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AKTUALNOŚCI 
 

Poprawa dobrostanu zwierząt – wyzwanie na dziś i na jutro 

 

 
Fot. MRiRW. 

 

W formule online, odbyła się Międzynarodowa Konferencja „Etyczne i prawne aspekty 

ochrony dobrostanu zwierząt”. Uczestniczyli w niej m.in. minister rolnictwa i rozwoju wsi 

Grzegorz Puda, komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski, główny lekarz 

weterynarii Mirosław Welz oraz grono naukowców i lekarzy weterynarii. 

 

– Zarówno obecna, jak i przyszła Wspólna Polityka Rolna kładzie duży nacisk na 

zapewnienie zwierzętom gospodarskim lepszych warunków bytowych. Mając to na 

uwadze oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym w tym zakresie, 

zdecydowaliśmy o wprowadzeniu w 2020 r. do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014-2020 nowego działania Dobrostan zwierząt – poinformował minister Grzegorz 

Puda. 

 

Szef polskiego resortu rolnictwa przedstawił działania podejmowane na rzecz poprawy 

warunków utrzymywania zwierząt gospodarskich. 

 

Nowe działanie PROW – Dorostan Zwierząt, polega na rekompensowaniu rolnikom 

kosztów związanych z utrzymywaniem zwierząt z zastosowaniem podwyższonych 

standardów wykraczających ponad odpowiednie obowiązkowe normy wynikające  

z powszechnie obowiązującego prawa. W 2020 r. o wsparcie finansowe mogli ubiegać się 

rolnicy utrzymujący świnie i krowy, a od 2021 r. również rolnicy utrzymujący owce. 

 

Rolnikom utrzymującym świnie w polepszonych warunkach bytowych przysługuje 

płatność roczna w wysokości 301 zł na lochę i 24 zł na tucznika. 

 

Jeśli zaś chodzi o krowy mamki, to rolnik może otrzymać za każdą krowę mamkę 329 zł, 

o ile poza sezonem wegetacyjnym zapewni swojemu stadu dostęp do środowiska 
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zewnętrznego na powierzchni zwiększonej o co najmniej 20% w stosunku do minimalnej 

powierzchni, a w sezonie wegetacyjnym zapewni wypas przez co najmniej 140 dni. 

 

Stawka płatności to 133 zł od jednej sztuki samicy owcy domowej w wieku co najmniej 

12 miesięcy. 

 

– W przypadku działania Dobrostan zwierząt PROW 2014-2020 rolnik może jednocześnie 

korzystać z kilku wariantów – podkreślił minister Grzegorz Puda. 

 

W ramach kampanii 2020 r. złożono łącznie ponad 44 tys. wniosków o płatności. 

 

Najbardziej popularnym wariantem był ten dotyczący wypasu krów mlecznych, w ramach 

którego beneficjenci złożyli prawie 35 tys. wniosków, obejmujących ok. 625 tys. krów 

mlecznych. Oznacza to, że płatnością dobrostanową w tym zakresie objętych zostało 

prawie 30% populacji krów mlecznych w Polsce. 

 

W odniesieniu natomiast do roku 2021 łączna liczba złożonych wniosków o płatności 

dobrostanowe była jeszcze wyższa niż w roku ubiegłym – złożono prawie 49 tys., z czego 

najbardziej popularnym był wariant dotyczący wypasu krów mlecznych, w ramach 

którego beneficjenci złożyli ponad 37,5 tys. wniosków, obejmujących ponad 624 tys. 

krów mlecznych. 

 

Biorąc pod uwagę duże zainteresowanie rolników realizacją działania Dobrostan zwierząt 

PROW 2014-2020, w Planie Strategicznym WPR na lata 2023-2027 planujemy 

kontynuację wsparcia w zakresie dobrostanu zwierząt (w ramach ekoschematu  

– Dobrostan zwierząt) do gatunków i grup zwierząt dotychczas objętych działaniem oraz 

jego rozszerzenie o kolejne gatunki/grupy zwierząt: kury nioski, kurczęta brojlery, indyki, 

opasy, konie i kozy – poinformował minister Grzegorz Puda. 

 

Ponadto w ramach tej interwencji planuje się również promowanie ekologicznej produkcji 

zwierzęcej. Rolnicy utrzymujący zwierzęta zgodnie z zasadami rolnictwa ekologicznego 

będą mogli otrzymać płatność dobrostanową na uproszczonych zasadach względem 

rolników utrzymujących zwierzęta w sposób konwencjonalny. 

 

 

Posiedzenie Grupy Roboczej Głównych Lekarzy Weterynarii Unii 
Europejskiej 
 

W dniach 29 września - 1 października 2021 roku w Słowenii odbyło się posiedzenie 

Grupy Roboczej Głównych Lekarzy Weterynarii państw członkowskich UE, w którym 

uczestniczyła dr Katarzyna Piskorz, Zastępca Głównego Lekarza Weterynarii RP. Podczas 

spotkania została omówiona długoterminowa strategia prac Grupy Roboczej Głównych 

Lekarzy Weterynarii.  

 

Poruszone zostały również kwestie związane z cyfryzacją w kontrolach weterynaryjnych  

i kontrolach łańcucha żywnościowego oraz ze standardową procedurą działania OIE  

i przewodnikiem dotyczącym nowo pojawiających się chorób (emerging diseases). 

Prezydencja Słowenii zaprezentowała zebranym stan prac nad zmianą rozporządzenia w 

sprawie kontroli urzędowych (OCR). 

 

Został także przedstawiony wniosek delegacji Polski dotyczący postępowania  

w przypadku eksportu zwierząt pochodzących z UE do krajów trzecich, w celu 

zminimalizowania odmowy wprowadzenia tych zwierząt w kraju trzecim - kraje nie 

wymienione w wykazach dla danego gatunku zwierząt. 
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Analitycy CA: Inflacja zbliży się do 7% 
 

 
Fot. PhotoMIX-Company/Pixabay.com. 

 

Publikacje danych o inflacji konsekwentnie zaskakiwały w górę w ostatnich miesiącach. 

Choć inflacja osiągnęła we wrześniu poziom już prawie 6% r/r (patrz poniżej), uważamy, 

że to nie koniec jej wzrostów. Oczekujemy, że na przełomie lat 2021 i 2022 zbliży się ona 

do 7%, a średniorocznie wyniesie 4,8% w 2021 r. (wobec 4,4% przed rewizją) i 4,9%  

w 2022 r. (poprzednio 3,3%). Poniżej przedstawimy nasz zrewidowany scenariusz 

inflacyjny na lata 2021-2022. 

