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AKTUALNOŚCI 
 

Nowy harmonogram kontroli towarów importowanych do Wielkiej 
Brytanii 
 

 
Fot. Pixabay. 

 

1 stycznia 2022 r. rząd brytyjski wprowadza nowy harmonogram pełnych kontroli 

towarów importowanych z Unii Europejskiej do Zjednoczonego Królestwa. Kontrole będą 

stopniowo wprowadzane w 2022 roku. 

 

Kontrole będą wprowadzane według następującego harmonogramu: 

 

Od 1 stycznia 2022 roku 

 

• Zostaną wprowadzone pełne deklaracje celne i kontrole, chociaż deklaracje 

bezpieczeństwa i ochrony nie będą wymagane do 1 lipca 2022 r. Przewoźnicy 

transportujący towary przez porty w Wielkiej Brytanii, korzystające z usługi 

przemieszczania pojazdów towarowych (GVMS), muszą mieć potrzebną do 

realizacji tej usługi rejestrację. 

• Zostaną wprowadzone wymagania pre-notyfikacji towarów podlegających kontroli 

sanitarnej i fitosanitarnej (SPS), tj. wcześniejszego zgłaszania ładunków z 

produktami roślinnymi i pochodzenia zwierzęcego przez brytyjskich importerów 

• za pośrednictwem systemu IPAFFS. 

• Będą wymagane dokumenty potwierdzające pochodzenie produktu. 

 

Od 1 lipca 2022 roku 

 

Certyfikacją i kontrolą fizyczną zostaną będą objęte: 

• wszystkie pozostałe produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego podlegające 

regulacjom; 

• wszystkie rośliny i produkty roślinne; 

• wszelkiego typu mięso i produkty mięsne; 

• cała pozostała żywność wysokiego ryzyka niepochodzącą od zwierząt. 

Zostanie wprowadzony zakaz wwozu na rynek brytyjski produktów P&R (Prohibited and 

Restricted): 
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• chłodzonego mięsa mielonego (wołowego, wieprzowego, jagnięcego, baraniego 

oraz koziego); 

• chłodzonego lub mrożonego mięsa mielonego (drobiowego); 

• oddzielonego mechanicznie mięsa pozyskanego z drobiu i ptaków 

bezgrzebieniowych lub ptaków łownych; 

• nieklasyfikowanych jaj; 

• chłodzonych surowych wyrobów mięsnych. 

 

Informacje na ten temat znajdują się na stronie: https://www.gov.uk/guidance/import-

or-move-food-and-drink-from-the-eu-and-northern-ireland-to-great-britain#poao-you-

cannot-import-from-1-july-2022.  

 

Wprowadzone będą również następujące zmiany: 

• Kontrole roślin i produktów roślinnych o wysokim priorytecie zostaną przeniesione 

z miejsca przeznaczenia do wyznaczonych przejść granicznych i punktów kontroli. 

• Kontrole fizyczne żywych zwierząt będą odbywać się w wyznaczonych punktach 

kontroli granicznej. W przypadku braku wyznaczonego przejścia granicznego 

kontrole pozostaną w miejscu przeznaczenia dla innych portów wejścia do czasu 

uruchomienia wystarczającej liczby przejść granicznych. 1 lipca 2022 r. rozpoczną 

się odprawy na śródlądowych przejściach granicznych Sevington i wyznaczonych 

przejściach granicznych na lotniskach. 

 

Od 1 września 2022 roku 

 

Certyfikacja i kontrole fizyczne zostaną wprowadzone dla wszystkich produktów 

mlecznych. 

 

Od 1 listopada 2022 roku 

 

Certyfikacja i kontrole fizyczne zostaną wprowadzone dla wszystkich pozostałych, 

objętych regulacjami produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym produktów złożonych i 

produktów rybnych. 

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: 

https://www.gov.uk/government/publications/the-border-operating-model.  
 

 

Eksport wieprzowiny do Chin już nie tak atrakcyjny 
 

Chińskie Ministerstwo Finansów podniosło od 1 stycznia 2022 roku taryfę celną na 

importowaną wieprzowinę. 

