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II posiedzenie
Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości
oraz uzgodniono wstępne rekomendacje
nadzwyczajne SRK określające zakres
wsparcia szkoleniowo-doradczego
w zakresie zwalczania skutków pandemii
COVID-19 przygotowane dla Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

W dniu 15 lipca 2020 r. w formie zdalnej
odbyło się II posiedzenie członków
Sektorowej Rady ds. Kompetencji - Sektor
żywności wysokiej jakości.
W jego trakcie omówiono dotychczasowe
działania Rady, wyznaczono dalsze zadania
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„Celem rekomendacji jest przedstawienie
sytuacji w sektorze żywności wysokiej
jakości w okresie pandemii oraz
wskazanie tych obszarów
kompetencyjnych, które wymagają
wsparcia w związku z zaistniałymi
okolicznościami, aby odpowiednie resorty
mogły przyjąć rozwiązania dotyczące
wsparcia finansowego dla sektora” –
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powiedziała prof. dr hab. Krystyna
Gutkowska, Członek Prezydium,
Animator Pracy Rady, Dyrektor Instytutu
Nauk o Żywieniu Człowieka SGGW.
Sektor produkcji żywności jest uznawany
przez Komisję Europejską za sektor
strategiczny zarówno pod względem
społecznym jak i gospodarczym.
Konieczność zapewnienia ciągłości
funkcjonowania łańcucha produkcji
żywności została uwzględniona
w zaleceniach Komisji Europejskiej z dnia
30.03.2020 r. Zalecenia te wskazywały
m.in. na zasadność specjalnego
traktowania pracowników zakładów
przetwórczych, w tym umożliwienia im
swobodnego dostępu do zakładów
przetwórczych, przy jednoczesnej
koniczności spełnienia dodatkowych
zaleceń „antyCOVID-19” wydawanych na
poziomie krajowym.

skutkom pandemii jest zadaniem
kluczowym dla osiągniecia w Polsce
właściwego poziomu kwalifikacji
obecnych kadr przemysłu
żywnościowego. Dlatego też
rekomendujemy jak najszybsze
uruchomienie bieżących programów
szkoleniowych dla szerokiego kręgu firm,
ze szczególnym nastawieniem na sektor
MŚP” – powiedział Andrzej Gantner,
Przewodniczący Rady, Wiceprezes
i Dyrektor Generalny PFPŻ ZP.
Działalność Rady jest finansowana na
podstawie postanowień umowy nr UDAPOWR.02.12.00-00-SR02/18 z dnia
25 września 2019 r. w ramach Działania
2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach
kwalifikacyjno-zawodowych Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
2014 – 2020.

Za niezwykle ważne należy uznać
uwzględnienie podniesienia kwalifikacji
przez pracowników odpowiedzialnych za
bezpośrednie kontakty z odbiorcami
i dostawcami, oraz pracowników z działów
obsługi klientów.
„Szeroki i szybki transfer wiedzy jak
i procedur dotyczących przeciwdziałania

Wytyczne dla producentów żywności w sprawie koronawirusa
Członkowie Sektorowej Rady ds.
Kompetencji - Sektor żywności wysokiej
jakości pozytywnie zaopiniowali
Wytyczne dla producentów żywności
w związku z rozprzestrzenianiem się
koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego
chorobę COVID-19.
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Wytyczne zostały opracowane przez PFPŻ
ZP na podstawie przeprowadzonych
z firmami produkcyjnymi konsultacji
procedur w zakresie:
• Jak powinni postępować pracownicy
zakładów produkujących żywność,
w tym z uwzględnieniem:
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•

•
•
•

− obszarów produkcyjnych
i biurowych,
− kierowców dowożących towary
i surowce do fabryk i budynków
biurowych,
− osób odwiedzających zakład
produkcyjny.
Zapewnienie ciągłości produkcji:
− Zakłócenia dostaw surowców,
− Przygotowanie firmy na wypadek
zakażenia pracowników
koronawirusem SARS-CoV-2.
Wyjazdy pracowników.
Środki do mycia i dezynfekcji.
Postępowanie ze zużytymi środkami
ochrony osobistej.

Treść wytycznych dostępna jest na stronie
www.rada-zywnosc.pfpz.pl
Dodatkowo, Ministerstwo Rozwoju
z Głównym Inspektoratem Sanitarnym
w konsultacji z branżami przygotowało
procedury postępowania w zakładach
przemysłowych na wypadek
potwierdzenia lub podejrzenia zakażenia
SARS-CoV-2 u pracowników zakładu
produkcyjnego branży spożywczej,
a także pracowników obiektów
logistycznych.
Dokument został przygotowany w formie
otwartych plików, które zakłady mogą
uzupełnić własnymi danymi. Każda firma
stosująca tę procedurę może tworzyć
dodatkowe, bardziej szczegółowe
instrukcje postępowania, które mogą
stanowić uzupełnienie poniższej
procedury, będące w zgodności
z istniejącymi aktami prawa i pozostałymi
zaleceniami wydawanymi przez GIS:
www.gov.pl/web/rozwoj/branzaspozywcza-i-logistyka