 

Po pierwsze, zrewidowaliśmy w górę naszą ścieżkę cen żywności. Obecnie oczekujemy, 

że dynamika cen w kategorii „żywność i napoje bezalkoholowe” zmniejszy się w 2021 r. 

do 2,8% r/r wobec 4,8% w 2020 r., a w 2022 r. wzrośnie do 4,4% r/r. Prognozujemy, że 

kolejne miesiące przyniosą dalszy wzrost dynamiki cen w kategorii „żywność i napoje 

bezalkoholowe”, która w grudniu br. najprawdopodobniej osiągnie swoje maksimum 

lokalne zbliżając się do poziomu 6% r/r. Wzrost dynamiki cen będzie miał szeroki zakres 

produktowy i zostanie odnotowany m.in. w przypadku kategorii „pieczywo i produkty 

zbożowe”, „mięso”, „mleko, sery i jaja”, „oleje i tłuszcze” oraz „owoce” i „warzywa”.  

 

Początek 2022 r. przyniesie nieznaczne obniżenie dynamiki cen żywności i napojów 

bezalkoholowych ze względu na efekty wysokiej bazy sprzed roku związane z podatkiem 

cukrowym oraz ptasią grypą. Ze względu na obserwowany obecnie bardzo silny wzrost 

cen nawozów mineralnych, będących m.in. efektem rosnących cen gazu uważamy, że 

2022 r. nie przyniesie wyraźnej odbudowy światowych zapasów zbóż i roślin oleistych. To 

wskazuje na niskie prawdopodobieństwo spadku cen pasz w przyszłym roku.  

W konsekwencji uważamy, że dynamika cen w kategoriach „pieczywo i produkty 

zbożowe”, „mięso”, „mleko, sery i jaja” oraz „oleje i tłuszcze” utrzyma się na 

podwyższonym poziomie w całym horyzoncie prognozy. Ponadto potwierdzone  

w ubiegłym tygodniu przez GUS słabsze tegoroczne zbiory warzyw, w tym ziemniaków 

będą oddziaływać w kierunku wzrostu dynamiki cen warzyw w I poł. 2022 r. Dlatego 

uważamy, że choć w kolejnych kwartałach 2022 r. dynamika cen żywności będzie się 
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stopniowo obniżać, to istnieje niskie prawdopodobieństwo, aby w całym horyzoncie 

prognozy spadła ona poniżej poziomu 3% r/r. Głównymi czynnikami ryzyka dla naszego 

scenariusza cen żywności są warunki agrometeorologiczne w Polsce i na świecie, a także 

kształtowanie się cen nośników energii. 

 

Drugim czynnikiem uzasadniającym podniesienie ścieżki inflacji są oczekiwane podwyżki 

cen administrowanych. We wrześniu Urząd Regulacji Energetykizatwierdził nową taryfę 

na dostarczanie gazu, co oznacza podwyżki rachunków dla gospodarstw domowych o ok. 

7,4%. Dodatkowo z początkiem nowego roku należy oczekiwać podwyżek cen prądu o co 

najmniej kilkanaście procent z uwagi na wzrost cen uprawnień do emisji CO2 oraz silny 

wzrost cen węgla. Ponadto, z początkiem roku poznamy nowe taryfy (zapewne wyższe  

o ok. 10%) na dostarczanie wody i odbiór ścieków. 

 

Po trzecie, ceny ropy na światowym rynku kształtują się obecnie powyżej naszych 

wcześniejszych oczekiwań, co w połączeniu ze słabszym kursem złotego względem dolara 

skłoniło nas do podwyższenia ścieżki dynamiki cen paliw. Należy pamiętać, że wyższe 

ceny paliw (jak również innych nośników energii – gazu, prądu) podbijają inflację nie 

tylko w sposób bezpośredni, ale również podlegają transmisji do innych kategorii poprzez 

wzrost kosztów produkcji. 

 

Na podstawie wstępnych wrześniowych danych szacujemy, ze inflacja bazowa 

ukształtowała się na poziomie 4,1% r/r. Oczekujemy, że w kolejnych miesiącach 

pozostanie ona w trendzie wzrostowym i osiągnie lokalne maksimum równe 4,5% na 

przełomie lat 2021 i 2022. Szybki wzrost cen będzie wspierany przez ograniczenia 

podażowe, realizację odłożonego popytu przez gospodarstwa domowe, podwyżki cen 

przez firmy ukierunkowane na rekompensatę utraconych obrotów w trakcie lockdownu 

oraz podwyżki niektórych cen administrowanych (woda, ciepło). Z uwagi na efekty 

wysokiej bazy inflacja bazowa zacznie się obniżać począwszy od I kw. 2022 r.  

i ukształtuje się w okolicach 3% na koniec przyszłego roku. Czynnikiem ograniczającym 

spadek inflacji będzie relatywnie szybki wzrost nominalnych wynagrodzeń.  

 
Źródło: MakroMapa Credit Agricole Bank Polska SA. 

 

Ognisko grypy ptaków u drobiu na terytorium Czech 
 

 
Fot. Alexas_Fotos/Pixabay.com. 

 

29 września 2021r. na terytorium Czech potwierdzono ognisko wysoce zjadliwej grypy 

ptaków podtypu H5N1 u drobiu w gospodarstwie przyzagrodowym. W gospodarstwie 
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utrzymywano 33 sztuk drobiu: 16 kur niosek, 12 kaczek i 5 gęsi, z czego 6 sztuk padło, 

pozostałe zostały poddane uśmierceniu. Podtyp wirusa H5N1 może wykazywać potencjał 

zoonotyczny. 

 

Od początku września na terytorium Unii Europejskiej stwierdzono 17 ognisk u dzikich 

ptaków i ptaków utrzymywanych w niewoli (captive birds). 

 

Główny Lekarz Weterynarii rekomenduje hodowcom drobiu, zarówno w gospodarstwach 

komercyjnych jak również w hodowlach przydomowych, podjęcie wszelkich możliwych 

działań na rzecz wzmocnienia środków bioasekuracji. W szczególności należy 

zabezpieczyć paszę, ściółkę i źródło wody przed dostępem dzikich ptaków. Jeżeli to 

możliwe należy utrzymywać drób w pomieszczeniach, do których nie mają dostępu dzikie 

ptaki i inne zwierzęta. 

 

Obecnie obowiązujące środki bioasekuracji określone są w rozporządzeniu Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych 

z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (link:  

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170000722&min=1).  

 

Informacje nt. grypy ptaków dostępne są pod linkiem:  

https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/grypa-ptakow  

  

 

W SEJMIE 
 

 

 

Posiedzenie plenarne sejmu 

 

 

Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz 

Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo 

łowieckie (druki nr 1400 i 1606) 

- sprawozdawca poseł Kazimierz Gwiazdowski. 

 

Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa  

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych 

ustaw (druki nr 1588) 

- sprawozdawca poseł 

 

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o uchwale Senatu w sprawie ustawy 

o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni  

 

 

Komisje i zespoły sejmowe 

 

 

11.10.2021 

 

godz. 13:00 

 

Parlamentarny Zespół ds. Ochrony Zwierząt, Praw Właścicieli Zwierząt oraz Rozwoju 

Polskiego Rolnictwa 

 

Sprzedaż bezpośrednia w rolnictwie. 