 

Od nowego roku na mięso wieprzowe oraz produkty z niego obowiązuje nowa stawka 

celna. Ministerstwo podniosło ją z 8 do 12 procent. 

 

Chińskie Ministerstwo Finansów obniżyło stawkę celną w grudniu 2019 roku z wejściem 

jej w życie od stycznia 2020 roku. Było to związane z epidemia afrykańskiego pomoru 

świń (ASF), który wywołał załamanie na chińskim rynku wieprzowiny w postaci 

niedoboru.  

 

Obecna podwyżka, jest powrotem do stanu sprzed pierwszego stycznia 2020 roku. 

Powrót stawki pierwotnej dowodzi, że Chiny mają odbudowany swój rynek wieprzowy. 

Więcej o cenach czytaj dalej. 

 

 
 

https://www.gov.uk/guidance/import-or-move-food-and-drink-from-the-eu-and-northern-ireland-to-great-britain#poao-you-cannot-import-from-1-july-2022
https://www.gov.uk/guidance/import-or-move-food-and-drink-from-the-eu-and-northern-ireland-to-great-britain#poao-you-cannot-import-from-1-july-2022
https://www.gov.uk/guidance/import-or-move-food-and-drink-from-the-eu-and-northern-ireland-to-great-britain#poao-you-cannot-import-from-1-july-2022
https://www.gov.uk/government/publications/the-border-operating-model
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Przewaga kontraktowa – już obowiązują nowe przepisy  
 

 
Fot. Pixabay. 

 

Weszła w życie nowa ustawa o przewadze kontraktowej. Wprowadzone zmiany poprawią 

sytuację rolników i dostawców produktów w kontaktach z największymi podmiotami na 

rynku rolno-spożywczym. UOKiK przygotował zestawienie najczęstszych pytań  

i odpowiedzi dotyczących nowych przepisów. 

 

Prezes UOKiK może interweniować w przypadku nieuczciwego wykorzystywania przewagi 

kontraktowej na rynku rolno-spożywczym od 2017 roku. Na podstawie obowiązującej 

dotąd ustawy zostało wszczętych 16 postępowań w sprawie praktyk nieuczciwie 

wykorzystujących przewagę kontraktową, w wyniku których wydanych zostało 10 decyzji 

dotyczących nieuczciwych praktyk. Wystosowano również ponad 90 wystąpień do 

przedsiębiorców w sprawie praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową. 

Łączne kary finansowe wyniosły ponad 800 mln zł. 

 

Obecna zmiana przepisów wynika z implementacji unijnej dyrektywy 2019/633 w sprawie 

nieuczciwych praktyk handlowych w relacjach między przedsiębiorcami w łańcuchu 

dostaw produktów rolnych i spożywczych.  Głównym celem nowej ustawy, podobnie jak 

obowiązujących przepisów jest eliminowanie nieuczciwych praktyk handlowych 

wymierzonych np. w rolników, czy dostawców produktów do dużych sieci handlowych. 

- Po wejściu w życie ustawy kontynuujemy dotychczasowe działania zmierzające do 

poprawy sytuacji słabszych podmiotów na rynku rolno-spożywczym. Nowe przepisy  

w zasadniczych kwestiach odpowiadają aktualnie stosowanym rozwiązaniom. 

Jednocześnie wprowadzają zmiany, które ułatwią zwalczanie nieuczciwych praktyk,   

a tym samym doprowadzą do zmniejszenia liczby naruszeń występujących na rynku  

– powiedział prezes UOKiK Tomasz Chróstny. 

 

Nowe rozwiązania 

 

Nowością jest m.in. domniemanie odnoszące się do pojęcia „znaczącej dysproporcji  

w potencjale ekonomicznym”, czy też katalog nieuczciwych praktyk, w przypadku których 

nie ma konieczności badania, czy są one sprzeczne z dobrymi obyczajami i zagrażają 

istotnemu interesowi drugiej strony lub go naruszają.  - Dzięki doświadczeniom zdobytym 

w ciągu kilku lat obowiązywania obecnej ustawy zaproponowałem również rozwiązania, 

które są niezbędne na polskim rynku. Mam na myśli np. możliwość przedstawiania przez 

Prezesa UOKiK istotnego poglądu w sprawie. To rozwiązanie, które stosujemy m.in. w 
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sprawach z zakresu ochrony konsumentów, będzie wsparciem prawnym dla 

przedsiębiorcy lub rolnika w sporze sądowym z dużym kontrahentem z branży rolno-

spożywczej – wyjaśnił Tomasz Chróstny. 

