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AKTUALNOŚCI 
 
IJHARS skontrolowała wieprzowinę oraz inne mięso i wyroby z 
niego 
 

 
Fot. Pixabay. 
 
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła kontrolę 
jakości handlowej mięsa wieprzowego w elementach bez opakowania w 49 sklepach. 
 
W zakresie cech organoleptycznych sprawdzono 34 partie. Ze względu na cechy 
wskazujące na zepsucie oraz na wcześniejsze zamrożenie zakwestionowano 5 partii 
(14,7%). 
 
Parametry fizykochemiczne skontrolowano w 37 partiach, z czego 2 zakwestionowano 
(5,4%). Stwierdzono obecność dodanego fosforu i wody. 
 
Oznakowanie zweryfikowano w przypadku 328 partii, z czego w 164 stwierdzono 
nieprawidłowości (50,0%). Dotyczyły one: 

 Braku gatunku w nazwie  
 Braku słownej i graficznej deklaracji kraju pochodzenia. Wskazania pochodzenia  

w sposób niezgodny z wymaganiami i/lub podanie informacji dotyczącej państwa 
pochodzenia przy zastosowaniu wyraźnie mniejszej czcionki niż użyta do 
prezentacji jego nazwy. 

 Podania informacji wprowadzających w błąd, np. wskazanie na wywieszce cenowej 
informacji o polskim pochodzeniu, podczas gdy faktycznym krajem pochodzenia 
były Niemcy lub podanie deklaracji „Miejsce chowu: Hiszpania, Miejsce uboju 
Hiszpania” z jednoczesnym przedstawieniem flagi Belgii. 

 Stosowania skrótów w nazwie produktu, np. „wp” i „b/k” i „ex”, „przy”, „wiep” 
„b/z”, „z s”. 
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Po tej kontroli Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła 
kontrolę jakości handlowej mięsa i przetworów mięsnych u 127 producentów. 
 
W zakresie cech organoleptycznych sprawdzono 265 partii. Ze względu niewłaściwy 
wygląd zakwestionowano 3 partie (1,1%). 
Parametry fizykochemiczne skontrolowano w 260 partiach, z czego 31 zakwestionowano 
(11,9%). Stwierdzono m.in. zawyżoną zawartość wody wchłoniętej w mięsie drobiowym  
i obecność niedeklarowanych składników. 
 
Oznakowanie zweryfikowano w przypadku 313 partii, z czego w 77 stwierdzono 
nieprawidłowości (24,6%). Dotyczyły one m.in.: 

 Braku wskazania w nazwie gatunku mięsa oraz rodzaju zastosowanej obróbki 
termicznej. 

 Używania określeń typu „tradycyjna”, „domowa” czy „swojski” przy stosowaniu 
dodatków i przetworzonych surowców. 

 Braku wyszczególnienia w wykazie składników wszystkich użytych surowców  
(w tym alergenów) lub wskazania składników, których nie wykorzystano  
w procesie produkcyjnym. 

 Niewłaściwej deklaracji  ilości mięsa w produkcie (np. podano zawartość 
procentową zamiast w przeliczeniu na 100 g wyrobu gotowego). 

 Braku informacji o sposobie przechowywania oraz warunkach przechowywania po 
otwarciu opakowania. 

 
Ogniska grypy ptaków u drobiu w Polsce 
 
W 2021 roku w Polsce stwierdzono do dnia 9 sierpnia łącznie 339 ognisk wysoce zjadliwej 
grypy ptaków. Łącznie utrzymywane było w nich niemal 11,8 mln sztuk drobiu.  
W ogniskach od 1 do 339 w 2021 roku stwierdzono podtyp wirusa grypy ptaków H5N8. 
Od dnia 10 sierpnia do dnia 1 listopada 2021 r. nie stwierdzono zakażeń drobiu wirusem 
grypy ptaków w Polsce 
 

 
Źródło: GIW 
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Biogazownie – podpisano porozumienie sektorowe o współpracy 
 

 
Fot. MKiŚ. 