 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170000722&min=1
https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/grypa-ptakow
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12.10.2021 

 

godz. 10:00 

 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (sala im. Wiesława Chrzanowskiego - nr 24, bud. G) 

 

„Informacja o pomocy skierowanej dla producentów trzody chlewnej poszkodowanych 

przez wirus Afrykańskiego Pomoru Świń oraz działań zmierzających do zatrzymania 

rozprzestrzeniania się wirusa oraz powołanie stałej podkomisji ds. zwalczania ASF.” 

 

 

godz. 12:00  

 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (sala im. Wiesława Chrzanowskiego - nr 24, bud. G) 

Informacja na temat wykonania planu polowań za 2020 r. , w tym odstrzału dzików  

z podziałem na województwa, planu polowań na 2021 r. oraz działań Ministerstwa 

zmierzających do zapewnienia realizacji przez Polski Związek Łowiecki odstrzału 

sanitarnego 

– przedstawia Minister Klimatu i Środowiska. 

 

godz. 14:00  

 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (sala im. Wiesława Chrzanowskiego - nr 24, bud. G) 

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o ułatwieniach w prowadzeniu handlu  

w soboty i niedziele przez rolników i ich domowników (druk nr 1612) 

– uzasadnia poseł Jarosław Sachajko. 

 

godz. 16:00  

 

Parlamentarny Zespół na rzecz Rozwoju i Promocji Polskiego Handlu (sala nr 312, bud. 

U) 

1. Sytuacja dotycząca kondycji polskiego handlu - działania rządu, monitoring, wsparcie, 

promocja handlu oraz jego zakaz w niedzielę wraz z konsekwencjami.  

2. Omówienie planów dotyczących nowelizacji ustawy o handlu w niedzielę wraz  

z uzasadnieniem. 

 

 

13.10.2021 

 

 

godz. 11:00  

 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (sala nr 05, bud. U) 

Informacja na temat możliwości zmian w ustawach – Prawo łowieckie i o ochronie 

przyrody w zakresie szacowania strat wyrządzonych przez zwierzynę łowną oraz ptactwo 

chronione 

– przedstawiają Minister Klimatu i Środowiska oraz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

 

godz. 11:00  

 

Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji (sala kolumnowa im. Kazimierza Pużaka  

- bud. C-D) 

Wysłuchanie postulatów przedsiębiorców na temat możliwych rozwiązań ułatwiających 

prowadzenie działalności gospodarczej. 
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RAPORT ZPM 
 

Raport: WIEPRZOWINA - NOWA PERSPEKTYWA 
 

 
 

 

Raport: WIEPRZOWINA - NOWA PERSPEKTYWA to kompendium, pokazujące stan wiedzy 

na temat wieprzowiny oraz hodowli trzody chlewnej a zarazem punkt wyjścia do dalszych 

działań. Zawiera analizy prezentujące wyniki badań wpływu produkcji wieprzowej na 

ekonomię, środowisko, zdrowie i społeczeństwo. 

 

Ma pomóc zrozumieć rolę produkcji wieprzowej oraz dostarczyć nowych argumentów, 

pokazujących, że warto rozwijać ten sektor gospodarki. 

 

Działalność sektora trzody chlewnej stawia czoła licznym wyzwaniom. Przeciwnicy 

hodowli trzody chlewnej bardzo często przypisują jej szereg negatywnych konsekwencji 

dla zdrowia i środowiska.  

 

Bardzo często są to zarzuty nieznajdujące potwierdzenia w badaniach naukowych, 

wykorzystujące emocje i niewiedzę. Coraz więcej osób sprzeciwia się odbudowie pogłowia 

trzody chlewnej w Polsce, nawet w sytuacjach, gdy lokalizacja budynku nie wpływa na 

otoczenie.  

 

Brakuje merytorycznej dyskusji na temat aspektów zdrowotnych wieprzowiny i jej 

jakości, perspektywy socjologicznej, znaczenia ekonomicznego, czy sposobów 

przeciwdziałania emisjom do środowiska np. przez biogazownie, czy biometanownie. 

 

Niniejszy raport jest próbą odpowiedzi na te zarzuty, a jednocześnie zaproszeniem do 

dyskusji. 

 

Link do pobrania raportu: 

https://perspektywy-wieprzowiny.pl/ 

 

https://perspektywy-wieprzowiny.pl/
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Media o raporcie: 

 

Top Agrar  

Rozmowa z Witoldem Choińskim, prezesem zarządu Związku Polskie Mięso 

 

 
https://www.topagrar.pl/articles/rynek-swin/na-podwyzki-przyjdzie-nam-jeszcze-

poczekac/  

 

Farmer 

https://www.farmer.pl/produkcja-zwierzeca/polskie-mieso-produkcja-zywca-

wieprzowego-w-latach-2018-20-byla-niedochodowa,111758.html  

 

 

 

EKSPORT 
 

Zniesienie przez władze Bośni i Hercegowiny restrykcji HPAI 
 

Zgodnie z decyzją władz Bośni i Hercegowiny zniesiony został zakaz importu  

z województwa mazowieckiego zwierząt podatnych na HPAI oraz mięsa i produktów od 

nich pochodzących. Obecnie nie obowiązują ograniczenia na wwóz ww. towarów z Polski 

na rynek bośniacki.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.topagrar.pl/articles/rynek-swin/na-podwyzki-przyjdzie-nam-jeszcze-poczekac/
https://www.topagrar.pl/articles/rynek-swin/na-podwyzki-przyjdzie-nam-jeszcze-poczekac/
https://www.farmer.pl/produkcja-zwierzeca/polskie-mieso-produkcja-zywca-wieprzowego-w-latach-2018-20-byla-niedochodowa,111758.html
https://www.farmer.pl/produkcja-zwierzeca/polskie-mieso-produkcja-zywca-wieprzowego-w-latach-2018-20-byla-niedochodowa,111758.html
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WYDARZENIE 
 

Konferencja Związku Polskie Mięso i Roczne Walne Zgromadzenie 

UECBV - relacja 
 

 
Od prawej: Florence Ranson, konsultant ds. komunikacji, REDComms, Andrea Bertaglio, dziennikarz, ekspert 
specjalizujący się w zmianach klimatycznych i kwestiach środowiskowych  Karol Bujoczek, redaktor naczelny 
Top Agrar. Na ekranie  Dr David Bosshart, wybitny specjalista się ds trendów konsumpcji, badań 
ekonomicznych i społecznych, od 2020 r. prezes Fundacji G. i A. Duttweiler, Szwajcaria. 

