt, jednak obecna cena sprawia, że jest 
to ekonomicznie nieopłacalne. Ponadto powstaje 
pytanie, czy konsumenci zaakceptują produkty od 
zwierząt żywionych taką paszą, skoro brak jest ak-
ceptacji dla mączek mięsno-kostnych stosowanych 
od dziesięcioleci (z wyjątkiem UE, gdzie obowiązuje 
zakaz od 2001 roku). Przecież wszystkie ksenobio-
tyki wbudowane w ciało larw owadów wskutek 
utylizacji odpadów skoncentrują się w mączkach 
i mogą przechodzić do konsumpcyjnych produk-
tów zwierzęcych. Mączki takie mogą być dobrą pa-
szą dla zwierząt towarzyszących lub futerkowych, 
chociaż już są dopuszczone w UE do stosowania 
w paszach dla ryb. Moim zdaniem, należy przywró-
cić możliwość stosowania mączek mięsno-kost-
nych i, podobnie jak w przypadku soi GMO, ofero-
wać na rynku także produkty powstałe bez udziału 
mączek. Niech konsument wybierze.

Prowadzone 
od ponad 30 
lat badania nie 
dostarczyły 
dowodów na 
szkodliwość roślin 
modyfikowanych  
w paszach
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O takich ludziach mówi się: rolnik z po-
wołania. Od ponad 30 lat Wiesław Gryn 
prowadzi rodzinne gospodarstwo, dziś 
prawie 800 ha, na których gospodaru-

je już z następnym pokoleniem, córką i synem. Ale 
u Grynów tak właśnie jest: miłość do ziemi i pasję do 
rolnictwa po prostu ma się w genach.

Koniec sierpnia to dla Wiesława Gryna pracowity 
okres: do obsiania 300 ha rzepaku, 80 godzin w cią-
gniku, jak szacuje pan Wiesław. 

– Dzisiejsza technologia na pewno ułatwia pracę, 
można tak zaprogramować maszynę, że robi się pra-
wie samo, z naciskiem na „prawie”, bo jednak intuicji 
i czujnego oka rolnika nic nie zastąpi – dodaje. 

Sposób na suszę
Wiesław Gryn znany jest z tego, że od lat stosuje 
na swoich polach technologię uprawy bezorkowej. 
Podpatrzoną podczas wizyty za oceanem metodę, 
pan Wiesław przystosował do polskich warunków. 

Uprawa roli 
wymaga wiedzy…  
i serca

Wiesław Gryn,  
rolnik z Rogowa  
na Zamojszczyźnie, 
racjonalizator i konstruktor 
maszyn, popularyzator 
uprawy bezpłużnej, 
dostawca Cedrob Pasze.
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Przede wszystkim po to, żeby bronić się przed su-
szą. W przeciwieństwie bowiem do tradycyjnej orki, 
która przyśpiesza erozję i jałowienie gleby, uprawa 
bezpłużna pozwala zatrzymać w ziemi wodę i cenne 
pierwiastki.

– U mnie kłopoty z wodą zaczęły się znacznie wcze-
śniej, niż pojawił się problem suszy w skali całego 
kraju – mówi rolnik. – Działy Grabowieckie, rejon, 
gdzie mam pola, to teren pofałdowany, tu zawsze 
były niedobory wody. Uprawę bezpłużną zaczęliśmy 
stosować już pod koniec lat 90. Nie było łatwo, pierw-
sze próby były wręcz nieudane. Ale uczyliśmy się na 
błędach, a plony z każdym rokiem były lepsze.

Pan Wiesław uważa, że uprawa bezpłużna może być 
receptą na kolejne suche lata i spowodowane brakiem 
opadów problemy rolników w całej Polsce. Kluczem 
do sukcesu jest wzmocnienie systemu korzeniowego 
– tak, żeby rośliny mogły w czasie suszy czerpać wil-
goć z położonych głębiej warstw gleby.

– Woda jest najważniejszym determinantem – pod-
kreśla rolnik. – Bez wody, niezależnie od technolo-
gii i ilości zastosowanego nawozu, plonu nie będzie. 
Chodzi o to, żeby wodę, która spadnie na pole, zatrzy-
mać i wykorzystać materię organiczną, podzielić się 
tym, co ziemia urodzi: połowę zebrać, skonsumować, 
a drugą połowę w postaci resztek pożniwnych zosta-
wić i oddać glebie. Zatrzymać wodę i zadbać o materię 
organiczną – to cała filozofia.

Zrównoważony rozwój według Gryna
Na polu u pana Wiesława nic się nie marnuje, słoma, 
która zostaje – nie zostaje tam bez przyczyny. Będzie 
przetworzona przez dżdżownice na materię orga-
niczną, bogatą w składniki odżywcze i minerały, któ-
re zasilą rośliny. Dodatkowo w ten sposób gleba jest 
dotleniana. Według Wiesława Gryna, właśnie woda 
i powietrze w glebie decydują o wielkości plonów.

– Dziś najważniejszą rzeczą jest, żeby nie korzystać 
tylko z pierwszych 30 cm gleby, ale sięgnąć przy-
najmniej do metra albo i głębiej – mówi rolnik. – Im 
większa objętość, tym więcej wody i składników da 
się zmagazynować. Niestety, świadomość tego, jak 
badać, a co dopiero – jak poprawiać zasobność gleby, 
nawet wśród rolników jest niewielka. A tymczasem 
ekscytujemy się i wysyłamy łaziki na Księżyc, żeby 
tam badały ziemię, choć nie zbadaliśmy naszej gleby 
głębiej niż 30 cm – tu, na Ziemi, nie na Księżycu.

Wiesław Gryn 
prowadzi 
gospodarstwo 
rodzinne  
od ponad  
30 lat
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Pan Wiesław od lat zachęca do stosowania metody 
bezpłużnej, chętnie dzieli się swoim doświadczeniem 
i wiedzą. Współpracuje z instytutami badawczymi, 
gości na swoich polach studentów, ma spotkania 
z rolnikami i wykłady. Ale nie kryje rozczarowania, 
że pomimo tych wysiłków technologia, która pozwa-
la poprawić zasobność gleby, znajduje tylko nielicz-
nych naśladowców.

– Trzeba całkowicie zmienić myślenie o uprawie 
gleby – mówi rolnik. – Nie można jej dalej beztro-
sko eksploatować. W Polsce mamy bardzo mocno 
zakwaszone i zdegradowane gleby, w strasznym 
tempie ubywa próchnicy. Są na to twarde dane, któ-
re powinny dawać do myślenia. Ale u nas pokutuje 
przekonanie, że jesteśmy najmądrzejsi. Tyle że fak-
ty mówią same za siebie – musimy dostosowywać 
technologię uprawy do zmieniającego się klimatu, 
a nie zawracać Wisłę kijem, bo powoli już i Wisły za-
czyna brakować.

Żyłka konstruktorska
– Gorsze warunki klimatyczne i glebowe musimy 
nadrobić pomysłowością – mówi pan Wiesław.