 
Przedstawiciele administracji oraz interesariusze sektora biogazu i biometanu podpisali 
porozumienie na rzecz jego rozwoju. Wspieranie rozwoju biogazowni na wsi, 
produkujących zielony gaz, to szansa na niezależność energetyczną i aktywizację 
gospodarczą polskiej wsi. 
 
Jak zaznaczyła sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Anna Gembicka, 
która podpisała porozumienie jako przedstawiciel MRiRW, na obszarach wiejskich z jednej 
strony występuje największy potencjał wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE), 
z drugiej strony zaś te tereny są najbardziej zagrożone ubóstwem energetycznym. 
 
Głównym celem Porozumienia o współpracy na rzecz rozwoju sektora biogazu  
i biometanu, do podpisania którego zaprosiła minister klimatu i środowiska Anna Moskwa, 
jest wspieranie rozwoju sektora i wykorzystanie polskiego potencjału w obszarze tych 
OZE. 
 
OZE, do których należą biogaz i biometan, dają – tak ważne w obecnej sytuacji 
energetycznej – niezależność i samowystarczalność. To także źródła stabilne  
i niskoemisyjne. Obecnie w Polsce jest 300 biogazowni, ale potencjał rozwoju jest bardzo 
duży. Porozumienie ma sprzyjać ich rozwojowi i promowaniu. 
 
– Ze strony resortu rolnictwa deklarujemy wsparcie rozwoju biogazowni rolniczych  
z poszanowaniem środowiska – powiedziała wiceminister Gembicka. 
 
Premier Mateusz Morawiecki, którego list odczytano, zauważył też, że rozwój biogazowni 
zaktywizuje gospodarczo polską wieś, m.in. zapewniając dodatkowe źródła dochodów. 
 
Porozumienie podpisali przedstawiciele Ministerstw: Klimatu i Środowiska, Funduszy  
i Polityki Regionalnej, Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Edukacji i Nauki, a także Pełnomocnik 
Rządu ds. OZE, Pełnomocnik Rządu ds. reformy funkcjonowania instytutów badawczych 
oraz interesariusze sektora – m.in. przedstawiciele inwestorów, instytucji finansowych  
i świata nauki. 
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Stroną Porozumienia może zostać każdy zainteresowany podmiot, który złoży pisemne 
oświadczenie o woli przystąpienia do wypełniania postanowień Porozumienia, przesyłając 
je do Ministra Klimatu i Środowiska.  
 
Link do wzoru oświadczenia: 
https://www.gov.pl/web/klimat/podpisano-porozumienie-o-wspolpracy-na-rzecz-
rozwoju-sektora-biogazu-i-biometanu  
 
Pisemne oświadczenie należy wysłać na adres: 
Ireneusz Zyska 
Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii 
Ministerstwo Klimatu i Środowiska 
Wawelska 52/54 
00-922 Warszawa 
 
 
Koniec audytu KE w sprawie oceny wdrażania środków zwalczania 
ASF 
 

 
Fot. GIW. 
 
W dniach 16-25 listopada 2021 r. odbywał się w Polsce audyt Komisji Europejskiej 
dotyczący oceny wdrażania środków zwalczania ASF. 
 
Był to audyt prowadzony w sposób tradycyjny, polegający na fizycznej obecności 
audytorów w Polsce, odbywaniu spotkań z przedstawicielami terenowych jednostek IW, 
na fermach i w zakładach na terenie województwa lubuskiego i wielkopolskiego. 
 
W dniu 25 listopada 2021 r. odbyło się spotkanie zamykające ww. audyt. W spotkaniu 
wziął udział Główny Lekarz Weterynarii pan Paweł Niemczuk oraz Zastępca Głównego 
Lekarza Weterynarii pan Krzysztof Jażdżewski, przedstawiciele Głównego Inspektoratu 
Weterynarii, MRiRW, terenowych organów Inspekcji Weterynaryjnej w województwie 
lubuskim i wielkopolskim, ARiMR, Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Lasów 
Państwowych. Podczas spotkania omawiano wstępne wnioski z przebiegu audytu  
i doprecyzowywano przekazane wcześniej informacje. 
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W ciągu miesiąca przedstawiciele KE przygotują projekt raportu z audytu, na który strona 
polska będzie miała możliwość udzielenia odpowiedzi. W następnej kolejności powstanie 
raport końcowy, również z możliwością odniesienia się przez stronę polską, a ostateczna 
wersja raportu opublikowana zostanie na stronach internetowych Komisji Europejskiej. 
 