 

4 października 2021 roku podczas targów Polagra w Poznaniu odbyła się Międzynarodowa 

Konferencja Sektora Mięsnego pod hasłem From Farm to Fork – via Factory w ramach 

Dorocznego Walnego Zgromadzenia U.E.C.B.V. (The European Livestock and Meat Trades 

Union). 

 

Konferencja została zorganizowana przez Związek Polskie Mięso oraz U.E.C.B.V. i była 

ważnym wydarzeniem networkingowym, łączącym wielu uczestników łańcucha dostaw. 

Sesje panelowe i wypowiedzi niezależnych ekspertów oraz urzędników wysokiego 

szczebla z Komisji Europejskiej zapewniły program najwyższej jakości i wiele okazji do 

nawiązania kontaktów.   

 

Sponsorem strategicznym konferencji był PKN Orlen SA. Patronami wydarzenia byli: 

 Grzegorz Puda, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi; 

 Małgorzata Gośniowska-Kola, Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia 

Rolnictwa 

 Prof. Krzysztof Niemczuk, Dyrektor Państwowego Instytutu Weterynarii  

– Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach 

 Prof. Agnieszka Wierzbicka, Dyrektor Instytutu Genetyki i Biotechnologii Zwierząt 

Polskiej Akademii Nauk. 
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Moderatorem konferencji był Karol Bujoczek, redaktor naczelny Top Agrar. Konferencja 

rozpoczęła się od przemówień otwierających Macieja Golubiewskiego, szef gabinetu 

komisarza UE ds. rolnictwa Janusza Wojciechowskiego, a następnie Witolda Choińskiego, 

prezesa zarządu Związku Polskie Mięso oraz Philippe’a Borremansa, prezesa UECBV.   

 

Program zamykał się w dwóch sesjach tematycznych. Pierwsza była poświęcona strategii 

from Farm to Fork (F2F) / Handel / ASF, zaś  druga sesja, New Normal, traktowała  

o wzorach konsumpcji i trendach produktowych, które mają zmienić przemysł mięsny na 

tle pandemii i nowych regulacji wymuszanych przez zielony ład. 

 

 
Zdjęcie po prawej: uczestnicy wydarzenia. Na zdjęciu po prawej: Anna Olewnik-Mikołajewska, prezes Grupy 
Olewnik. 

 

Pierwsza sesja koncentrowała się na zagadnieniach takich, jak: przyszłość systemu 

żywnościowego UE, Strategia Farm to Fork, bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważony 

rozwój, podatek węglowy, globalny handel. Wzięli w niej udział Claire Bury, zastępca 

dyrektora generalnego w Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności 

Komisji Europejskiej; Tassos Haniotis, zastępca dyrektora generalnego w Dyrekcji 

Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Komisji Europejskiej oraz Denis 

Redonnet, zastępca dyrektora generalnego w Dyrekcji Generalnej ds. handlu Komisji 

Europejskiej. 

 

W oczekiwanej przez polskich delegatów dyskusji nt. ASF, w tym roli Krajowego 

Laboratorium Referencyjnego ds. ASF uczestniczyli Budimir Plavsic, przedstawiciel 

regionalny OIE w Moskwie, dr Anna Szczotka-Bochniarz, kierownik Zakładu Chorób Świń 

w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym, 

Wojciech Styburski, prezes Agrointegracja, rolnik, praktyk hodowca trzody chlewnej  

i bydła oraz Karolina Krasicka-Maciorowska, zootechnik i ekspert z dziedziny 

bioasekuracji z Vestin Agro Consulting. 

 

O wadach i szansach w dialogu z organizacjami atakującymi sektor hodowli  

i przetwórstwa mięsa  rozmawiali zaproszeni przez organizatorów Florence Ranson, 

konsultant ds. komunikacji UECBV, REDComms oraz Andrea Bertaglio, reprezentujący 

Sustainable Meat Project (włoski Carni Sostenibili), dziennikarz  specjalizujący się  

w tematyce zrównoważonego rozwoju, zmian klimatycznych i kwestii środowiskowych.   

 

Futurolog, analityk rynku detalicznego i konsumenckiego David Bosshart definiował 

trendy konsumpcyjne w epoce post Covid, którą nazywał Next Normal.  

 

O produktach mięsnych i „zrównoważonym mięsie przyszłości” opowiedzieli Anna 

Olewnik-Mikołajewska, prezes Grupy Olewnik, Anna Bąk członek zarządu, dyrektor ds. 

rozwoju Grupy Olewnik oraz  Grzegorz Brodziak, dyrektor z Goodvalley.   
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Z uczestnikami konferencji połączył się przez aplikację Zoom Felix Cheung, naukowiec, 

publicysta i odkrywca technologii opakowań hybrydowych z Hongkongu, żeby 

opowiedzieć o wynalezionych przez siebie opakowaniach hybrydowych, pozwalających na 

bezpieczne przechowywanie mięsa w warunkach pokojowych nawet przez dwa lat.  

 

Witold Choiński, prezes zarządu Związku Polskie Mięso zaprezentował projekt 

„Wieprzowina, nowa perspektywa w ramach konceptu - pokonywanie barier w rozwoju 

sektora trzody chlewnej" przedstawił kierunki rozwoju hodowli świń oraz przyszłe trendy 

w przetwórstwie wieprzowiny. 

 

Jean-François Hocquette z Francuskiego Narodowego Instytutu Badań Rolniczych 

zapoznał uczestników z projektem „3G Grading - Budowanie lepszych marek wołowiny, 

wspólnej inicjatywie naukowców, hodowców z Australii i Europy, której celem jest 

poprawa jakości kulinarnej wołowiny.   

 

Na koniec Prof. Agnieszka Wierzbicka dyrektor Instytutu Genetyki i Biotechnologii 

Zwierząt Polskiej Akademii Nauk omówiła raport Światowego Forum Ekonomicznego: 

„Przyszłość konsumpcji na szybko rozwijających się rynkach konsumenckich: ASEAN 

czerwiec 2020.” 

 

Związek Polskie Mięso, jako jedyny polski reprezentant europejskiej organizacji branży 

mięsnej, otrzymał w tym roku zaszczytną rolę organizatora walnego zebrania członków 

UECBV. To organizacja zrzeszająca najbardziej liczące się w Europie stowarzyszenia 

branży mięsnej.  

 

 
 

Informacje o wydarzeniu: 

https://meatmeeting.pl/pl/ 

 

 

 

 

 

https://meatmeeting.pl/pl/
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WEBINARIA 
 

Nowe możliwości dla polskich eksporterów w UK, 200 dni po 

Brexicie 
 
Wydarzenie online - odpłatne 

 

Październikowy webinar organizowany jest dla polskich eksporterów, którzy chcą działać 

na rynku brytyjskim po Brexicie. To okazja do zdobycia cennej wiedzy na temat nowych 

zasad oraz nowych możliwości. Eksperci wyjaśnią nam, jak się przygotować do zmian i 

jakie aspekty wziąć pod uwagę podczas działań inwestycyjnych w UK. 