I sam jest tej pomysłowości najlepszym przykła-
dem. Dodaje, że u niego w gospodarstwie prawie 
zawsze matką wynalazku jest potrzeba. Rolnik 
ma własny park maszynowy, niektóre urządzenia 
skonstruował od początku, reszta to zmodyfiko-
wane wersje seryjnie produkowanych maszyn. 
Zawsze miał żyłkę konstruktorską. Sam zaprojek-
tował i zbudował np. agregat uprawowo-siewny, 
który wykorzystuje do tzw. uprawy pasowej.

– Budujemy maszyny, a te fabryczne przerabiamy 
pod nasze potrzeby i tak, żeby były bliżej natury 
– wyjaśnia. – Jak się siedzi tyle godzin w maszy-
nie, to od razu widać wszystkie jej wady. Ale dziś 
maszyny rolnicze budują inżynierowie albo pro-
gramiści, którzy nigdy nie byli w polu. Liczy się 

Wiesław Gryn 
sam konstruuje 
albo udoskonala 
maszyny 
produkowane 
seryjnie
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tylko sprzedaż, dlatego tyle samo kosztuje stal do 
produkcji maszyn, ile wydaje się na marketing. 
A dżdżownice i matka natura nie mają pieniędzy na 
marketing. To zadufanie, że mamy najlepsze ma-
szyny i najlepsze nawozy, już dawno zbankrutowa-
ło. Prawda jest taka, że w Europie, stosując dotych-
czasowe technologie uprawy, nie da się już uzyskać 
większych plonów.

Rodzina z tradycjami
Grynowie to rolnicy od pokoleń. Pan Wiesław opo-
wiada piękną historię swojej rodziny. Mówi, że 
w tym samym miejscu i pod tym samym szyldem 
gospodarstwo funkcjonuje od 1785 r. Wtedy na Za-
mojszczyznę dotarli przodkowie pana Wiesława – 
przyjechali na zaproszenie Ordynata Zamojskiego. 
Rodzina ma korzenie niemiecko-francuskie, przod-
kowie pochodzili z Alzacji, ale odkąd osiedlili się na 
ziemiach polskich, wielokrotnie dawali dowody 
swojego patriotyzmu i przywiązania do ziemi. 

Pan Wiesław z dumą opowiada, że jego pradziadek 
był wyróżniony w pierwszej encyklopedii rolni-
czej, jeszcze sprzed I wojny światowej, jako właści-
ciel jednego z najlepszych gospodarstw w guberni 
lubelskiej. Prababcia z kolei była bliską przyjaciół-
ką Aleksandry Piłsudskiej, późniejszej żony Mar-
szałka. Te piękne tradycje są w rodzinie Grynów 
pielęgnowane i przekazywane z pokolenia na po-
kolenie.

Pan Wiesław objął otrzymane od ojca kilka hek-
tarów pod koniec lat 80. XX w. Od tamtego czasu 
powiększył swoje gospodarstwo wielokrotnie, 
wprowadził własne metody i technologie uprawy. 
Specjalizuje się w produkcji pszenicy, rzepaku i ku-
kurydzy. Chwali sobie współpracę z Cedrob Pasze, 
gdzie dostarcza zboże. 

Rolnik cieszy się, że dzieci poszły w jego ślady. Jest 
dumny, że przekazał im to, co najważniejsze: sza-
cunek do ziemi. – Po prostu: w uprawę ziemi trzeba 
włożyć serce – uśmiecha się pan Wiesław.
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1. Fizyczna izolacja stada zwierząt
Tam, gdzie to możliwe, w zależności od systemu pro-
dukcji trzody chlewnej, izolację gospodarstwa można 
uzyskać poprzez utrzymanie odpowiednich odległości 
między gospodarstwami, pełne ogrodzenie stada i zain-
stalowanie zamkniętego wejścia na teren gospodarstwa. 

Ponadto bardzo istotną kwestią jest kontrolowanie 
wszelkich wejść i wyjść do budynku inwentarskiego 
– szczelność drzwi i okien uniemożliwiające wejście 
osobom postronnym (tablica „Nieupoważnionym 
wstęp wzbroniony”), oraz zwierzętom dzikim (psy, 
koty, gryzonie, ptaki, ale i coraz częściej owady).

2. Wprowadzenie nowych świń do 
stada – zasiedlanie obiektu
Tylko świnie z zaufanych i certyfikowanych źró-
deł powinny być wprowadzane do stada. Zwierzę-
ta muszą być zaopatrzone w świadectwo zdrowia 
podpisane przez urzędowego lekarza weterynarii. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na zarządzanie 
transportem zwierząt, na procedury czyszczenia 

Jak zabezpieczyć 
farmę przed 
wniknięciem  
wirusa ASF?
Choroba powoli wkrada się do Europy Zachodniej, dotykając 
głównie populacji dzików. Wygląda na to, że wirus nie zniknie 
w najbliższym czasie. Jakie są praktyczne systemy pomiaru, aby 
zminimalizować ryzyko wejścia ASF do hodowli świń? Poniżej 
przedstawiam kilka kluczowych założeń tegoż zagadnienia.

Katarzyna Lasiecka, 
doktor nauk 
weterynaryjnych, 
pełnomocnik ds. 
weterynarii Zarządu 
Grupy Cedrob

Walka z Afrykańskim Pomorem Świń
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i dezynfekcji pojazdów oraz stref załadunku i roz-
ładunku zwierząt.

Liczba dostawców zwierząt do fermy powinna być 
ograniczona. W okresie kwarantanny danego stada 
nadzór kliniczny należy połączyć z nadzorem serolo-
gicznym i wirusologicznym, stosownie do przypadku.

3. Pojazdy, odzież i obuwie
Pojazdy używane do transportu świń powinny 
być czyszczone i dezynfekowane natychmiast po 
każdym zakończonym transporcie zwierząt, a jeśli 
to konieczne, przed każdym nowym załadunkiem 
zwierząt. Do jej przeprowadzenia powinny zostać 
użyte środki dezynfekujące znajdujące się w wy-
kazie produktów biobójczych. Dodatkowo każdy 
pojazd, który transportuje trzodę chlewną, powi-
nien dysponować dokumentacją, w której zostały 
zapisane informacje potwierdzające, że powyższe 
operacje zostały wykonane.

Podczas czyszczenia i dezynfekcji pojazdów należy 
zwrócić szczególną uwagę na nadwozie ciężarówki, 
rampę załadunkową, wyposażenie mające kontakt 
ze świniami, kabinę kierowcy oraz odzież ochronną, 
w tym buty używane podczas rozładunku.

Kierowcy powinni postępować zgodnie z zasadami 
bezpieczeństwa biologicznego w gospodarstwie 

podczas obchodzenia się ze zwierzętami i nie  
powinni wchodzić do gospodarstw hodujących 
świnie.