 

Istotną zmianą wprowadzoną z inicjatywy Prezesa Urzędu  będzie również bezwzględny 

zakaz nieuzasadnionego obniżania należności z tytułu dostawy produktów rolnych lub 

spożywczych po jej przyjęciu przez nabywcę, w szczególności na skutek żądania 

udzielenia rabatu. Pozwoli to wyeliminować narzucanie przez duże sieci handlowe swoim 

dostawcom nieuzgodnionych wcześniej rabatów handlowych za zrealizowane już dostawy. 

 

Przewaga kontraktowa w pytaniach i odpowiedziach  

 

W związku z wejściem w życie ustawy UOKiK przygotował informację o przepisach 

dotyczących przewagi kontraktowej i praktykach Urzędu w formie pytań i odpowiedzi.  

Poniżej przedstawiamy niektóre z nich: 

 

1. 

Czym jest przewaga kontraktowa? Czy samo posiadanie takiej przewagi jest zakazane? 

Przewaga kontraktowa związana jest z występowaniem znaczącej dysproporcji  

w potencjale ekonomicznym między kontrahentami. W ustawie zostało zawarte 

domniemanie, zgodnie z którym ta  dysproporcja występuje w przypadku przekroczenia 

przez jedną ze stron umowy określonego progu rocznych obrotów, zależnego od 

wysokości obrotu uzyskiwanego przez słabszego ekonomicznie kontrahenta.  

Przykładowo jeśli roczny obrót dostawcy nie przekracza równowartości 2 mln euro, to  

przewagę nad nim  będzie posiadał nabywca, którego roczny obrót przekracza tę kwotę.  

 

2. 

Na czym polegają praktyki bezwzględnie zakazane (tzw. praktyki „czarne”)? 

Do praktyk bezwzględnie zakazanych zalicza się m.in.: 

• anulowanie przez nabywcę zamówienia w czasie krótszym niż 30 dni przed 

przewidywanym terminem dostarczenia łatwo psujących się produktów rolnych lub 

spożywczych; 

• żądanie przez nabywcę od dostawcy zapłaty za pogorszenie się stanu lub utratę 

produktów rolnych lub spożywczych, do których doszło w obiektach nabywcy lub 

po przejściu własności tych produktów na nabywcę z przyczyn niezawinionych 

przez dostawcę; 

• grożenie podjęciem handlowych działań odwetowych lub ich podejmowanie 

przeciwko dostawcy, jeżeli ten korzysta z praw przysługujących mu na mocy 

umowy lub przepisów prawa; 

• nieuzasadnione obniżanie należności z tytułu dostarczenia produktów rolnych lub 

spożywczych po ich przyjęciu przez nabywcę w całości albo w umówionej części,  

w szczególności na skutek żądania udzielenia rabatu.  

 

3. 

Na czym polegają praktyki dozwolone pod określonymi w ustawie warunkami (tzw. 

praktyki „szare”)? Zgodnie z ustawą stosowanie praktyk „szarych” jest dozwolone pod 

warunkiem, że zostały one uprzednio jasno i jednoznacznie uzgodnione w umowie między 

nabywcą a dostawcą.  