 

W kwietniu br., po raz pierwszy od wyjścia Wielkiej Brytanii z UE, Polska zanotowała 

wzrost eksportu do tego państwa - dane Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE).  

Z informacji PIE wynika, że wartość sprzedaży na rynku brytyjskim była o 12 proc. 

wyższa niż w kwietniu 2019 r. (badanie GUS). Obecnie wartość towarów eksportowanych 

z Polski na rynek brytyjski z miesiąca na miesiąc rośnie. Dane te jasno wskazują na 

stopniowe odbudowywanie się polskiego eksportu do UK po Brexicie. 

 

Pomimo dużych zmian na rynku brytyjskim, eksport na Wyspy nadal jest atrakcyjny dla 

polskich przedsiębiorców - mówi Michał Dembiński, główny ekspert w Brytyjsko-Polskiej 

Izbie Handlowej. - Co ciekawe, w przypadku innych krajów z UE, zauważamy spadki 

zainteresowania rynkiem brytyjskim, nawet do 30% w porównaniu do roku 2019. Sporo 

firm z Niemiec, Francji, Hiszpanii, Holandii i Włoch zrezygnowało z rynku brytyjskiego, 

tym samym tworząc większe możliwości dla polskich firm. 

 

Lecz nowe zasady związane z Brexitem oraz restrykcje spowodowane pandemią 

utrudniają zadania polskim eksporterom. Od początku października rząd brytyjski 

wprowadził kontrole fitosanitarne oraz weterynaryjne na produkty z UE, a od 1. stycznia 

2022 roku, wejdą w życie pełne deklaracje celne, które zastąpią dotychczasowe 

uproszczone zasady. Ponadto od 01.01.2023 na większość produktów obowiązywać 

będzie znak produktowy UKCA, który zastąpi dotychczasowy znak CE na towary 

dopuszczone do obiegu w Wielkiej Brytanii. Nowe wymagania, to dla polskich 

eksporterów, którzy chcą nadal handlować z UK, konieczność zainwestowania 

dodatkowego czasu, ludzi oraz pieniędzy. 

 

Chcemy pomóc polskim przedsiębiorcom w tym trudnym dla nich momencie. Na webinar 

Nowe możliwości dla polskich eksporterów w UK w dobie Brexitu zaprosiliśmy 

specjalistów, którzy wytłumaczą, jak przygotować się na nowe obostrzenia oraz jak 

skorzystać z nowych możliwości, które niesie ze sobą Brexit. 

 

Kto może wziąć udział? 

 polscy przedsiębiorcy, którzy działają na rynku brytyjskim, 

 polskie firmy, które chcą eksportować do UK, 

 eksporterzy, którzy chcieliby wkroczyć na rynki światowe. 

 

Wydarzenie powstało przy współpracy Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie z 

Polish Business Link, Zagranicznym Biurem Handlowym PAIH w Londynie oraz British-

Polish Chamber of Commerce. 

 

Plan spotkania (czas podany w strefie CET) 

 11:00 - powitanie uczestników 

 11:10 - "Nowe możliwości dla polskich eksporterów w Wielkiej Brytanii" (wykład 

prowadzi Michael Dembiński, główny doradca BPCC) 



14 

 

Biuletyn Związku Polskie Mięso 
 

 11:30 - prezentacje tematyczne (4 prezentacje tematyczne prowadzone przez 4 

rożnych ekspertów - poruszymy tematy, takie VAT, cło, deklaracje celne i 

przepływ pracowników do Wielkiej Brytanii po Brexicie) 

 13:30 - podsumowanie 

 13:45 - networking (opcjonalnie w break-out rooms, 20GBP+VAT) 

 14:30 - zakończenie 

 
Link do rejestracji oraz szczegółowych informacji 

https://www.eventbrite.com/e/nowe-mozliwosci-dla-polskich-eksporterow-w-uk-po-

brexicie-141021-tickets-168878459017  

 
 

Biznes w Kenii. Poznaj rynki afrykańskie przed Expo 2020 Dubai 
 

Kenia po raz pierwszy w swojej historii doświadcza "złotego okresu" rozwoju 

gospodarczego. Aktywny sektor prywatny, reformy gospodarcze oraz nowe inwestycje 

publiczne upozycjonowały ten kraj jako lidera gospodarczego w Afryce Wschodniej. 

Obecnie przyciąga inwestorów z Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii i Stanów 

Zjednoczonych. 

 

Kenia zajmuje obecnie 56-te miejsce w rankingu Banku Światowego "Ease of Doing 

Business 2020". To oznacza poprawę o 57 pozycji w ciągu 4 lat. To jednocześnie 

najszybszy wzrost w historii rankingu na świecie. 

 

Imponujący wzrost PKB oscylował na poziomie około 5 proc. rocznie przez ostatnią 

dekadę. Mimo bardzo pozytywnych prognoz, nie jest to jednak łatwy rynek dla firm  

z Polski. 

 

Zapraszamy na webinarium, w ramach którego dowiesz się czy twoja firma jest gotowa 

na ekspansję do Kenii! 

 

W trakcie spotkania: 

 dowiesz się, jak wyeksportować i promować swój produkt/usługę w Kenii, 

 poznasz kanały dystrybucji i logistyki w Kenii, 

 dowiesz się, jak budować długoterminowe relacje biznesowe na tamtejszym 

rynku, 

 poznasz, w których sektorach polskie firmy już odnoszą tam sukcesy. 

 

Szkolenie poprowadzą: 

 Michael Mazurewicz, Kierownik Zagranicznego Biura Handlowego PAIH w Kenii, 

 Natalia Dąbrowska, Starszy Specjalista, Departament Strategii i Promocji 

Gospodarczej, Zespół EXPO, PAIH, 

 Anastazja Kaczmarek, Konsultant, Centrum Eksportu, PAIH, 

 Piotr Smolarz, Director, Fogo Generators Ltd. 

 

Webinarium odbędzie się 14 października o godz. 12:00 i będzie prowadzone w języku 

polskim. 

 

Webinarium "Biznes w Kenii. Poznaj rynki afrykańskie przed Expo 2020 Dubai" jest 

częścią cyklu wydarzeń online dla przedsiębiorców rozważających ekspansję na rynki 

Bliskiego Wschodu i Afryki. Spotkania są częścią programu gospodarczego 

towarzyszącego udziałowi Polski w Wystawie Światowej Expo 2020 w Dubaju. 