4. Pracownicy i goście
Osoby wchodzące na fermę, w tym inni hodowcy 
i pracownicy, nie powinny mieć kontaktu z inny-
mi świniami przez minimum 48h przed wejściem 
do obiektu, najbardziej optymalnym okresem są 
72h. Każdy odwiedzający powinien mieć zapew-
nioną odzież i obuwie do wyłączanego użytku na 
obszarze fermy, którą po użyciu powinien pozo-
stawić na fermie.

5. Usuwanie padliny
Pojazdy zbierające martwe zwierzęta stanowią po-
ważne ryzyko przeniesienia choroby. Pojazdy te nie 
powinny wjeżdżać na fermę. Tusze padłych zwierząt 
należy zbierać poza ogrodzeniem lub terenem gospo-
darstwa. Kierowcy muszą ściśle przestrzegać zasad 
bezpieczeństwa biologicznego w gospodarstwie i nie 
powinni wchodzić na jego teren.

Tusze padłych dzików znalezione na zainfekowanych 
obszarach powinny zostać zbadane w celu wykry-
cia obecności wirusa ASF, a następnie zutylizowane 
w zakładzie zatwierdzonym. Żaden element tuszy 
dzika nie powinien być wprowadzany do gospodar-
stwa, gdzie utrzymywane są świnie.

Na ASF nadal nie 
ma skutecznych 
leków ani 
szczepionek – 
zagrożenia tą 
chorobą nie wolno
bagatelizować
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Wieprzowina to jeden z kluczowych 
obszarów rynku spożywczego 
w Chinach. W kraju żyje połowa 
wszystkich świń na naszej planecie, 

a mięso to jest podstawowym elementem chińskiej 
diety, co oznacza, że jego niedobór może zaszkodzić 
stabilności społecznej Chin. Wybuch pomoru świń 
grozi również zachwianiem światowego łańcucha 
dostaw wieprzowiny.

Cena, jaką sprzedawcy detaliczni płacą za wieprzo-
winę, wzrosła w ubiegłym roku o prawie 70%. We-
dług danych rządowych średnia cena, jaką hurtow-
nicy płacą dostawcom, wzrosła w ostatnim tygodniu 
sierpnia o 90% w porównaniu z rokiem ubiegłym. 

Analitycy twierdzą, że ceny mogą jeszcze wzrosnąć. 
Chociaż chińskie władze już zaplanowały wsparcie ryn-
ku trzody chlewnej – w tym dotacje dla hodowli trzody 
chlewnej i rodzin, które mogą zmagać się z gwałtowny-
mi wzrostami cen – z pewnością dodatkowo zintensyfi-
kują wysiłki, aby poradzić sobie z kryzysem.

Rządowe wsparcie
Część problemu polega na tym, że według  
chińskiego ministerstwa rolnictwa rolnicy nie 

zasiedlają ponownie gospodarstw po wybiciu cho-
rych zwierząt, a po upływie czasu koniecznego na 
ustanie presji wirusa w obiekcie. To skłoniło chiń-
skie władze do poszukiwania sposobów zachęca-
nia rolników i producentów do hodowli większej 
liczby świń. Dlatego też ministerstwa finansów 
i rolnictwa poprosiły na początku września sa-
morządy o uwolnienie pieniędzy, które mogłyby 
zostać wykorzystane na technologię sztucznego 
zapłodnienia. 

To kluczowa kwestia, aby wesprzeć gospodarstwa 
zajmujące się reprodukcją prosiąt. Ministerstwa we-
zwały również lokalnych urzędników do przyspie-
szenia dystrybucji dotacji dla gospodarstw, w których 
świnie zostały zabite z powodu choroby, by mogły 
szybciej je zasiedlać. Dodatkowo rząd w Pekinie pla-
nuje zwiększyć dotacje, wsparcie kredytowe i ochro-
nę ubezpieczeniową producentów trzody chlewnej 
w całym kraju. 

Nowe starania mające na celu rozwiązanie kryzysu 
wywołały optymizm wśród inwestorów wieprzowi-
ny. WH Group (WHGLY), największy na świecie prze-
twórca wieprzowiny, odnotował wzrost zapasów 
w Hongkongu o 7,9%. 

Katarzyna Lasiecka, 
doktor nauk 
weterynaryjnych, 
pełnomocnik ds. 
weterynarii Zarządu 
Grupy Cedrob

Globalne 
konsekwencje  
ASF w Chinach
Afrykański pomór świń zniszczył jedną trzecią chińskiej populacji 
świń. Teraz urzędnicy rządowi dyskutują o dramatycznych  
krokach w celu ustabilizowania największego  
na świecie rynku wieprzowiny.

Rynek wieprzowiny zagrożony
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Niedobór mięsa
Być może Chińczycy będą musieli pójść jeszcze da-
lej, aby wypełnić lukę podażową. Władze zobowią-
zały się, że w razie potrzeby uwolnią rządowe re-
zerwy zamrożonego mięsa wieprzowego. Rzecznik 
Ministerstwa Handlu Gao Feng powiedział w ze-
szłym tygodniu, że agencja „będzie ściśle monito-
rować rozwój rynku”, zanim podejmie taką decyzję. 
Trudno przecenić skalę problemu. Według danych 
opublikowanych przez ministerstwo rolnictwa 
tego kraju, Chiny straciły w ubiegłym roku ponad 
100 milionów świń.

Chiny wprowadziły już racjonowanie żywności, któ-
re zobowiązuje obywateli do kupowania pewnych 
ilości wieprzowiny w niektórych miastach. Niektóre 
lokalne władze oferują zniżki na wieprzowinę, aby 
zrównoważyć gwałtowny wzrost cen. Na przykład 
w południowym mieście Nanning cena wieprzowi-
ny została obniżona o co najmniej 10% średniej ceny 
rynkowej, jak podaje lokalna gazeta rządowa. Miesz-
kańcy kraju ograniczają się do kupowania 1 kg wie-
przowiny dziennie. 

Rosnące ceny 
Analitycy firmy inwestycyjnej Soochow Securities 
przewidują, że cena wieprzowiny może w nadcho-
dzących miesiącach wzrosnąć do 30 juanów (4,20 
USD) za kilogram (2,2 funta). To ponad 40% powyżej 
obecnego poziomu. Wyższe ceny prawdopodobnie 
wywrą presję na Chiny, by importowały więcej wie-
przowiny z reszty świata. 

Rabobank szacuje, że produkcja wieprzowiny w Chi-
nach może spaść w tym roku o 25%, co oznacza, że 
kraj będzie musiał importować nawet 1,5 miliona 
ton tusz wieprzowych. Może to przynieść korzyści 
eksporterom wieprzowiny na całym świecie. Matteo 
Lagatti, analityk Rabobank, spodziewa się, że lwią 
część tego importu zapewni Europa. Chiński import 
wieprzowiny z Europy wzrósł w pierwszej połowie 
2019 r. już o 54%. Jego większość pochodzi z Hiszpanii, 
Niemiec, Danii, Holandii i Francji. 

Nie jest jednak wykluczone, że aby wypełnić lukę na 
rynku mięsa, Chińczycy będą musieli sięgnąć rów-
nież po inne gatunki mięs, m.in. drób, co jest szansą 
dla polskich producentów. 