Wskazane praktyki polegają m.in. na: 

1) zwrocie przez nabywcę dostawcy niesprzedanych produktów, bez zapłaty za te 

produkty lub za ich unieszkodliwianie; 

2) pobieraniu od dostawcy opłaty stanowiącej warunek przechowywania, 

prezentowania lub oferowania do sprzedaży jego produktów lub udostępniania 

takich produktów na rynku; 

3) żądaniu przez nabywcę od dostawcy ponoszenia całości lub części kosztów obniżek 

cen produktów sprzedawanych przez nabywcę w ramach organizowanej przez 

nabywcę promocji. 
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Rok 2021 minął pod znakiem rozwoju sieci spożywczych i polskich 

marek. Klienci w sklepach czuli się bezpiecznie [KOMENTARZ] 
 

Komentarz Magdaleny Frątczak, szefowej sektora handlowego w CBRE. 

 

Rynek powierzchni handlowych jest najbardziej dynamiczny i podatny na nastroje 

społeczne spośród nieruchomości komercyjnych. Pandemiczny eksperyment, z którym 

mieliśmy do czynienia w 2020 roku, nauczył inwestorów, najemców i zarządców bycia  

w ciągłej zmianie, dopasowywania się do nagłych lockdownów i idących za nimi zmian  

w zachowaniu konsumentów. Choć dla sektora zawsze kluczowa jest końcówka roku, już 

teraz wiadomo, że dobrze poradził sobie z kolejnymi dwunastoma miesiącami pod 

znakiem Covid-19. 

 

Optymistycznym zjawiskiem, które powszechnie 

obserwowaliśmy w 2021 roku, jest szybki powrót 

klientów do obiektów handlowych po 

lockdownach. Szczepienia oraz zachowanie zasad 

sanitarnych stosowanych powszechnie w handlu 

zapewniają konsumentom poczucie 

bezpieczeństwa. Na rynku nie pojawiło się wiele 

nowych marek, ale te, które są już obecne radziły 

sobie dobrze. Rozwijały się przede wszystkim 

sieci spożywcze, szczególnie dyskonty. Ostatni 

kwartał roku to dla handlu okres,  

w którym budowane jest około 30% całorocznych 

obrotów. Szczególnie ważny jest grudzień.  

 

Na razie trudno stwierdzić, czy sektorowi udało 

się odrobić straty z lockdownów, ale sytuacja 

zapowiada się lepiej niż w 2020 roku. Obroty 

wygenerowane na zarządzanym przez nas 

portfelu między majem a październikiem 2021 

roku były wyższe o 15% niż tym samym okresie 

2020 oraz 6% niższe niż 2019. Obroty w listopadzie i grudniu 2021 będą sprawdzianem 

dla całego rynku. 

 

W mijającym roku widzieliśmy, że klienci nauczyli się żyć z lockdownami i między nimi. 

Po każdym „zamknięciu” obserwowaliśmy, jak ludzie szybko uczą się nowych schematów 

zakupowych. A za nimi zmieniały się zachowania inwestorów i najemców. Na bazie tego 

przyspieszył rozwój parków handlowych, który był widoczny szczególnie w pierwszej 

połowie 2021 roku. Niemal brak powierzchni wspólnych, łatwy dostęp do sklepów 

pierwszej potrzeby i bliska odległość od miejsca zamieszkania sprawiły, że klienci bardzo 

je polubili. Jednocześnie obserwowaliśmy, że szybko i chętnie wracają także do 

większych centrów handlowych, gdy tylko te były ponownie otwierane.  

 

Pomimo pandemii, inwestorzy cały czas są zainteresowani zakupem nowych projektów 

handlowych w Polsce. Problemem jest jednak niedobór atrakcyjnych obiektów na 

sprzedaż lub zbyt wysoka cena tych, które są dostępne. Biorąc pod uwagę dane z rynku, 

przyszłość sektora handlowego w najbliższych miesiącach wygląda optymistycznie.  

 

Kluczowy dla rynku jest brak kolejnych lockdownów, ale widzimy, że stosowane obecnie 

metody dystansu społecznego zapewniają odpowiednie bezpieczeństwo i zamykanie 

biznesów nie jest konieczne.  

 

Podobnie jak w innych sektorach, także w handlu coraz ważniejsze dla inwestorów  

i najemców stają się zasady ESG. To, co w obiektach z powodzeniem sprawdza się od lat 

to m.in. ponowne wykorzystywanie szarej wody np. do podlewania roślin, naturalnych 
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źródeł energii do ogrzewania, perlatory na kranach w łazienkach czy efektywne 

energetycznie źródła światła. Przy nowych inwestycjach zasady zrównoważonego rozwoju 

wdrażane są już na etapie wykorzystywanych materiałów budowlanych, co bardzo nas 

cieszy. 