Wpływ pandemii koronawirusa na kondycję sektora
W związku ze spowolnieniem
gospodarczym branża przetwórcza
odnotowuje wyraźny spadek nastrojów.
Na przestrzeni marca i kwietnia znacząco
zmieniła się optyka firm z sektora
przetwórczego co do możliwości poprawy
sytuacji w najbliższych 12 miesiącach. Jak
wskazuje badanie Indeks IBŻ, zrealizowane
przez Food Research Institute, pomimo
spadków nastrojów ok. 60 proc.
ankietowanych nadal ocenia swoją
sytuację finansową jako dobrą.
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Równolegle jednak zaobserwowano
wyraźny wzrost obaw o przyszłość
w sektorze rolno-spożywczym oraz
wydłużenie perspektywy dostrzegania
trudności.
„Przemysł spożywczy bazuje głównie na
krajowym surowcu, dostarczanym przez
polskich rolników, więc pandemia
koronawirusa nie przerwała łańcuchów
dostaw surowca. Jednak pod wpływem
silnego ograniczenia działalności placówek
gastronomicznych w Unii Europejskiej,
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mocno obniżył się popyt na rynkach
zagranicznych” – mówi Grzegorz
Rykaczewski, analityk sektora rolnospożywczego w Santander Bank Polska
S.A. Około 25 proc. przychodów polskich
firm spożywczych pochodzi z eksportu,
więc wszelkie zakłócenia w tym obszarze
miały istotny wpływ na krajowe
przedsiębiorstwa. Odczuły to m.in.
zakłady zajmujące się produkcją mięsa
wołowego, drobiowego oraz
wieprzowego, ale też np. przemysł
mleczarski – ocenia analityk.
W dyskusji o kondycji przetwórstwa
przewija się również kwestia obciążeń
finansowych. Aż 88 proc. ankietowanych
w badaniu Indeks IBŻ odnotowała wzrost
kosztów prowadzenia działalności na
przestrzeni ostatniego roku, a ponad
połowa (56 proc.) odczuła go w stopniu
znacznym. W związku z epidemią pojawiły
się nowe wydatki: przedsiębiorstwa
musiały ponieść dodatkowe inwestycje na
dostosowanie warunków pracy do
aktualnych wytycznych sanitarnych.
Odpowiedź części branży przetwórczej na
spowolnienie gospodarcze stanowi
planowane zwiększenie produkcji.
Produkcję zamierza zwiększyć 56,4 proc.
firm ankietowanych przez Food Research
Institute, a kolejne 15,4 proc. rozważa
zmianę jej typu. W ślad za produkcją
pójdzie również zwiększenie nakładów
środków własnych.
„Pogorszenie nastrojów wśród
producentów żywności wynika głównie
z faktu, że chyba nikt obecnie nie jest
w stanie przewidzieć, jak będzie wyglądał
rynek żywności w ciągu najbliższych
miesięcy. Obawy przed drugą falą epidemii
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i jej negatywnym wpływem na rynki
eksportowe powodują, że przedsiębiorcy
z dużą ostrożnością podchodzą do
ewentualnych inwestycji i możliwości
zwiększenia sprzedaży na rynkach
zagranicznych. Również szybko rosnące
koszty produkcji związane między innymi
z koniecznością utrzymania drogich
antycovidowych procedur nie sprzyjają
stabilności funkcjonowania. Szczególnie, że
żadna procedura nie jest w stanie w 100%
ochronić pracowników przed zarażeniem,
a zakładu przed ewentualnym przestojem
i wynikającymi z niego stratami.
Warto zauważyć, że duża część zakładów
wykorzystała swoje rezerwy na
przetrwanie pierwszej fali pandemii.
Większość utrzymała miejsca pracy mimo
spadku sprzedaży sięgających nawet 25
proc., jak to miało miejsce np. w branży
napojowej. Jeżeli sytuacja powtórzy się
jesienią, część firm nie będzie miała
żadnych rezerw i może nie przetrwać. To
czarny scenariusz, jednak trzeba go brać
pod uwagę. Widać też wyraźnie, że
w najbliższym czasie w Polsce może
znacząco wzrosnąć bariera popytu
spowodowana pogorszeniem się siły
nabywczej konsumentów, a to oznacza
zwiększoną konkurencję i to głównie
cenową. Bardzo wysokie spadki cen
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w sektorach drobiu i wołowiny pokazały,
jak czuły jest polski rynek na zwiększenie

podaży wynikającej ze spadku eksportu” –
podsumowuje Andrzej Gartner, dyrektor
generalny Polskiej Federacji Producentów
Żywności, przewodniczący Prezydium
Sektorowej Rady - Sektor Żywności
Wysokiej Jakości.
Źródło: Raport z 2. fali badania branży
przetwórstwa rolno-spożywczego Indeks IBŻ,
wykonanego na reprezentatywnej próbie
przedstawicieli firm z sektora rolnospożywczego (n=200), kwiecień 2020 r.