Zagrożenie dla wszystkich
Jednak nikomu nie powinno zależeć na utrzymy-
waniu się tego kryzysu. Jego długoterminowe kon-
sekwencje mogą być bardzo dotkliwe nie tylko dla 
państw, w których występuje wirus. 

Pojawienie się w 2018  r. ASF w Chinach zatrzęsło 
światowym sektorem żywnościowym. W ciągu 
roku wirus rozprzestrzenił się w zawrotnym tem-
pie. Niestety, nie udało się go utrzymać w granicach 
Chin. W tym roku rozprzestrzenił się na państwa 
ościenne, m.in. Laos, Vietnam, Kambodżę, Mon-
golię. Jeśli będzie rozwijał się dalej w tym tempie, 
może spowodować światowe niedobory żywności 
na skalę, której dawno nie obserwowaliśmy. A na 
tym mogą stracić wszyscy.

Według danych opublikowanych przez 
ministerstwo rolnictwa tego kraju,  
Chiny straciły w ubiegłym roku ponad  
100 milionów świń.

Pojawienie się  
w 2018 roku ASF  
w Chinach 
zatrzęsło 
światowym 
sektorem 
żywnościowym
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polskiej żywności. Łączy myślenie naukowe i prak-
tyczne doświadczenie. Tworzy z uczestnikami debaty 
publicznej forum wymiany idei i informacji, pośredni-
cząc między nauką a polityką.

Rozwój polskiego rynku ośrodków eksperckich rozpo-
czął się dwie dekady temu i jest procesem, który wciąż 
trwa. Pierwszy etap, określany mianem inicjacyjnego, 
mamy za sobą. W sytuacji uchylania się władzy od po-
dejmowania decyzji właśnie think tanki, „brakujące 
ogniwo polskiej polityki”, odgrywają istotną rolę w po-
dejmowaniu kluczowych decyzji i kreowaniu polityk.

Forum tworzą wybitni przedstawiciele świata 
nauki, polskich firm spożywczych i rolni-
ków. To interdyscyplinarne ciało złożone jest 
z technologów żywności, lekarzy weteryna-

rii, toksykologów, prawników, ekonomistów, właści-
cieli firm oraz hodowców roślin i zwierząt. Fundacja 
realizuje swoje cele statutowe, działając w formie 
think tanku. 

Think tank Polskie Forum Bezpieczeństwa Żyw-
ności umożliwia politykom podjęcie właściwych 
decyzji w zakresie bezpieczeństwa, jakości i promocji 

Tadeusz Wojciechowski, 
Prezes Zarządu 
Fundacji Polskie Forum 
Bezpieczeństwa Żywności
Przewodniczący Zespołu ds. Bezpieczeństwa 
i Jakości Żywności w Radzie Dialogu Społecznego 

Powstała Fundacja 
Polskie Forum 
Bezpieczeństwa 
Żywności
W lipcu br. powstała Fundacja Polskie Forum Bezpieczeństwa 
Żywności. Będzie zajmować się kwestiami bezpieczeństwa i jakości 
żywności pochodzenia roślinnego oraz zwierzęcego, produkowanej 
w modelu „od pola do stołu”, ochrony życia i zdrowia oraz interesów 
ekonomicznych konsumentów, a także promocji jakości żywności.

Pomost między nauką a polityką

w Rolnictwie w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi. Ekspert Zespołu ds. Instytucjonalnej Reformy 
Systemu Bezpieczeństwa Żywności Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ekspert bezpieczeństwa 
żywności oraz Integrated Pest Management. Prezes 
Zarządu Biura Promocji Jakości i Polskiej Federacji 
Pest Control. Redaktor naczelny czasopisma „Bezpie-
czeństwo i Higiena Żywności”.
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Zadania Fundacji Polskie Forum 
Bezpieczeństwa Żywności:

 } podejmowanie działań mających na celu zapobieganie sze-
rzeniu się i ograniczanie zjawisk patologii w zakresie nadzo-
ru nad bezpieczeństwem i jakością żywności;

 } upowszechnianie wiedzy dotyczącej zagadnień prawnych 
i ekonomicznych, związanych z prowadzeniem działalności 
w sektorze rolno-żywnościowym, a także zagadnień praw-
no-ustrojowych, związanych z nadzorem państwowym nad 
sektorem żywnościowym;

 } przegląd i analiza zmian legislacyjnych w zakresie prawa 
żywnościowego w kraju, w państwach UE oraz innych pań-
stwach;

 } analizowanie rozwiązań prawnych i prawno-ustrojowych 
związanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem i dystrybucją 
żywności w państwach trzecich;

 } pomoc organom państwowym, w tym sądom Rzeczypospo-
litej Polskiej, w procedurze ustalenia treści prawa obcego lub 
obcej praktyki sądowej albo istnienia wzajemności;

 } sporządzanie i publikacje analiz, ekspertyz, opinii oraz ra-
portów w zakresie bezpieczeństwa i jakości żywności; 

 } organizacja debat, konferencji, kongresów, seminariów, 
sympozjów, wyjazdów studyjnych, warsztatów i innych 
form edukacyjnych;

 } współpraca z instytucjami państwowymi i samorządo-
wymi, organizacjami pozarządowymi, a w szczególności 
stowarzyszeniami i fundacjami, oraz osobami fizycznymi, 
działającymi w zakresie objętym celami Fundacji;

 } organizowanie spotkań służących wymianie doświadczeń 
osób i jednostek prowadzących działalność w zakresie 
zbieżnym z celami Fundacji, a także upowszechnianie tych 
doświadczeń oraz udzielanie porad i pomocy osobom za-
mierzającym tworzyć organizacje o podobnym do Fundacji 
profilu działania.

Prof. dr hab. Jan Krzysztof 
Ludwicki, Przewodniczący 
Rady Fundacji Polskie 
Forum Bezpieczeństwa 
Żywności
Profesor n. farmaceutycznych Akademii Medycz-
nej w Warszawie. Ekspert w dziedzinie oceny ryzy-
ka, analityki pestycydów, bezpieczeństwa żywności 
i zdrowia publicznego. Autor książek i ponad 250 
publikacji naukowych w zakresie toksykologii śro-
dowiskowej i eksperymentalnej. Honorowy Członek 
Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego. 

Członek Komitetu ds. Pozostałości Pestycydów Ko-
deksu Żywnościowego FAO/WHO (1979-1999). Dy-
rektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, 
Państwowego Zakładu Higieny (2001-2006). Zastępca 
dyrektora Narodowego Instytutu Zdrowia Publicz-
nego – Państwowego Zakładu Higieny ds. Zdrowia 
Środowiskowego (2007-2017). Przedstawiciel Polski 
w OECD Pesticide Forum. Członek Forum Doradcze-
go Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywno-
ści (2006 – 2012). Ekspert ds. pozostałości pestycydów 
w Komitecie ds. Łańcucha Żywnościowego DG SAN-
CO Komisji Europejskiej. Członek Europejskiej Sieci 
Wymiany Informacji o Zagrożeniach w Żywności 
(EREN).

Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Przemy-
słu Organicznego oraz Wojskowego Instytutu Hi-
gieny i Epidemiologii, Członek Rady Naukowej Na-
rodowego Instytutu Leków, Narodowego Instytutu 
Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higie-
ny, Instytutu Reumatologii i Centralnego Instytutu 
Ochrony Pracy. 

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Ka-
walerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Nagrodą 
Zaufania Złoty Otis. 
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O potrzebie reformy urzędowej kontro-
li żywności w Polsce i negatywnych 
skutkach m.in. rozproszonej struktury 
organów kontrolnych, braku jednolitych 

procedur i koordynacji działań poszczególnych służb 
pisałem w czerwcowym numerze „Magazynu”. Polski 
system urzędowej kontroli żywności jest dziś nie-
wydolny, niewystarczający i zagrożony patologiami. 
Zmiany są konieczne – także w kontekście nowego 
unijnego prawa, które już wkrótce będzie nas obo-
wiązywać.

Od 14 grudnia 2019 r. urzędowa kontrola żywności na 
szczeblu unijnym będzie regulowana przez Rozporzą-
dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2017/625 z 15 marca 2017 r. Jego celem jest ustanowie-
nie jednolitych unijnych ram, określających sposób 

organizacji kontroli urzędowych w całym łańcuchu 
rolno-spożywczym, z uwzględnieniem przepisów za-
wartych w obowiązującym obecnie rozporządzeniu nr 
882/2004 i w prawodawstwie sektorowym.

Nowe obszary kontroli
Rozporządzenie 2017/625 swoim zakresem obejmuje 
zdecydowanie więcej obszarów niż dotychczas obo-
wiązujące akty prawne. Obecnie kontrole urzędowe 
weryfikują zgodność z przepisami prawa żywnościo-
wego i paszowego, również w zakresie bezpieczeń-
stwa żywności i pasz, na wszystkich etapach pro-
dukcji, przetwarzania i dystrybucji. Obejmują także 
zagadnienia związane z informacją o żywności i pa-
szach oraz kwestie wytwarzania i wykorzystywania 
materiałów oraz wyrobów przeznaczonych do kon-
taktu z żywnością. 

Unijne drogowskazy 
dla polskiego 
systemu kontroli 
żywności
Kondycja branży rolno-spożywczej opiera się m.in. na zaufaniu 
do instytucji gwarantujących konsumentowi bezpieczeństwo 
żywności. Dziś system kontroli żywności w Polsce mierzy 
się z wieloma wyzwaniami i nie zawsze daje konsumentom 
wystarczające argumenty, by to zaufanie podtrzymywać. Jak nowe 
unijne rozporządzenie wpłynie na urzędową kontrolę żywności  
w Polsce? Czy wesprze proces konsolidacji rozproszonych instytucji 
i pomoże w zlikwidowaniu niewydolnych obszarów? Miejmy 
nadzieję, że tak. Inaczej, dalszy rozwój sektora żywnościowego  
stoi pod dużym znakiem zapytania.

Tadeusz 
Wojciechowski, 
przewodniczący 
Zespołu  
ds. bezpieczeństwa 
i jakości żywności 
w Radzie Dialogu 
Społecznego  
w Rolnictwie

Prawo UE a regulacje krajowe
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Nowe obszary objęte kontrolą zgodnie 
z rozporządzeniem 2017/625 : 

 } uwalnianie do środowiska organizmów genetycz-
nie zmodyfikowanych w celu produkcji żywności 
i paszy,

 } wymogi dotyczące zdrowia zwierząt,
 } produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego,
 } dobrostan zwierząt,
 } środki ochronne przeciwko agrofagom roślin,
 } wymogi dotyczące wprowadzania do obrotu i sto-

sowania środków ochrony roślin oraz zrówno-
ważonego stosowania pestycydów, z wyjątkiem 
sprzętu do aplikacji pestycydów,

 } produkcja ekologiczna i etykietowanie produk-
tów ekologicznych oraz stosowanie i oznakowa-
nie chronionych nazw pochodzenia, chronionych 
oznaczeń geograficznych i gwarantowanych tra-
dycyjnych specjalności.

W rozporządzeniu 2017/625 uregulowane zostały też 
m.in. zasady wydawania świadectw i poświadczeń 
urzędowych, kwestie opłat i należności za czynności 
kontrolne, zagadnienia związane z funkcjonowaniem 
laboratoriów urzędowych, jak też problematyka po-
mocy i współpracy administracyjnej organów z po-
szczególnych państw, kwestie planowania kontroli 
i sprawozdawczości oraz zasady kontroli sprawowa-
nej przez Komisję Europejską. 

Komisja zobowiązana została do utworzenia kompu-
terowego systemu zarządzania informacjami (IMSOC 
– ang. information management system for official 
controls), który m.in. umożliwia przetwarzanie i au-
tomatyczną wymianę informacji, danych oraz doku-
mentów niezbędnych do przeprowadzania kontroli 
urzędowych.

Rozproszony polski nadzór
W nowym rozporządzeniu bardzo mocno podkre-
śla się, że konieczne jest zapewnienie odpowiednich 
zasobów oraz wyposażenia. Zwraca się też uwagę na 
przejrzystość i konieczność spójnego działania orga-
nów u.k.ż. Rozporządzenie wprowadza w tym celu 
szereg rozwiązań, z których część dotychczas była 
objęta regulacjami krajowymi.

Przede wszystkim wprowadzony został wymóg dzia-
łania organów w oparciu o udokumentowane proce-
dury, które obejmują m.in. organizację właściwych 
organów, stosunki między właściwymi organami 

centralnymi a organami, którym powierzyły one 
zadania przeprowadzania kontroli urzędowych lub 
innych czynności urzędowych, zadania, funkcje 
i obowiązki pracowników oraz działania, które nale-
ży podjąć w następstwie kontroli urzędowych. Proce-
dury te mają zawierać instrukcje dla pracowników, 
przeprowadzających kontrole urzędowe. 

Co więcej, konieczne jest ustalenie wewnętrznych 
procedur weryfikacji kontroli, a organy zobowią-
zane są do podejmowania działań korygujących we 
wszystkich przypadkach, w których zidentyfikowane 
zostaną nieprawidłowości. W polskich realiach, przy 
dużym rozproszeniu i niejednolitej strukturze u.k.ż., 
wywiązanie się z tych nowych wymogów, niestety, 
nie doprowadzi do powstania jednolitej procedury 
wewnętrznej, każda bowiem z inspekcji podlega sa-
modzielnej organizacji i wewnętrznym procedurom.

Jedna inspekcja – większa przejrzystość 
Duży nacisk położony został na przejrzystość urzę-
dowych kontroli, wprowadzono też m.in. obowiązek 
publikowania w Internecie informacji zbiorczych 
o rodzaju i wynikach przeprowadzonych kontroli, 
w tym o rodzaju, liczbie i wynikach kontroli urzędo-
wych, rodzaju i liczbie stwierdzonych przypadków 
niezgodności, rodzaju i liczbie przypadków nałożenia 
środków nadzoru i sankcji. Zaznaczyć jednak trzeba, 
że publikacja tych informacji niezależnie przez każdą 
z inspekcji nie sprzyja przejrzystości i zdecydowanie 
bardziej czytelne byłoby przygotowywanie tych da-
nych przez ujednoliconą inspekcję.