 
Jest już dostępne prawo o sprzedaży detalicznej weterynaryjnych 
produktów leczniczych na odległość 
 
3 listopada 2021 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowane zostało 
rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1904 z dnia 29 października 2021 roku w 
sprawie przyjęcia projektu wspólnego logo dla sprzedaży detalicznej weterynaryjnych 
produktów leczniczych na odległość. Akt prawny jest dostępny pod następującym 
linkiem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32021R1904.  
 
Rozporządzenie to określa wymagania techniczne oraz projekt wspólnego logo dla 
podmiotów, które od dnia 28 stycznia 2022 roku (zgodnie z treścią art. 104 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/6 z dnia 11 grudnia 2018 r. 
w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych i uchylające dyrektywę 2001/82/WE) 
zamierzają prowadzić sprzedaż detaliczną na odległość weterynaryjnych produktów 
leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza weterynarii  (OTC). 
 
Logo spełniające wymagania określone w rozporządzeniu, znajdujące się na stronie 
internetowej każdego podmiotu uprawnionego do prowadzenia sprzedaży internetowej 
weterynaryjnych produktów leczniczych ma umożliwiać identyfikację tych podmiotów. 
Powinno zawierać hiperłącze do znajdującego się na stronie internetowej Głównego 
Inspektoratu Weterynarii wykazu sprzedawców detalicznych uprawnionych do oferowania 
weterynaryjnych produktów leczniczych na odległość. 
 
Po 28 stycznia 2022 roku każda działalność polegająca na prowadzeniu sprzedaży 
wysyłkowej weterynaryjnych produktów leczniczych o kategorii dostępności OTC bez 
odpowiednio funkcjonującej strony internetowej będzie uważana za nielegalną. 
 
Przedsiębiorcy mogą prowadzić obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi 
wydawanymi bez przepisu lekarza (OTC) poza zakładami leczniczymi dla zwierząt, po 
dokonaniu odpowiedniego zgłoszenia wojewódzkiemu lekarzowi weterynarii. 
 
 

W SEJMIE 
 

 
Komisje i zespoły sejmowe 

 
 

30.11.2021 
 
Godz. 10:30 
 
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (sala nr 111, bud. U) 
 
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku  
z przedłużeniem realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
(druk nr 1775) 
– uzasadnia Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
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Godz. 14:00  
 
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (sala im. Wiesława Chrzanowskiego - nr 24, bud. G) 
 
Informacja na temat zwalczania grypy ptaków i wirusa ASF w sezonie 2021/2022 oraz 
związanych z tym strat w rolnictwie i przemyśle rolno-spożywczym 
– przedstawiają: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Główny Lekarz Weterynarii. 
Informacja na temat sytuacji na rynku mięsa w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem 
sektora chowu trzody chlewnej 
– przedstawia Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
 
Godz. 17:00  
 
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (sala im. Bronisława Geremka - nr 14, bud. G) 
 
Informacja na temat Krajowego Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na 
lata 2023-2027 – kontynuacja 
– przedstawia Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
 
 
 

RYNKI MIĘSNE 
 
Cena wieprzowiny w Chinach u producenta 
 
Średnia cena hurtowa u producenta za 1 kg chudej wieprzowiny w piątek 19 listopada 
bieżącego roku wyniosła 23,97 CNY/kg, czyli 15,58 PLN. 
 
 

 
 
 
Tymczasem średnia cena hurtowa wieprzowiny u producenta na dzień 19 listopada 
bieżącego roku wyniosła 22,89 CNY/kg, czyli 14,85 PLN. 
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Wieprzowina - tygodniowy raport cenowy KE  
 
Notowania tusz wieprzowych w Unii Europejskiej, stan an 46 tydzień 2021 roku. 
 

 
 
 
Link do tygodniowego raportu cenowego: 
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-
fisheries/farming/documents/pig-weekly-prices-eu_en.pdf 
 
Link do podsumowania cen na rynku wieprzowiny: 
https://agridata.ec.europa.eu/Reports/Pigmeat_Dashboard.pdf.    
 