Profil Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości
na portalu LinkedIn
Zapraszamy do śledzenia profilu
Sektorowej Rady ds. Kompetencji –
Sektor żywności wysokiej jakości na
portalu społecznościowym LinkedIn:
https://www.linkedin.com/company/sekt
orowa-rada-zywnosc.
Zgodnie z zapisami projektu Strategii
Komunikacji Rady planuje się
wykorzystanie potencjału LinkedIn do
stworzenia sieci kontaktów zawodowobiznesowych z obszaru rozwoju
kompetencji i kwalifikacji oraz do
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zapewnienia środowiska współpracy
pomiędzy szkołami, uczelniami
i pracodawcami.
Profil Rady przy pomocy serii
merytorycznych artykułów prezentować
będzie treści dotyczące skutków
i efektów działań prowadzonych przez
Radę, a także zostanie wykorzystany do
budowania pozycji Rady jako kluczowego
źródła sprawdzonych i wiarygodnych
informacji o zapotrzebowaniu na
kompetencje na rynku pracy.
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Raport "Rynek pracy, edukacja, kompetencje - czerwiec 2020"
i detaliczny oraz usługi socjalne i osobiste.
Zmiany w gospodarce spowodowały, że
pracodawcy zrezygnowali z najbardziej
popularnych benefitów pracowniczych
jak pakiety medyczne i karty sportowe.
Teraz coraz częściej zachętą są szkolenia.

W raporcie „Rynek pracy, edukacja,
kompetencje - czerwiec 2020"
przedstawiono syntetyczne wyniki
aktualnych badań i analiz dotyczących
polskiego i międzynarodowego rynku
pracy, ze zrozumiałych względów
odnoszące się głównie do zmian na rynku
wywołanych pandemią koronawirusa
(COVID-19).
Odpowiedzą polskiego rządu na
spowodowany nią kryzys gospodarczy są
kolejne wersje tzw. tarczy antykryzysowej.
31 marca weszła w życie „Tarcza 1.0” (Dz.
U. poz. 568), 17 kwietnia br. – „Tarcza 2.0”
(Dz. U. poz. 695), 16 maja br. – „Tarcza
3.0” (Dz.U. poz. 875), 23 czerwca br. –
„Tarcza 4.0”.

Z dostępnych danych wynika, że w maju
zwiększyła się liczba wolnych miejsc pracy,
jednak nie wróciła do tych samych
poziomów sprzed pandemii. Znaczna część
pracowników obawia się utraty pracy
i obniżki wynagrodzeń. Przedsiębiorcy zaś
gorzej oceniają swoją kondycję
finansową niż przed pandemią, jednak
lepiej niż tuż po jej wybuchu. Do
najbardziej narażonych na zakłócenia
sektorów należą hotelarstwo, usługi
gastronomiczne, handel hurtowy
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Dużym wyzwaniem dla pracowników jest
praca zdalna. Większym dla tych
posiadających dzieci niż tych bezdzietnych.
Większość z pracowników (prawie 60%)
ma trudności z oddzieleniem czasu pracy
od czasu prywatnego. W raporcie
przedstawiono też skrótowo sytuację
pracowników zza granicy (przede
wszystkim z Ukrainy) w Polsce oraz wpływ
pandemii na sytuację w Unii Europejskiej.
Raport jest kolejnym z serii raportów
monitoringowych ogólnych, realizowanych
w ramach usługi infobrokeringu na
potrzeby Rady Programowej ds.
Kompetencji. Raporty ukazują się w cyklu
miesięcznym i obejmują okres
sprawozdawczy od momentu ukazania się
poprzedniego raportu, w przypadku
niniejszego wydania – od 23 maja 2020 r.
do 20 czerwca 2020 r.
Pełna treść raportu znajduje się na stronie
www.rada-zywnosc.pfpz.pl
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O Sektorowej Radzie ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości
Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości stanowi forum
wymiany informacji o potrzebach i wymaganiach dotyczących zarówno kwalifikacji, jak
i kompetencji pracowników wszystkich szczebli produkcji w sektorze, z uwzględnieniem
przedstawicieli pracodawców, edukacji formalnej i nieformalnej oraz administracji
państwowej. Zadaniem Rady jest także prowadzenie monitoringu legislacji i zmian
merytorycznych dotyczących zawodów w tym obszarze oraz wypracowywanie rozwiązań
w celu dopasowania systemu kształcenia do zapotrzebowania sektora, jak również
opracowywanie rekomendacji badań i rozwoju kompetencji w sektorze.

Realizatorzy projektu Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Sektor żywności
wysokiej jakości

Newsletter powstaje w ramach projektu: Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Sektor
żywności wysokiej jakości, sfinansowanego w ramach: Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020. Działanie numer 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach
kwalifikacyjno-zawodowych.
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