Rozporządzenie 
2017/625 swoim 
zakresem obejmuje 
zdecydowanie 
więcej obszarów 
niż dotychczas 
obowiązujące akty 
prawne
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Bezpieczeństwo żywności 

Organy zostały upoważnione do publikowania lub 
podawania do wiadomości publicznej informacji na 
temat ratingu poszczególnych podmiotów w opar-
ciu o wynik co najmniej jednej kontroli urzędowej. 
Korzystanie z tego uprawnienia uzależnione jest jed-
nak od wydania przepisów krajowych, które określą 
obiektywne kryteria ratingu i zostaną wprowadzo-
ne rozwiązania, które zapewnią uczciwość, spójność 
i przejrzystość procesu.

Takie rozwiązanie może stanowić bodziec do prze-
strzegania wymogów prawa żywnościowego przez 
przedsiębiorców, ale ma sens jedynie przy funkcjo-
nowaniu jednej inspekcji, tak aby rating obiektyw-
nie uwzględniał wypełnianie wszelkich wymogów 
prawnych, a nie tylko wybranych, objętych zakresem 
inspekcji sprawującej nadzór nad wybranymi aspek-
tami prawa żywnościowego.

Nieskuteczne sankcje w polskim prawie
Przepisy unijne (art. 17 ust. 2 akapit 3 Rozporządzenia 
nr 178/2002, art. 55 Rozporządzenia nr 882/2004, art. 
139 Rozporządzenia 2017/625) nakładają na państwa 
członkowskie obowiązek ustanowienia sankcji, ma-
jących zastosowanie w przypadku naruszenia prawa 
żywnościowego i paszowego. Ustanowione w prawie 
krajowym sankcje powinny być skuteczne, propor-
cjonalne i odstraszające.

Analiza rozwiązań przyjętych w prawie polskim pozwala 
stwierdzić, że kryteria doboru rodzajów odpowiedzial-
ności, a także rodzaju i rozmiaru sankcji w poszczegól-
nych aktach prawnych z zakresu prawa żywnościowego 
są niejasne i niejednoznaczne. Trudno jest też wskazać 
kryteria, które przesądziły o zastosowaniu określonego 
rozwiązania. Za podobne naruszenia przepisów prawa 
żywnościowego w poszczególnych ustawach przewidu-
je się różne rodzaje odpowiedzialności i bardzo zróżni-
cowane sankcje, co nie znajduje żadnego racjonalnego 
uzasadnienia (niejednokrotnie sankcje za naruszenia 
dotyczące jakości żywności są bardziej surowe niż sank-
cje za naruszenia bezpieczeństwa, które powinny być 
bardziej rygorystyczne).

Sankcje obecnie stosowane w polskim prawie nie są 
ani skuteczne, ani proporcjonalne, ani odstraszają-
ce. Konsolidacja inspekcji realizujących u.k.ż. byłaby 
ważnym krokiem na drodze do ustanowienia jednoli-
tego (i spełniającego wymogi unijnego prawa) syste-
mu sankcji za naruszenie prawa żywnościowego.

Zasady pobierania opłat
Z przepisów unijnych wynika, że państwa człon-
kowskie mogą pobierać opłaty lub należności mają-
ce na celu pokrycie kosztów poniesionych w ramach 
kontroli urzędowych (art. 27 i 27 Rozporządzenia 
822/2004 oraz art. 78-85 Rozporządzenia 2017/625). 
Na szczeblu unijnym określone zostały ogólne zasady 
pobierania opłat. W rozporządzeniu 2017/625 wyraź-
nie wskazano, że państwa zapewniają wysoki poziom 
przejrzystości opłat i należności (art. 85 Rozporządze-
nia 2017/625). 

Niestety, uregulowane w polskim prawie opłaty 
i należności są niespójne, różne rozwiązania przyjęte 
zostały w odniesieniu do poszczególnych inspekcji. 
W szczegółowych przepisach brakuje informacji do-
tyczących trybu ich nakładania i metod obliczania 
opłat, podawania ich do wiadomości Komisji Euro-
pejskiej, zakresu danych wykorzystywanych do usta-
lenia wysokości opłat, zestawienia kosztów, a także 
kwot opłat w odniesieniu do każdej kategorii kontro-
li i każdej kategorii podmiotów. 

Konsolidacja inspekcji pozwoliłaby ujednolicić usta-
wodawstwo dotyczące opłat z tytułu u.k.ż. i wywią-
zać się z obowiązków wynikających z prawa unijnego 
w tym zakresie.

Unijne 
prawodawstwo 
zmierza do 
ujednolicenia 
sposobu 
organizacji kontroli 
urzędowych  
w całym
łańcuchu rolno- 
-spożywczym
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Bezpieczeństwo żywności 

Prawo unijne i przepisy krajowe
Przepisy unijne dotyczące u.k.ż. wydane zostały 
w formie rozporządzeń, co powoduje, że są bezpo-
średnim źródłem praw i obowiązków dla wszyst-
kich adresatów, w tym dla przedsiębiorców i orga-
nów administracji publicznej. Przepisy krajowe nie 
mogą być sprzeczne z prawem unijnym kształtują-
cym u.k.ż., nie mogą też tego prawa powielać. 

Powinny mieć one głównie charakter wykonawczy 
i regulować wyłącznie zagadnienia, co do których 
wyraźna delegacja wynika z przepisów unijnych. 
Przepisy krajowe powinny znajdować zastosowanie 
przede wszystkim w odniesieniu do zagadnień pro-
ceduralnych i struktury krajowych organów u.k.ż. 

Struktura organów u.k.ż. jest kształtowana w wielu 
aktach prawnych, które używają niejednolitej ter-
minologii i przyjmują zróżnicowane rozwiązania. 
Konsekwencją tego zróżnicowania jest wiele wąt-
pliwości interpretacyjnych, dotyczących nie tylko 
granic kompetencji poszczególnych inspekcji, choć 
to jest najbardziej widoczne, ale także sposobu ich 
funkcjonowania i działania (w tym nakładania 
sankcji i opłat). 

Utrudnienia dla przedsiębiorców
Istnienie zbyt wielu struktur u.k.ż. stanowi do-
datkowe utrudnienie dla przedsiębiorcy, który 
pomimo pozytywnego wyniku kontroli przepro-
wadzanej przez jedną z inspekcji musi poddać 
się kontroli innej inspekcji, nawet gdyby okres 
pomiędzy tymi kontrolami był stosunkowo nie-
wielki. Szczególnie uciążliwe może to być w sy-
tuacji, gdy do różnych inspekcji wpływają w tym 
samym czasie skargi konsumentów lub informa-
cje od podmiotów konkurencyjnych o rzekomych 
nieprawidłowościach. Przeprowadzenie kontroli 
z pozytywnym wynikiem przez jedną z inspekcji 
nie stanowi usprawiedliwienia dla odłożenia kon-
troli przez inną. 