 

Link do rejestracji: 

https://www.paih.gov.pl/webinarium-biznes_w_Kenii-

poznaj_rynki_afrykanskie_przed_Expo_Dubai_2020  

 

https://www.eventbrite.com/e/nowe-mozliwosci-dla-polskich-eksporterow-w-uk-po-brexicie-141021-tickets-168878459017
https://www.eventbrite.com/e/nowe-mozliwosci-dla-polskich-eksporterow-w-uk-po-brexicie-141021-tickets-168878459017
https://www.paih.gov.pl/webinarium-biznes_w_Kenii-poznaj_rynki_afrykanskie_przed_Expo_Dubai_2020
https://www.paih.gov.pl/webinarium-biznes_w_Kenii-poznaj_rynki_afrykanskie_przed_Expo_Dubai_2020
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Opakowania i odpady opakowaniowe – omówienie zmian wynikających  

z implementacji dyrektyw PE, nowelizacji ustawy oraz przepisów dotyczących 

rejestru i BDO 

 

Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Wyższej Szkole Informatyki  

i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców z obszaru 

MŚP do udziału w bezpłatnym szkoleniu w formie on – line. 

 

Szkolenie poprowadzi Jarosław Knop – mgr inż. kierunku Inżynieria środowiska 

Politechniki Częstochowskiej. Absolwent Studiów Podyplomowych kierunku Retoryka 

Uniwersytetu Jagiellońskiego. Konsultant, doradca zarówno małych i średnich 

przedsiębiorstw, jak i dużych obiektów przemysłowych. Trener prowadzący szkolenia w 

zakresie przepisów dotyczących ochrony środowiska. Właściciel firmy AD-EKO. 

 

Wybrane zagadnienia szkolenia on – line: 

 Dostosowanie krajowych przepisów do wymagań obowiązujących państwa 

członkowskie Unii Europejskiej, 

 Wniosek o wpis do rejestru / wniosek aktualizacyjny – jak wypełnić? 

 Sprawozdawczość, czyli raport z realizacji obowiązków, określonych w przepisach 

o odpadach, o opakowaniach i o niektórych produktach, 

 Obowiązki wprowadzających do obrotu opakowania – wymagania dotyczące 

opakowań, 

 Nowe zasady prowadzenia ewidencji – od 2020 r. 

 

Szkolenie w formie on – line, odbędzie się  21 października 2021r., w godz. 09:00 – 

14:00. 

 

W dniu poprzedzającym szkolenie, otrzymają Państwo emailowo link niezbędny do 

prawidłowego dołączenia do wydarzenia. 

 

Jeśli nie będzie znajdował się w Państwa skrzynce odbiorczej prosimy o sprawdzenie 

folderu SPAM w skrzynce emailowej. Po zakończeniu szkolenia emailowo otrzymacie 

Państwo również prezentację przekazaną przez eksperta i zaświadczenie o ukończeniu 

szkolenia. 

 

Warunki techniczne konieczne do dołączenia do szkolenia on –line: 

 Podłączenie do sieci internetowej w dowolnej technologii – najlepiej jednak przez 

stałe łącze; 

 Dostęp do Internetu o dobrej przepustowości – minimum 1M/s 

 Jedna z dwóch nowoczesnych przeglądarek internetowych: Chrome lub Firefox; 

 Posiadanie głośnika lub słuchawek. 

 Ośrodek Enterprise Europe Network  nie bierze odpowiedzialności za jakość 

techniczną połączenia i transmisji z wydarzenia, które zależą m.in. od narzędzi 

dostarczanych przez podmioty trzecie (komunikatory, sieć internetowa odbiorcy) i 

od ich aktualnego obciążenia, co jest niezależne od Enterprise Europe Network 

 

Zakazuje się wykorzystywania wszelkich autorskich materiałów szkoleniowych (np. 

prezentacje, studia przypadku itp.) oraz nagrywania transmisji z wydarzenia do celów 

zarobkowych. 

 

Link do rejestracji: 

https://www.een.wsiz.pl/wydarzenia/seminarium-on-line-opakowania-i-odpady-

opakowaniowe-omowienie-zmian-wynikajacych-z-implementacji-dyrektyw-pe-

nowelizacji-ustawy-oraz-przepisow-dotyczacych-rejestru-i-bd/ 

https://www.een.wsiz.pl/wydarzenia/seminarium-on-line-opakowania-i-odpady-opakowaniowe-omowienie-zmian-wynikajacych-z-implementacji-dyrektyw-pe-nowelizacji-ustawy-oraz-przepisow-dotyczacych-rejestru-i-bd/
https://www.een.wsiz.pl/wydarzenia/seminarium-on-line-opakowania-i-odpady-opakowaniowe-omowienie-zmian-wynikajacych-z-implementacji-dyrektyw-pe-nowelizacji-ustawy-oraz-przepisow-dotyczacych-rejestru-i-bd/
https://www.een.wsiz.pl/wydarzenia/seminarium-on-line-opakowania-i-odpady-opakowaniowe-omowienie-zmian-wynikajacych-z-implementacji-dyrektyw-pe-nowelizacji-ustawy-oraz-przepisow-dotyczacych-rejestru-i-bd/
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11 października 2021, numer 2 

 

 

 

 

 

AKTULANOŚCI 
 Od nowego roku będzie kara za stosowanie nieprawdziwych oznaczeń 

„eko” czy „bio” w reklamach 

Y -  

LEGISLACJA 
 Od połowy października 2021 będą nowe stawki płatności za bydło 

 

CENY - KRAJ 
 Zbiorcze zestawienie danych dla Polski dotyczących zakupu bydła 

rzeźnego w ubojniach 

 

IMPORT 
 Dane MRiRW o imporcie wołowiny z Polski 

 

HANDEL  
 Handel zagraniczny bydłem i mięsem wołowym 

 

 

*** 
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AKTULANOŚCI 
 

Od nowego roku będzie kara za stosowanie nieprawdziwych 

oznaczeń „eko” czy „bio” w reklamach 
 

 
 

Trwają prace nad nowymi przepisami o rolnictwie ekologicznym, które mają zacząć 

obowiązywać z początkiem 2022 roku. Procedowana ustawa rozszerza obowiązujący 

zakres kar za niesłuszne sugerowanie, że dana żywność jest ekologiczna. Sankcje będą 

obowiązywać nie tylko za wprowadzanie takich produktów do obrotu, ale też stosowanie 

nieprawdziwych oznaczeń „eko” czy „bio” w reklamach i opisach handlowych. Nowe 

przepisy mają określić także kwestię nadzoru nad produkcją ekologiczną, ułatwić import 

dozwolonych przy takich uprawach nawozów oraz wprowadza opłatę za wykorzystanie 

środków ochrony roślin. 

 

Jak powiedziała agencji informacyjnej Newseria Biznes Joanna Olszak, doradca ds. prawa 

żywnościowego w IGI Food Consulting Komisja Europejska namawia by stawiać na 

żywność ekologiczną, zrównoważoną, na bioróżnorodność, więc z całą pewnością będzie 

to kształtować dalej trendy, którymi kierują się konsumenci przy wyborze żywności. 

