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Pan 

Jonasz Drabek 

Dyrektor Departamentu Górnictwa 

Ministerstwo Aktywów Państwowych

Dotyczy: dostępności miału węglowego dla sektora drobiu

Szanowny Panie Dyrektorze,

przekazujemy zgodnie z właściwością wystąpienie Pana Andrzeja Danielaka, Prezesa 

Zarządu Głównego Polskiego Związku Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu, z dnia 

20 czerwca 2022 r. w sprawie problemów z zaopatrzeniem ferm drobiu w węgiel. 

Produkcja mięsa drobiowego w Polsce systematycznie rośnie, a od 2014 r. Polska jest 

największym producentem tego rodzaju mięsa w UE. Pomimo trudnej sytuacji na tym rynku 

w latach 2020-2021 (wystąpienie COVID-19 oraz grypy ptaków na dotychczas niespotykaną 

skalę) produkcja mięsa drobiowego wyniosła odpowiednio 2 892 tys. ton (wzrost o 4,8% w 

zestawieniu z 2019 r.) oraz 2 937,0 tys. ton (wzrost o 1,0% w zestawieniu z 2020 r.). 

Około 50% wyprodukowanego w Polsce mięsa drobiowego (CN 0207) jest sprzedawane 

poza granicami kraju. W 2020 r. sprzedaż zagraniczna tego rodzaju mięsa stanowiła kwotę 

2 359,1 mln euro natomiast w roku 2021 (wg wstępnych danych) ponad 2 704,6 mln euro.  

Rynek mięsa drobiowego jest zaliczany do głównych rynków rolnych. Mając na uwadze 

konieczność zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa produkcji drobiarskiej w Polsce, 

zwracamy się z prośbą o przychylenie się do wniosku Prezesa Zarządu Głównego Polskiego 

Związku Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu i realizowanie w ramach posiadanych 

możliwości zapotrzebowania na ten surowiec dla branży drobiarskiej.
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Prosimy również o przekazanie kopii udzielonej odpowiedzi do naszej wiadomości.

Z poważaniem

Dorota Beta
zastępca dyrektora
Departamentu Rynków Rolnych
/podpisano elektronicznie/

Załączniki:

1. Pismo z dnia 20 czerwca 2022 r. 

Do wiadomości:

1. Pan Andrzej Danielak, Prezes Zarządu Głównego Polskiego Związku Zrzeszeń 
Hodowców i Producentów Drobiu

Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania Państwa/Pani/Pana danych osobowych 
dostępna jest pod adresem: 
www.gov.pl/rolnictwo/polityka-przetwarzania-danych-osobowych
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