 
 

ANALIZA 
 
 

Ceny produktów rolnych w październiku 2021 roku  
 
Ceny skupu podstawowych produktów rolnych wzrosły w październiku 2021 r. zarówno  
w stosunku do miesiąca poprzedniego (o 2,1%),jak iw porównaniu z analogicznym 
okresem ubiegłego roku (o 15,6%).  
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Wykres 1. Zmiany cen skupu podstawowych produktów rolnych w stosunku do miesiąca 
poprzedniego 

 
 
Wykres 2. Zmiany cen skupu podstawowych produktów rolnych w stosunku do 
analogicznego miesiąca poprzedniego roku 

 
 
Ceny skupu i ceny uzyskiwane przez rolników na targowiskach  
 
W październiku 2021 r. w porównaniu z wrześniem br. wzrosły ceny skupu oraz ceny na 
targowiskach większości produktów rolnych. Niższe były ceny żywca wieprzowego  
i drobiu w skupie oraz kukurydzy i ziemniaków na obu rynkach. 
 
W porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku w październiku 2021 roku 
zarówno w skupie, jak i na targowiskach ceny produktów rolnych były wyższe  
z wyjątkiem cen żywca wieprzowego w skupie. 
 
Tablica 1. Ceny produktów rolnych (bez VAT) w październiku 2021 r. 
 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

Ceny skupu Ceny targowiskowe 

10 2021 102021 

w 
złotych 

09 2021=100 10 2020=100 w 
złotych 

09 2021=100 102020=100 

Ziarno zbóż – za 1 dt             
Pszenica 104,69 107,1 137,0 111,21 102,8 131,4 

Żyto 86,84 112,8 144,2 85,25 104,0 129,3 

Jęczmień 87,97 107,2 132,5 97,80 103,2 125,7 

Pszenżyto 92,97 110,6 146,3 93,63 102,9 126,9 
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Owies 67,12 106,8 119,7 79,44 100,6 117,1 

Kukurydza 68,75 70,1 135,1 120,13 99,4 112,6 

Ziemniaki – za 1 dt 33,38 94,8 107,7 
 

135,67 92,7 127,8 

Żywiec rzeźny– za 1 kg            
Bydło (bez cieląt) 8,64 106,6 134,1 7,86 103,0 112,1 

w tym młode bydło  8,84 106,8 133,7 8,23 103,1 112,1 

Trzoda chlewna 4,20 92,8 93,2 6,53 104,5 123,7 

Drób 4,25 98,8 122,3 . . . 

Mleko – za 1 hl 163,78 105,2 113,3 . . . 
 
Dane z zakresu skupu obliczono na podstawie informacji o wartości i ilości skupu 
realizowanego przez osoby prawne i samodzielne jednostki organizacyjne niemające 
osobowości prawnej (bez osób fizycznych). 
 
Wskaźniki cen skupu oraz cen uzyskiwanych przez rolników na targowiskach obliczono na 
podstawie danych bezwzględnych wyrażonych z większą dokładnością niż podano  
w tablicach. 
 
Ceny ważniejszych produktów rolnych w październiku 2021 r. 
 
W październiku 2021 r. ceny pszenicy w skupie (104,69 zł za dt)wzrosły zarówno  
w stosunku do miesiąca poprzedniego (o 7,1%), jak i w skali roku (o 37,0%). Na 
targowiskach za 1 dt pszenicy płacono 111,21 zł, tj. o 2,8%więcej niż we wrześniu br.  
i o 31,4% więcej niż przed rokiem. 
 
Cena żyta w skupie wyniosła 86,84 zł za dt i była wyższa w porównaniu z poprzednim 
miesiącem (o 12,8%), jak również z analogicznym okresem ubiegłego roku (o 44,2%).  
W obrocie targowiskowym cena żyta (85,25 zł za dt) wzrosła o 4,0% w stosunku do 
września br. i o 29,3%w skali roku. 
 