 

LEGISLACJA 
 

Zwalczanie grypy ptaków 
 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotował projekt rozporządzenia w sprawie 

zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. 

 

W projekcie rozporządzenia określone zostały minimalne wymagania weterynaryjne, 

niezbędne dla zabezpieczenia gospodarstw na wypadek zagrożenia epizootycznego,  

w tym grypy ptaków. Ma to na celu rozdzielenie i doprecyzowanie wymagań jakie są 

przewidziane dla gospodarstw indywidualnych i komercyjnych. 

 

Szczegółowe wymagania weterynaryjne dla drobiu wskazane w projektowanym 

rozporządzeniu mają charakter organizacyjny, gdyż zostały przeniesione z obecnie 

obowiązującego rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 

r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy 

ptaków (Dz.U. poz. 722), w stopniu adekwatnym dla rodzaju prowadzonego 

gospodarstwa. 

 

W efekcie  ich spełnienie nie będzie wiązać się z koniecznością  ponoszenia przez rolników 

dodatkowych nakładów finansowych, a będzie się przyczyniać do zmniejszenia obciążeń 

dla gospodarstw, które nie prowadzą działalności nadzorowanej, o której mowa w art.  

1 pkt 1 lit. n ustawy z dnia 11 marca 2004 r.o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu 

chorób zakaźnych zwierząt, a zarazem bezpośrednio przyczyniają się do niwelowania 

ryzyka zawleczenia choroby zakaźnej zwierząt na teren gospodarstwa. Jednocześnie 

wymagania będą proporcjonalnie rozłożone na konkretny typ gospodarstwa  

– utrzymującego drób na potrzeby własne i działające komercyjnie.  

 

W założeniu nastąpi podniesienie stopnia bioasekuracji w gospodarstwach 

przestrzegających wymagań weterynaryjnych wskazanych w projekcie rozporządzenia. 

Zmniejszenie zbyt restrykcyjnych wymagań dla małych gospodarstw ułatwi im spełnienie 

właściwych dla nich wymagań w zakresie bioasekuracji.  

 

Gospodarstwa komercyjne natomiast w większym stopniu będą zabezpieczone przed 

ryzykiem zawleczenie choroby na ich teren. Będzie to kontrolowane przez organy 

Inspekcji Weterynaryjnej, po wejściu w życie rozporządzenia. 

 

Link do projektu: 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12355000/katalog/12845458#12845458 

 

Zwalczanie salmonelli u indyków rzeźnych 
 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotował projekt rozporządzenia w sprawie 

wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w 

stadach indyków rzeźnych” na lata 2022-2024 

 

Projektowana regulacja ma na celu ograniczenie występowania serotypów Salmonella u 

drobiu mających istotne znaczenie dla zdrowia publicznego. 

 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12355000/katalog/12845458#12845458
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„Krajowy program zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach indyków 

rzeźnych” na lata 2022–2024, zwany dalej „programem” jest kontynuacją programu 

prowadzonego w latach poprzednich. 

 

Działania: 

• pobieranie próbek do badań laboratoryjnych przeprowadzanych z inicjatywy 

podmiotu oraz badań urzędowych, 

 

W przypadku stad zakażonych serotypami Salmonella objętymi programem: 

• unieszkodliwienie zwłok wszystkich sztuk drobiu padłego i zabitego, 

• zniszczenie lub zagospodarowanie pasz, w przypadku gdy uzyskano dodatni wynik 

badania laboratoryjnego próbek 

• paszy w kierunku obecności pałeczek Salmonella, 

• zniszczenie lub zagospodarowanie ściółki oraz odchodów, które mogły ulec 

skażeniu, 

• zniszczenie lub poddanie odkażaniu innych przedmiotów, które mogły ulec 

skażeniu, 

• dokładne oczyszczenie i odkażenie obiektów, w których był przetrzymywany drób 

z zakażonego stada indyków 

• rzeźnych, ich otoczenia, środków transportu oraz pozostałych przedmiotów, które 

mogły ulec skażeniu, 

•  zakaz przemieszczania indyków ze stada zakażonego z gospodarstwa i do stada 

zakażonego w gospodarstwie oraz ze stada do stada w obrębie gospodarstwa, 

chyba że indyki, na wniosek producenta żywca indyczego, zostaną 

przemieszczone bezpośrednio do rzeźni w celu poddania ich ubojowi. 