W sytuacji, gdy przedsiębiorca prowadzi działalność 
o zróżnicowanym charakterze, jako podmiot działa-
jący na rynku spożywczym jest zobowiązany także do 
poddania się kontroli różnych organów badających 
przestrzeganie wymogów prawa żywnościowego 
(odrębnie wymogi dotyczące jakości, odrębnie bez-
pieczeństwa). Co więcej, istnieje możliwość nałożenia 
na niego dwóch niezależnych sankcji.

Konieczne jest takie zorganizowanie współpracy 
tych organów, aby wypełnione były wymogi prawa 
unijnego i aby w sposób optymalny realizowane były 
cele prawa żywnościowego, w tym ochrona zdrowia 
i życia oraz interesów ekonomicznych konsumentów. 
Istniejąca w Polsce rozproszona struktura organów 
u.k.ż., w tym podział kompetencji, powoduje, że re-
alizowanie tych wymogów prawa żywnościowego 
jest utrudnione.

Reasumując, kwestie bezpieczeństwa i jakości żyw-
ności w Polsce muszą być poddane głębokiej i rzetel-
nej analizie ze względu na wyzwania, jakie stoją przed 
polskim przemysłem rolno- żywnościowym. Nowe 
rozporządzenie unijne powinno pomóc właściwie 
ukierunkować zmiany polskiego systemu u.k.ż. 

Przepisy krajowe nie mogą być  
sprzeczne z prawem unijnym kształtującym  
urzędową kontrolę żywności, nie mogą  
też tego prawa powielać.

Zmiany w polskim 
systemie urzędowej 
kontroli żywności 
są konieczne
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Główne zadania funduszy promocji to 
informowanie o jakości i cechach pro-
duktów, promocja spożycia, finansowanie 
udziału w targach, wystawach i w między-

narodowych organizacjach branżowych, a także pro-
wadzenie badań rynkowych i naukowych oraz finan-
sowanie szkoleń dla producentów. W teorii wszystko 
się zgadza, gdy jednak przechodzimy do konkretów, 
okazuje się, że założenia nie bardzo przekładają się na 
korzyści dla producentów i przetwórców. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, środki zgromadzone przez fundusze 
nie mogą być wykorzystane w celu promocji kon-
kretnego znaku towarowego lub marki, a realizacja 
zadań nie może trwać dłużej niż 3 lata. I jak się 
okazuje, zasada ta nie jest w pełni przestrzegana, a ze 
środków funduszy promowane były chociażby opra-
cowane przez organizacje branżowe znaki graficzne. 

Teoretycznie fundusze zostały utworzone na 
wniosek przedstawicieli organizacji branżowych. 
W praktyce jednak oznaczało to, że potrzebę taką 
zgłosiło kilka podmiotów, przyjmując założenie, 
że reprezentują całą branżę. Biorąc pod uwagę 
krytykę płynącą ze strony autorytetów w dziedzinie 
ekonomii i gospodarki, należy stwierdzić, że mimo 
wszystko fundusze promocji zostały wprowadzone 
bez szerszych konsultacji z polską branżą rolno-
-spożywczą czy autorytetami w dziedzinie promocji 
i marketingu.

Problemem jest też fakt, że w raportach z działań 
np. Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego, bra-
kuje informacji, czy podjęte działania przekładają 
się na wzrost sprzedaży produktów albo poprawę 
postrzegania polskiego mięsa na danym rynku 
zagranicznym. 

Promocja mięsa, czy aby na pewno 
w ten sposób?
Produkty takie, jak mięso drobiowe, wieprzowe, 
czy wołowe nie są produktami komplementarnymi, 
tylko substytucyjnymi, zatem nie można w nieskoń-
czoność zwiększać ich spożycia, dlatego ich promocja 
powinna być szczególnie przemyślana. Tradycyjne 
działania promocyjne będą w dużej mierze skutko-
wały przesunięciami w spożyciu poszczególnych ro-
dzajów mięsa, ale w długim okresie ich efekty będą 
się wzajemnie znosić – tempo wzrostu konsumpcji 
nie będzie gwałtownie przyspieszać w ramach całej 
branży mięsnej. 

Fundusze wspólne, czyli czyje?
Fundusze to środki, które mają być przeznaczone 
na promocję np. mięsa. Są środkami „wspólnymi”, 
co stwarza warunki do nadużyć i nieefektywnego 
gospodarowania. W rezultacie instytucja taka jak 
fundusze nie jest w stanie spełnić indywidualnych 
oczekiwań producenta i przetwórcy. Działa bowiem 
dla „wspólnego dobra”, przez co sprzyja niezdrowej 
konkurencji pomiędzy organizacjami reprezentu-
jącymi odmienne interesy (np. producenci kurcząt, 

Fundusze promocji produktów 
rolno-spożywczych

Iluzja korzyści
Dziewięć odrębnych funduszy promocji zostało utworzonych,  
żeby wspierać szeroko rozumiany marketing polskich produktów 
rolno-spożywczych i poprawić ich rozpoznawalność na rynku.  
Cel słuszny, ale czy fundusze promocji produktów  
rolno-spożywczych w formule, z jaką mamy dziś do czynienia, 
rzeczywiście służą wszystkim producentom?

Stefan M. 
Chrzanowski,  
Dyrektor Biura 
POLDRÓB, 
Ogólnopolski 
Związek 
Producentów  
Drobiu
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kaczek czy indyków). Oznacza to jednocześnie 
finansowanie antyreklamy własnych produktów 
przez producentów rolnych, zobowiązanych do uisz-
czania wpłat. Porównywanie produktów, podawanie 
nierzetelnych czy sprzecznych informacji oraz akcje 
promocyjne i informacyjne realizowane z różnych 
źródeł przyczyniają się do dezorientacji i dezinfor-
macji odbiorców.

Wpływy do funduszy 
Zgodnie z przepisami, budżet funduszy promocji 
produktów rolno-spożywczych zasilany jest przez 
wpłaty pobierane od wytwórców przez odbiorców 
produktów rolnych (przetwórnie, ubojnie itp.), 
a następnie przekazywane na odpowiednie rachunki 
bankowe funduszy.

Przykładowo hodowcy drobiu są zobowiązani 
do uiszczania na rzecz Funduszu Promocji Mię-
sa Drobiowego (FPMD) opłat w wysokości 0,1% 
wartości żywca sprzedanego zakładom ubojowym 
(lub eksporterom żywca drobiowego). Stawka ta 
jest niezależna od wielkości sprzedaży czy gatunku 
ptaków. Hodowcy kurcząt wpłacają do funduszu 
3 razy więcej środków niż hodowcy pozostałych 
ptaków łącznie. Natomiast nie przekłada się to 
proporcjonalnie na wydatki. W efekcie dochodzi do 
kuriozalnej sytuacji, gdy hodowcy kurcząt finansują 
działania promujące np. gęsinę. Istotne jest też to, że 
wpłaty pobierane są obligatoryjnie, ale nie mają cha-
rakteru środków publicznych, dlatego nie podlegają 
nadzorowi Ministerstwa Finansów.