 

Według przygotowanego przez Koalicję na Rzecz Rozwoju Rynku Żywności Bio i NielsenIQ 

raportu „Żywność ekologiczna w Polsce. Raport 2021” wartość polskiego rynku żywności 

ekologicznej szacowana jest na 1,36 mld zł, co stanowi zaledwie 0,5 proc. całego rynku 

spożywczego, jednak segment ten rozwija się w szybkim tempie, a pandemia tylko 

przyspieszyła ten proces. Na koniec 2020 roku w Polsce działało ponad 18,5 tys. 

gospodarstw certyfikowanych jako ekologiczne. 

 

Nowa ustawa zastąpi tę z 2009 roku, a powodem jej wprowadzenia jest m.in. 

dostosowanie do dwóch unijnych nowelizacji. Jedna dotyczy urzędowych kontroli 

wprowadzonych na podstawie obowiązujących od grudnia 2019 roku przepisów 

rozporządzenia 2017/626 i zakłada sprawowanie nadzoru nad rynkiem przez Głównego 

Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, natomiast druga wynika  

z uchwalenia nowego rozporządzenia 2018/848 w sprawie produkcji ekologicznej  

i znakowania produktów ekologicznych, które zacznie być stosowane od 1 stycznia 2022 

roku. 
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– Obecne przepisy stosowanej dziś w Polsce ustawy już zakładają sankcje za 

wprowadzanie do obrotu produktu konwencjonalnego jako produkt ekologiczny. Grozi za 

to kara do 200-krotnej wartości korzyści majątkowej, jaka może być osiągnięta przez 

wprowadzanie do obrotu właśnie takiego produktu – mówi Joanna Olszak. – Natomiast  

w nowej ustawie o rolnictwie ekologicznym zmienia się to, że ta kara będzie groziła 

również za reklamę czy stosowanie odniesień do ekologiczności w opisach handlowych, 

czyli w nowej ustawie zwiększy się zakres tej kary. Wszelkie określenia typu 

„pozyskiwane surowce na terenach ekologicznych” mogą być na mocy tych nowych 

zapisów ustawy o rolnictwie ekologicznym zakwestionowane. 

 

Ustawa przewiduje ponadto pobieranie opłaty od stosowania środków ochrony roślin, ale 

ułatwi przywóz nawozów z innych państw UE oraz Turcji, dzięki czemu nawozy 

dopuszczone do stosowania w rolnictwie ekologicznym będzie można łatwiej sprowadzać 

do Polski. Środki z opłat zostaną przeznaczone na dopłaty dla placówek oświatowych na 

zakup żywności ekologicznej oraz dopłaty na zakup ekologicznego materiału 

rozmnożeniowego roślin dla rolników. Ale to nie koniec. 

 

– W przyszłości rzeczywiście informacja o śladzie węglowym w oznakowaniu środków 

spożywczych może się pojawić jako informacja obowiązkowa – informuje doradca ds. 

prawa żywnościowego IGI Food Consulting. – Komisja Europejska już od jakiegoś czasu 

prowadzi prace w tym zakresie i pod koniec 2022 roku może się rozstrzygnąć, czy 

oznaczenie śladu węglowego na etykietach żywności będzie obowiązkowe, jakich 

produktów będzie dotyczyć, w jaki sposób będzie trzeba taką informację przekazywać. 

 
Źródło: tekst i foto Newseria. 

 

LEGISLACJA 
 

Od połowy października 2021 będą nowe stawki płatności za bydło 
 

 
Fot. Matthiasboeckel/Pixabay.com. 

 

Minister rolnictwa i rozwoju  wsi przygotował zmiany w rozporządzeniu w sprawie stawek 

płatności związanych do zwierząt za 2021 rok 
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Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 20 ust. 

1 pkt 6 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia 

bezpośredniego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1341, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.  

 

Na podstawie tego przepisu minister właściwy do spraw rozwoju wsi w porozumieniu z 

ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określa corocznie, w drodze 

rozporządzenia, stawki płatności związanych do zwierząt, mając na względzie pułapy 

wsparcia ustalone w przepisach, o których mowa w art. 1 pkt 1 ustawy, lub na ich 

podstawie oraz liczbę zwierząt, która może zostać objęta tymi płatnościami. 

 

Stawka płatności związanych do zwierząt za 2021 r. wynosi w przypadku płatności 

do: 

1) bydła – 336,73 zł za sztukę zwierzęcia gatunku bydło domowe (Bos taurus); 

2) krów – 426,51 zł za sztukę samicy gatunku bydło domowe (Bos taurus); 

 

  

Koperta finansowa 

na rok 2021 (euro) 

 

Dane ARiMR do 

obliczenia 

wysokości stawki za rok 

2021 (szt.) 

płatność do zwierząt 

gatunku bydło domowe 

(Bos taurus)* 

 

173 438 844 2 379 433 

płatność do samic 

gatunku bydło domowe 

(Bos taurus)* 

 

153 378 477 1 661 280 

*Zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy płatność do bydła i płatność do krów przysługują do tego samego gatunku 

zwierząt: bydło domowe (Bos taurus), przy czym płatność do bydła przysługuje do zwierząt obu płci, w wieku 
do 24 miesięcy, a płatność do krów tylko do samic w wieku ponad 24 miesiące. 
 

Wysokość stawek płatności związanych do zwierząt za 2021 r. została obliczona  

z uwzględnieniem ustalonych dla poszczególnych płatności pułapów finansowych (kwoty 

notyfikowane Komisji Europejskiej w lutym 2021 r.) oraz danych przekazanych przez 

Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) dotyczących liczby zwierząt 

zatwierdzonych do poszczególnych płatności.  

 

Jak wskazano powyżej, łączna kwota na płatności związane z produkcją notyfikowana 

Komisji Europejskiej przekracza o 351 euro całkowitą kopertę finansową określoną na ten 

cel w rozporządzeniu 2021/1135.  

 

Niemniej jednak, z uwagi na fakt, że stawki uwzględniają zaokrąglenie w dół (do pełnych 

groszy), łączna kwota płatności związanych z produkcją może wynieść ok. 504 002 355 

euro, a więc nie przekroczy rocznego pułapu określonego w rozporządzeniu 2021/1135. 

 

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 18 października 2021 roku. 

 

Link do projektu rozporządzenia: 

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//509/12351856/12820216/12820217/dokument523701

.pdf 

 

 

 

 

 

 

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs/509/12351856/12820216/12820217/dokument523701.pdf
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs/509/12351856/12820216/12820217/dokument523701.pdf
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CENY - KRAJ 
 

Zbiorcze zestawienie danych dla Polski dotyczących zakupu bydła 

rzeźnego w ubojniach 

 

  CENA ZAKUPU* 

Kategoria bydła 

 wg 

w.ż. 