W październiku 2021 r. cena ziemniaków w skupie obniżyła się do 33,38 zł za dt i była 
niższa w skali miesiąca o 5,2%,natomiast wyższa w skali roku o 7,7%. Na targowiskach 
za 1 dt ziemniaków płacono 135,67 zł, tj. o 7,3%mniejniż we wrześniu br., ale o27,8% 
więcej w porównaniu z październikiem 2020 r.  
 
Cena skupu żywca wołowego (8,64 zł za kg)wzrosła zarówno w stosunku do miesiąca 
poprzedniego, jak i w porównaniu z październikiem 2020 r. – odpowiednio o 6,6%  
i o 34,1%. Na targowiskach za żywiec wołowy płacono7,86 zł za kg, tj. o 3,0% więcej niż 
we wrześniu br. i o 12,1% więcej w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. 
 
W październiku 2021 r. cena żywca wieprzowego w skupie wyniosła4,20zł za kg i była 
niższa w porównaniu z poprzednim miesiącem - o 7,2%, a w skali roku-o 6,8%.Na 
targowiskach za 1 kg tego żywca płacono 6,53 zł, tj. o 4,5%więcej niż we wrześniu br.  
i  o 23,7% więcej niż przed rokiem. 
 
Cena skupu drobiu rzeźnego (4,25 zł za kg) spadła w stosunku do poprzedniego 
miesiąca(o 1,2%), jednak była wyższa niż w październiku 2020 r. (o 22,3%). 
 
Za 1 hl mleka płacono w skupie 163,78 zł, tj. o 5,2% więcej niż we wrześniu br.  
i o 13,3% więcej niż przed rokiem. 
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Wykres 3. Ceny pszenicy i żyta w skupie i na targowiskach 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wykres 4. Ceny ziemniaków w skupie i na targowiskach 
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Wykres 5. Ceny żywca wołowego i wieprzowego w skupie i na targowiskach 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wykres 6. Ceny skupu drobiu rzeźnego i mleka 
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AKTULANOŚCI 
 
GUS: Centy skupu żywca wzrosły 
 

 
Fot. Pixabay. 
 
Skup żywca rzeźnego ogółem (w wadze poubojowej ciepłej) w październiku br. był  
o 3,9% większy niż przed miesiącem. W porównaniu z sytuacją sprzed roku skup żywca 
rzeźnego ogółem zmniejszył się o 1,3% w wyniku ograniczenia podaży wszystkich 
podstawowych gatunków żywca – wynika z raportu „Sytuacja społeczno-gospodarcza 
kraju w październiku 2021 r.”. przygotowanego przez Główny Urząd Statystyczny  
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Przeciętne ceny żywca wołowego i młodego bydła rzeźnego w październiku br. wzrosły w 
skali miesiąca (w skupie po ok. 7%, a w obrocie targowiskowym po ok. 3%) i były 
znacznie wyższe niż przed rokiem (odpowiednio po ok. 34% oraz po ok. 12%). 
 

 
 
 
O eksporcie polskiej żywności w Belwederze 
 
W Belwederze odbyło się dziś kolejne posiedzenie prezydenckiej Rady ds. Rolnictwa  
i Obszarów Wiejskich. Podczas spotkania dyskutowano o eksporcie polskiej żywności  
i poszukiwaniu nowych rynków zbytu dla artykułów rolno-spożywczych. 
 
Przedstawiciel resortu rolnictwa zwrócił uwagę, że wyniki polskiego handlu artykułami 
rolno-spożywczymi w ostatnich latach potwierdzają duże znaczenie polskiej żywności  
w handlu międzynarodowym. Eksport tych produktów systematycznie z roku na rok 
zwiększa swoją wartość. W 2020 roku wartość eksportu z Polski artykułów rolno-
spożywczych wyniosła 34,3 mld EUR, co było najlepszym wynikiem w historii polskiego 
handlu międzynarodowego tą kategorią produktów. 
 
– Od lat głównym odbiorcą produktów rolno-spożywczych z Polski są Niemcy  
– przypomniał sekretarz stanu Norbert Kaczmarczyk. 
 