 

Link do projektu: 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12355001/katalog/12845495#12845495  

 

RYNKI MIĘSNE 
 

Cena wieprzowiny w Chinach u producenta 
 
Średnia cena hurtowa u producenta za 1 kg chudej wieprzowiny 30 grudnia 2021 roku 

wyniosła 21,71 CNY, czyli 13,89 PLN. 

 

 

 
 

 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12355001/katalog/12845495#12845495
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Wieprzowina - tygodniowy raport cenowy KE  
 

Notowania tusz wieprzowych w Unii Europejskiej, stan na 50 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.    

 

EKSPORT 
 

Rozszerzenie ograniczeń wprowadzonych przez Republikę 
Białorusi z uwagi na występowanie HPAI w Polsce 
 

Zgodnie z decyzją opublikowaną na oficjalnej stronie internetowej Departamentu 

Nadzoru Weterynaryjnego i Spożywczego Ministerstwa Rolnictwa i Żywności Republiki 

Białorusi, od dnia 31 grudnia 2021 r. rozszerzone zostają restrykcje importowe 

wprowadzone z uwagi na występowanie w Polsce wysoce zjadliwej grypy ptaków poprzez 

wprowadzenie zakazu dla województwa kujawsko-pomorskiego. 

 

W związku z powyższym obecnie obowiązuje zakaz wwozu na terytorium Republiki 

Białorusi następujących towarów z województwa wielkopolskiego, łódzkiego, lubuskiego, 

mazowieckiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego oraz kujawsko-pomorskiego: 

• żywego drobiu; 

• jaj wylęgowych i konsumpcyjnych; 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/farming/documents/pig-weekly-prices-eu_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/farming/documents/pig-weekly-prices-eu_en.pdf
https://agridata.ec.europa.eu/Reports/Pigmeat_Dashboard.pdf
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• mięsa drobiowego, jaj w proszku, melanżu, albuminy i innych produktów 

spożywczych przetwórstwa jaj kurzych; 

• puchu i pierza; 

• trofeów myśliwskich dzikich zwierząt (ptactwa); 

• pasz i dodatków paszowych, zawierających składniki pochodzenia zwierzęcego  

z gatunków zwierząt podatnych na zarażenie (z wyjątkiem dodatków paszowych  

i poddanych obróbce termicznej gotowych karm dla kotów, psów, tchórzy, 

tchórzofretek, fretek, gryzoni, zwierząt akwariowych i terrariowych); 

• nieprzeznaczonych do spożycia surowców pochodzenia zwierzęcego, 

zawierających składniki z gatunków zwierząt podatnych na zarażenie  

i przeznaczonych do produkcji karm dla drobiu; 

• pasz i dodatków paszowych pochodzenia roślinnego (z wyjątkiem dodatków do 

karm oraz gotowych karm dla kotów i psów, tchórzy, tchórzofretek, fretek, 

gryzoni, zwierząt akwariowych i terrariowych). 

 

Ponadto przypominam, iż istnieje możliwość wwozu z województwa 

zachodniopomorskiego, lubelskiego, podkarpackiego, pomorskiego, świętokrzyskiego, 

małopolskiego, dolnośląskiego i opolskiego do Republiki Białorusi: 

• żywego drobiu (z wyjątkiem dzikiego, zoologicznego i cyrkowego); 

• jaj wylęgowych; 

• mięsa drobiowego, jaj w proszku, melanżu, albuminy i innych produktów 

spożywczych przetwórstwa jaj kurzych; 

• puchu i pierza; 

• trofeów myśliwskich dzikiego ptactwa (drobiu); 

• nieprzeznaczonych do spożycia surowców pochodzenia zwierzęcego, 

zawierających składniki z gatunków zwierząt podatnych na zarażenie  

i przeznaczonych do produkcji karm dla drobiu. 