Nieprecyzyjne zasady 
Decyzje o przyznaniu wsparcia na realizację 
projektów wydawane są na podstawie złożonych 
wniosków. Z założenia wnioski powinny opisywać 
w sposób precyzyjny zakres i cel działania oraz spo-
dziewane efekty, a stopień realizacji celów powinien 
być możliwy do określenia i oceny.

Jednak nie potwierdzają tego wyniki kontroli 
Najwyższej Izby Kontroli, która zakwestionowała 
właśnie nieprecyzyjne, ogólne formułowanie zadań 
i celów w składanych wnioskach oraz brak możliwo-
ści pomiaru efektywności działań. Krytyce podle-
gały też rosnące koszty obsługi administracyjnej 
funduszy. 

Ponadto komisje wydające decyzje o przyznaniu 
środków z funduszy składają się z osób ze środowi-
ska branżowego, ale niekoniecznie o kompetencjach 
pozwalających na ocenę efektywności zgłaszanych 
działań promocyjnych. Decyzje wydawane są po 
spełnieniu wymogów formalnych, bez wnikliwej 
oceny merytorycznej.

Kto zatem korzysta na funduszach promocji produk-
tów rolno-spożywczych? Czy instytucja ta w takiej 
formie na pewno służy rolnikom i przetwórcom?  
To pytanie pozostawiam bez odpowiedzi.

Fundusze 
są środkami 
„wspólnymi”,  
co stwarza 
warunki do 
nadużyć  
i nieefektywnego 
gospodarowania

Komentarz
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Okazuje się, że świat stoi dziś przed bran-
żową katastrofą. Mowa o bardzo praw-
dopodobnym, największym w historii 
spadku światowej produkcji mięsa. Afry-

kański pomór świń nie występował dotąd na taką 
skalę. Kolejne ogniska tej choroby w Chinach mogą 
spowodować niedobór białka zwierzęcego w tym 
kraju na poziomie aż 8 mln ton.

To sytuacja zdecydowanie bez precedensu. Jak wyni-
ka z analizy Justina Sherrarda z Rabobank’s Food & 
Agribusiness Research Group, wygłoszonej podczas 
tegorocznego Chicken Marketing Summit, w 2019 
roku produkcja wieprzowiny w Chinach spadnie aż 
o 25% w stosunku do 2018 r. i zmniejszy się o kolejne 
15% w 2020 roku. W efekcie na chińskim rynku bę-
dzie 13 milionów ton mięsa wieprzowego mniej niż 
przed wystąpieniem wirusa. 

Implikacje dla innych krajów
Czy deficyt białka zwierzęcego w Chinach oznacza 
szansę dla eksporterów mięsa? Teoretycznie tak, ale 
ostateczne decyzje należą do chińskiego rządu. Justin 
Sherrard mówił o kilku możliwych scenariuszach. 

– Może się okazać, że władze w Pekinie stwierdzą, że 
poradzą sobie bez białka zwierzęcego w dużej ilości. Na-
wet jeśli Chiny zdecydują się na gwałtowne zwiększenie 

importu i wzrost krajowej produkcji mięsa, nie tylko 
wieprzowiny, nie zbilansuje to niedoboru białka zwie-
rzęcego w porównaniu do spożycia w tym roku.

Kto może zatem zyskać na redukcji produkcji wie-
przowej w Chinach? Zdaniem Rabobanku, bardzo 
możliwe, że jednym z beneficjentów takiej sytuacji 
będzie amerykański przemysł drobiarski. Co prawda 
Stany Zjednoczone nie mają pozwolenia na eksport 
tego mięsa do Państwa Środka, ale wzmożone dzia-
łania innych eksporterów sprawią, że zrobi się więcej 
miejsca na innych rynkach.

Krajobraz po bitwie
Spożycie wieprzowiny w Chinach przez pojawieniem 
się wirusa ASF było na historycznie wysokim pozio-
mie. Jak twierdzi Justin Sherrard, powrót do daw-
nych poziomów po zwalczeniu afrykańskiego pomo-
ru świń jest mało prawdopodobny. 

– Według naszych prognoz, wieprzowinę zastąpią 
inne białka. Część rynku utraconego przez wie-
przowinę przejmie drób. Pierwsze oznaki ożywienia 
w segmencie mięsa wieprzowego mogą być widoczne 
dopiero w 2021 roku, o ile uda się opanować chorobę. 

Obecna sytuacja rynkowa i ocieplenie relacji na 
linii Kreml-Pekin windują Rosję do rangi najwięk-
szego dostawcy tego mięsa w Chinach. Granice 
tego kraju zamknięte są dla amerykańskich produ-
centów, na czym zaczynają zyskiwać również bra-
zylijscy wytwórcy. Rośnie znaczenie m.in. Argen-
tyny, Chile i Tajlandii. 

ASF rozprzestrzenia się na kolejne rynki azjatyckie. 
Dotknięte tą chorobą zostały tereny między inny-
mi: Laosu, Kambodży czy Wietnamu. Niedobór mię-
sa wieprzowego w tych państwach będzie pobudzać 
jego import, co de facto już się dzieje. Do gry na pew-
no włączą się Stany Zjednoczone. Wielu tamtejszych 
przedsiębiorców ma dobre, wypracowane relacje 
handlowe z tymi krajami.

Pojawiające się ogniska ASF w Chinach zatrzęsły 
światowym rynkiem mięsa wieprzowego. Jedno jest 
pewne – po zwalczeniu wirusa minie sporo czasu, za-
nim rynek wróci do swojego poprzedniego poziomu, 
o ile w ogóle będzie to możliwe. Póki co państwa sku-
piają się na przeciwdziałaniu dalszemu rozprzestrze-
nianiu się choroby.

Skutki ASF  
odczuwalne  
na całym świecie
Spośród wielu wyzwań i zagrożeń dla 
światowego rynku mięsa producenci 
i eksporterzy wieprzowiny najbardziej 
obawiają się wirusa ASF. Eksperci 
są zgodni – afrykański pomór świń 
może spowodować globalną zmianę 
na tym rynku.

Chicken Marketing Summit 
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Ze świata 

www.cedrobpasze.pl

Zakład Produkcji Pasz
Ujazdówek 2A, 06-400 Ciechanów
tel. +48 23 675 03 30, fax 23 675 03 63

Cedrob Pasze funkcjonuje w strukturze Cedrob S.A. już od ponad 10 lat. 
Cztery wytwórnie pasz: w Gumowie, Raciążu, Rypinie i Ligocie Dolnej 
są w stanie wyprodukować miesięcznie ponad 135 tysięcy ton 
mieszanek paszowych dla drobiu i trzody chlewnej.

Nowoczesne rozwiązania.
Zaawansowana technologia.