W 2020 r. wartość eksportu towarów rolno spożywczych na rynek niemiecki osiągnęła 
wartość ponad 8,6 mld EUR, co oznaczało udział na poziomie 25% w całej, zagranicznej 
sprzedaży żywności. 
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– Saldo w obrotach artykułami rolno-spożywczymi również już od lat pozostaje dodatnie 
– podkreślił wiceminister Norbert Kaczmarczyk. 
 
W 2020 roku osiągnęło ono poziom 11,6 mld EUR  i w porównaniu z 2015 rokiem (7,8 
mld EUR) wzrosło o blisko 50%. 
 

 
Fot. MRiRW. 
 
Sekretarz stanu zwrócił uwagę, że na tak dobre wyniki polskiego eksportu ma wpływ 
wiele czynników. Do najważniejszych z nich zaliczył: konkurencyjne ceny polskiej 
żywności w stosunku do rynków zagranicznych związane z niższymi kosztami produkcji  
i jej efektywnością, stosowanie nowoczesnych technologii przetwórczych, wykorzystanie 
wysokiej jakości surowców rolnych, coraz dłuższa lista uznanych za granicą polskich 
wyrobów tradycyjnych. 
 
– Dzięki tym i innym czynnikom możliwy jest ciągły wzrost poziomu eksportu wielu 
polskich towarów, w tym takich jak m.in. mięso, produkty mleczarskie, świeże i mrożone 
owoce, sok jabłkowy, zboża oraz słodycze – powiedział wiceminister Norbert 
Kaczmarczyk. 
 
W ciągu ostatnich 10 lat polski eksport rolno-spożywczy wzrósł blisko 2,5-krotnie.  
W rezultacie, Polska zajmuje siódme miejsce wśród największych eksporterów żywności 
w Unii Europejskiej. Wartość salda w handlu zagranicznym żywnością na poziomie ponad 
11,6 mld euro daje nam trzecie miejsce wśród dziesięciu krajów Unii Europejskiej 
posiadających dodatnie saldo tej wymiany (pozostałe kraje są importerami netto 
żywności). 
 
– O dobrej pozycji naszego sektora rolno-żywnościowego świadczy również rosnący 
udział eksportu tej grupy produktów w polskim eksporcie ogółem, który wzrósł z 11%  
w roku 2010 do ponad 14% w roku 2020 – podkreślił  sekretarz stanu. 
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Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat eksport stał się ważnym czynnikiem stabilizującym 
krajowe rynki produktów rolnych. Stanowi on również bardzo ważne źródło przychodów 
dla krajowego rolnictwa oraz przemysłu spożywczego. 
 
Perspektywy wzrostu eksportu 
– W najbliższej perspektywie Polska powinna utrzymać przewagę kosztowo-cenową  
w produkcji większości artykułów rolno-spożywczych. Mam nadzieję, że również  
w kolejnych latach eksport polskiej żywności będzie rozwijał się co najmniej tak samo 
dynamicznie jak do tej pory – podsumował sekretarz stanu Norbert Kaczmarczyk. 
 
W trakcie spotkania jego uczestnicy akcentowali szczególnie szanse związane z wysoką 
jakością żywności produkowanej w Polsce, a także kwestię popytu na taką żywność  
w świecie. 
 
Zwracano uwagę, że polskie przetwórstwo jest jednym z najnowocześniejszych  
w Europie, odnotowując przy tym konieczność zwiększonego powiązania zakładów 
przetwórstwa bezpośrednio z rolnikami. 
 
Ponadto analizowane były możliwe formy zaangażowania dyplomacji na rzecz 
zwiększenia polskiego eksportu. Omawiano także funkcjonowanie krajowych rynków 
hurtowych oraz giełd towarowych. 
 