[zł/kg] 

dla mpc 

[zł/tonę] 

dla mps 

[zł/tonę] 
  Zmiana ceny [%] 

  
03.10. 

2021 

03.10. 

2021 

03.10. 

2021 
tyg. miesięczna roczna 

Bydło ogółem 8,14 15 712 16 026 2,3 5,0 28,7 

bydło 8-12 m-cy (Z) 8,32 15 437 15 745 -0,4 -2,6 26,4 

byki 12-24 m-ce (A) 9,14 17 144 17 487 2,3 5,2 32,7 

byki > 24 m-cy (B) 9,15 17 164 17 510 2,1 5,4 33,2 

wolce > 12 m-cy (C) -- -- -- -- -- -- 

krowy (D) 6,47 13 279  13 545 2,2 5,7 27,9 

jałówki > 12 m-cy (E) 8,46 16 334 16 661 2,7 7,3 28,1 

Źródło: MRiRW. 

 

*- jest to cena netto (bez VAT) zapłacona dostawcom bydła za dostarczony do rzeźni lub 

zakupiony przez rzeźnię pełnowartościowy żywiec wołowy na bazie franco zakład. Cena ta 

zawiera  również wszelkie dodatkowe płatności (premie, nagrody itp.) niezależnie od 

okresu w jakim zostały wypłacone. 

 

 w.ż.- waga żywa (cenę za wagę żywą wyliczono stosując  średnie wskaźniki wydajności 

rzeźnej uzyskane Polsce w latach 2011-2015: bydło ogółem - 0,518 (było 0,507); byki do 

2 lat - 0,533 (było 0,539); byki > 2 lat - 0,533 (było 0,535); wolce - 0,540  (było 

0,540); krowy - 0,487 (było 0,465) i jałówki – 0,518 (było 0,516). 

 

 mpc - masa poubojowa ciepła, mps - masa poubojowa schłodzona.  

 

 

 

IMPORT 

 
Dane MRiRW o imporcie wołowiny z Polski – ważniejsze państwa 
 

Kierunki, wartość, wolumen oraz średnia cena uzyskana w imporcie bydła 
żywego i mięsa wołowego w I-VII 2021 (dane wstępne). 
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Kod CN: 0102 
Bydło 
żywe 

      

Kraj 

Wartość 

[tys. 

EUR] 

Wolumen 

[szt.] 
EUR/kg 

Słowacja 9 876 13 897 2,32 

Holandia 6 697 18 761 3,14 

Litwa 5 068 17 813 2,34 

Dania 3 799 2 775 2,97 

Niemcy 3 429 3 932 2,41 

Łotwa 2 488 7 801 1,57 

Republika 

Czeska 2 474 2 536 1,68 

Węgry 2 309 2 559 1,81 

Estonia 1 584 2 955 1,76 

Włochy 1 554 6 315 3,03 

Francja 1 288 1 348 2,14 

OGÓŁEM 42 246 83 834 2,32 

 

Kod CN: 

01022910 

Bydło żywe do 80 

kg 

     

Kraj 

Wartość 

[tys. 

EUR] 

Wolumen 

[szt.] 
EUR/kg 

Holandia 2 971 10 613 3,38 

Litwa 2 320 11 303 2,80 

Łotwa 466 4 269 1,73 

OGÓŁEM 5 900 27 124 2,90 

    
Kod CN: 0201 

Wołowina świeża lub 

schłodzona 

    

Kraj 

Wartość 

[tys. 

EUR] 

Wolumen 

[ton] 
EUR/kg 

Niemcy 7 244 2 014 3,60 

Holandia 3 548 718 4,94 

Irlandia 3 511 756 4,65 

Włochy 3 032 1 329 2,28 

Republika 

Czeska 2 804 767 3,65 

Węgry 1 538 534 2,88 

Austria 1 082 301 3,60 

Litwa 926 299 3,10 

Wielka Brytania 911 319 2,85 

Dania 540 147 3,66 
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Hiszpania 510 97 5,24 

Argentyna 288 23 12,33 

Francja 275 25 10,94 

OGÓŁEM 26 782 7 523 3,56 

 

Kod CN: 0202 Wołowina mrożona 

     

Kraj 

Wartość 

[tys. 

EUR] 

Wolumen 

[ton] 
EUR/kg 

Holandia 3 372 847 3,98 

Niemcy 2 577 643 4,01 

Republika Czeska 2 484 763 3,25 

Dania 1 946 632 3,08 

Hiszpania 1 365 235 5,80 

Irlandia 693 171 4,05 

Austria 487 156 3,11 

Węgry 244 63 3,85 

Wielka Brytania 242 107 2,26 

Litwa 131 58 2,26 

Norwegia 109 15 7,55 

OGÓŁEM 14 066 3 821 3,68 

 
Źródło:  Ministerstwo Finansów. 

 

HANDEL  
 

Poniżej informacja o handlu zagranicznym bydłem i mięsem 
wołowym w okresie I-VII 2021. 

 
Eksport 

Tab. Eksport bydła i mięsa wołowego w masie produktu w okresie I-VII 2021 r. (dane wstępne) w 

porównaniu do I-VII 2020 r. (wg wstępnych danych Min. Finansów). 

EKSPORT        

Kod CN 

I-VII 2021 r. (wstępne) 
I-VII 2020 r. 

zmiana w stos. do 

I-VII 2020r. (%) Ogółem poza UE poza UE (%) 

0102 - tony 8 534 2 903 34,0 9 021 -5,4 

0102 - sztuki 27 113 6 516 24,0 28 472 -4,8 

z tego: 01022910 szt 8 106 0 0,0 10 491 -22,7 

0201 - tony 157 962 15 163 9,6 164 025 -3,7 

0202 - tony 61 146 17 976 29,4 60 531 1,0 

0201+0202 219 107 33 139 15,1 224 556 -2,4 
Źródło:  Ministerstwo Finansów. 
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Import 

Tab. Import bydła i mięsa wołowego w masie produktu w okresie I-VII 2021 r. (dane wstępne)  w 

porównaniu do I-VII 2020 r.  (wg wstępnych danych Min. Finansów). 

IMPORT               

Kod CN 

I-VII 2021 r. (wstępne) 
I-VII 2020 r. 

zmiana w stos. do 

I-VII 2020r. (%) 
Ogółem spoza UE spoza UE (%) 

0102 - tony 18 212 0,0 0,0 16 297 11,8 

0102 - sztuki 83 834 0,0 0,0 66 123 26,8 

z tego: 01022910 szt 27 124 0,0 0,0 19 696 37,7 

0201 - tony 7 523 344,9 4,6 8 392 -10,3 

0202 - tony 3 821 123,9 3,2 3 395 12,5 

0201+0202 11 344 468,8 4,1 11 787 -3,8 
Źródło:  Ministerstwo Finansów. 
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