 
Będą nowe zasady rejestracji bydła 
 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi projekt ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji 
zwierząt. Dotyczy wszystkich zwierząt gospodarskich w tym bydła. Na dzień 31 stycznia 
2021 roku w Polsce było 333 781 stad bydła 
 
Rekomendowanym rozwiązaniem jest przyjęcie nowej ustawy w celu wykonania 
rozporządzenia 2016/429 w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt i uchylenie  
w całości ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt 
(Dz.U. z 2021, poz. 1542) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi. 
Projekt ustawy wykonuje rozporządzenie 2016/429 oraz wprowadza przepisy regulujące: 

1. rejestrację siedzib stad posiadaczy zwierząt, 
2. rejestrację podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną, 
3. sposób identyfikacji zwierząt, 
4. rejestrację zgłoszeń dotyczących zdarzeń zwierząt do jednej komputerowej bazy 

danych, zawierającej kompleksowe informacje nt. bydła, owiec, kóz, świń, 
koniowatych, 

5. jeleniowatych, wielbłądowatych oraz drobiu, 
6. zasady wydawania paszportu bydła i dokumentu identyfikacyjnego dla zwierzęcia 

koniowatego, 
7. zasady prowadzenia dokumentacji przez posiadaczy zwierząt lub podmioty 

prowadzące działalność nadzorowaną. 
 
Projekt ustawy w celu realizacji zobowiązań wynikających z ww. rozporządzenia 
wprowadza zmiany w stosunku do obecnie funkcjonującego systemu identyfikacji i 
rejestracji zwierząt m.in. w zakresie: 

1. obowiązkowej identyfikacji i rejestracji jeleniowatych i wielbłądowatych, przy 
jednoczesnym zachowaniu tych samych zasad jakim podlegają obecnie 
rejestrowane i 

2. identyfikowane zwierzęta (bydło, owce, kozy, świnie), 
3. obowiązkowej rejestracji zakładów drobiu, 
4. obowiązkowej rejestracji siedzib stad przez posiadaczy koniowatych oraz 

właścicieli koniowatych, którzy utrzymują zwierzęta i rejestracji zgłoszeń zdarzeń 
dotyczących tych zwierząt. 
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Jednocześnie projekt ustawy wprowadza rozwiązania o charakterze krajowym, zgodnie z 
zasadami określonymi w rozporządzeniu 2016/429, tj.: 

a. rezygnację z paszportów dla bydła w obrocie krajowym, 
b. obowiązek dokonywania zgłoszeń zdarzeń dotyczących zwierząt przez 

posiadaczy zwierząt i podmioty prowadzące działalność nadzorowaną 
wyłącznie w formie elektronicznej, przy jednoczesnym zwolnieniu z 
obowiązku prowadzenia księgi rejestracji/ewidencji w formie papierowej. 

 
Link do projektu ustawy: 
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12353701.  
 
 

RYNEK 
 
Produkcja wołowiny w USA – komunikat USDA 
 
Poniżej pełny komunikat amerykańskiego Departamentu Rolnictwa o produkcji mięsa  
w USA, stan na 27 listopada 2021 roku. 
 
Total red meat production under Federal inspection for the week ending Saturday, 
November 27, 2021 was estimated at 961.1 million lbs. according to the U.S.Department 
of Agriculture's Marketing Service. 
 
This was 15.0 percent lower than a week ago and 2.9 percent Lower than a year ago. 
Cumulative meat production for the year to date was 0 percent higher compared to the 
previous year. 
 
                        Meat Production (millions of pounds) 
                             (excludes condemned) 
Week Ending       Beef     Calf/Veal     Pork (2) Lamb/Mutton  Totals (3) 
  27-Nov-21       470.5          0.7        487.9         2.0     961.1 
  20-Nov-21       562.0          0.8        565.4         2.6    1130.8 
   Change:        -16.3%       -12.5%       -13.7%      -23.1%    -15.0% 
  28-Nov-20       475.5          1.0        511.3         1.8     989.6 
   Change:         -1.1%       -30.0%        -4.6%       11.1%     -2.9% 
  2021 YTD      24948.3         45.4      24943.1       110.4   50047.2 
  2020 YTD      24343.2         56.4      25525.8       111.7   50037.2 
   Change:          2.5%       -19.6%        -2.3%       -1.2%      0.0% 
(1)Previous week estimates may be revised. Year ago data are actuals. 
(2) Excludes lard.      (3) Totals may not add due to rounding. 
2021 totals are subject to revision 
------------------------------------------------------------------------ 
                        Livestock Slaughter (head) 
Week Ending   Cattle    Calves/Vealer      Hogs   Sheep/Lambs 
  27-Nov-21     566,000        5,000    2,261,000      31,000 
  20-Nov-21     677,000        6,000    2,629,000      42,000 
   Change:        -16.4%       -16.7%       -14.0%      -26.2% 
  28-Nov-20     564,000        7,000    2,340,000      29,000 
   Change:          0.4%       -28.6%        -3.4%        6.9% 
  2021 YTD   30,157,000      339,000  116,312,000   1,737,000 
  2020 YTD   29,294,000      405,000  118,783,000   1,716,000 
   Change:          2.9%       -16.3%        -2.1%        1.2% 
------------------------------------------------------------------------ 
                                     Average Weights (lbs) 
Week Ending Live:          Cattle    Calves/Vealers    Hogs   Sheep/Lambs 
  27-Nov-21   Estimate          1380          236         290       126 
  20-Nov-21   Estimate          1378          232         289       126 
  28-Nov-20     Actual          1395          234         293       121 
            Dressed: 
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  27-Nov-21   Estimate           833          137         216        64 
  20-Nov-21   Estimate           832          135         215        63 
  28-Nov-20     Actual           845          135         219        61 
------------------------------------------------------------------------ 
           Percentage of Total Cattle Slaughtered by Class 
Week Ending    Steers      Heifers        Cows           Bulls 
  13-Nov-21       46.7%        30.8%        20.9%        1.6% 
  14-Nov-20       48.8%        29.3%        20.3%        1.6% 
 
           Percentage of Total Hogs Slaughtered by Class 
Week Ending Barrows & Gilts                 Sows                 Boars 
  13-Nov-21       97.4%                      2.3%                  0.2% 
  14-Nov-20       97.3%                      2.5%                  0.2% 
 
*2020 slaughter totals adjusted to reflect NASS revisions 
Source:  USDA Livestock, Poultry, and Grain Market News Division, St 
Joseph, MO 

 
 

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 [%] 

  21.11.2021 21.11.2021 21.11.2021 tyg. miesięczna roczna 

Bydło ogółem 9,28 17 909 18 267 1,3 7,9 49,2 

bydło 8-12 m-cy (Z) 10,09 18 716 19 091 9,9 13,9 58,9 

byki 12-24 m-ce (A) 10,41 19 533 19 923 1,1 7,5 48,6 

byki > 24 m-cy (B) 10,35 19 426 19 815 0,4 5,9 49,3 

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

krowy (D) 7,53 15 466 15 775 3,0 11,1 58,1 

jałówki > 12 m-cy (E) 9,67 18 668 19 042 0,5 7,8 45,7 

 
*- 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). 
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 mpc - masa poubojowa ciepła, mps - masa poubojowa schłodzona.  
 
Średnia cena zakupu bydła rzeźnego w ubojniach [wg mpc] 
 

 
Towar 

 
Cena [zł/kg] 

 

 
Obroty 

 
14.11. 
2021 

 
07.11. 
2021 

 
08.11. 
2020 

 
Zmiana  

tygodniowa 

 
Zmiana 
roczna 

 
Zmiana  

tygodniowa 

 
Zmiana 
roczna 

 
Bydło 
ogółem 

17,67 17,52 12,13 0,9% 45,8% ↑ ↔ 

Bydło 8-12 
m-cy [Z] 

17,03 18,29 12,76 -6,9% 33,5% ↑ ↑ 

Byki 12-24 
m-ce [A] 

19,33 19,48 13,19 -0,8% 46,6% ↑ ↓ 

Byki > 24 
m-cy [B] 

19,35 19,20 13,13 0,8% 47,4% ↑ ↓ 

Krowy [D] 
 

15,02 14,80 10,04 1,8% 49,6% ↓ ↑ 

Jałówki  > 
12 m-cy 
[E] 

18,57 18,02 12,87 3,1% 44,3% ↓ ↓ 

Źródło: Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej (ZSRIR – MRiRW) 

 
 

CENY - ŚWIAT 
 
Tygodniowe notowania tusz wołowych w UE – stan na 46 tydzień 
2021 
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Link do całego tygodniowego  raportu cenowego: 
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-
fisheries/farming/documents/beef-weekly-prices_en.pdf  
 
 
 
 
 

* * * 
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