 

Jednocześnie utrzymany zostaje zakazu wwozu z ww. województw 

(zachodniopomorskiego, lubelskiego, podkarpackiego, pomorskiego, świętokrzyskiego, 

małopolskiego, dolnośląskiego i opolskiego): 

• dzikiego ptactwa oraz ptactwa przeznaczonego do ogrodów zoologicznych  

i cyrków; 

• jaj konsumpcyjnych; 

• pasz i dodatków paszowych, zawierających składniki pochodzenia zwierzęcego  

z gatunków zwierząt podatnych na zarażenie (z wyjątkiem dodatków paszowych  

i poddanych obróbce termicznej gotowych karm dla kotów, psów, tchórzy, 

tchórzofretek, fretek, gryzoni, zwierząt akwariowych i terrariowych); 

• pasz i dodatków paszowych pochodzenia roślinnego (z wyjątkiem dodatków do 

karm oraz gotowych karm dla kotów i psów, tchórzy, tchórzofretek, fretek, 

gryzoni, zwierząt akwariowych i terrariowych). 

 

Restrykcje importowe utrzymywane przez władze Macedonii 

Północnej z powodu HPAI 
 

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej Agencji ds. Żywności  

i Weterynarii Macedonii Północnej obowiązuje zakaz eksportu na rynek macedoński 

żywego drobiu oraz produktów drobiowych z następujących powiatów: grodziskiego, 

słupskiego, wolsztyńskiego, siedleckiego, kłodzkiego, gоstynińskiego, nowomiejskiego, 

piskiego, szamotulskiego, koszalińskiego, gnieźnieńskiego, wejherowskiego, 

tarnogórskiego, żarskiego, iławskiego, ostrowieckiego, zielonogórskiego, łęczyńskiego, 

sieradzkiego, radzyńskiego, grudziądzkiego, gorzowskiego, chełmińskiego, 

myśliborskiego, inowrocławskiego, biłgorajskiego, bełchatowskiego, limanowskiego, 

nowosądeckiego, mławskiego, płockiego, sierpeckiego, krośnieńskiego, łańcuckiego, 

rzeszowskiego, malborskiego, sztumskiego, cieszyńskiego, pszczyńskiego, 

działdowskiego, elbląskiego, ełckiego, kętrzyńskiego, mrągowskiego, kępińskiego, 

ostrowskiego, choszczeńskiego, trzebnickiego, nowosolskiego, gorlickiego, 
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żuromińskiego, głubczyckiego, kędzierzyńsko-kozielskiego, krapkowickiego, ropczycko-

sędziszowskiego, kartuskiego, olsztyńskiego, kaliskiego, międzychodzkiego, 

ostrzeszowskiego, międzyrzeckiego. 

 

Zakaz nie dotyczy produktów mięsnych składających się lub zawierających wyłącznie 

mięso drobiowe i mięso dzikich ptaków, jeżeli mięso tych gatunków zostało poddane 

jednej ze szczególnych obróbek zgodnie z zapisami bilateralnie uzgodnionego świadectwa 

zdrowia. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* * * 

 

 

 

 

W dniu 20 grudnia 2021, w wieku 86 lat zmarł  

 

JAN BUDEK,  

 

założyciel i wieloletni prezes Zakładów Mięsnych w Stanisławowie. 

 

Przez wiele lat był czynnym Członkiem Związku POLSKIE MIĘSO  

i Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej. 

 

 

 

 

 

* * * 
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3 stycznia 2022, numer 13 

 

 

 

AKTULANOŚCI 
 KE: Sytuacja na rynku wołowiny i cielęciny jest satysfakcjonujące 

 Zwalczanie BSE będzie kontynuowane 

 Otwarte konsultacje społeczne w sprawie przekazywania konsumentom 

informacji na temat żywności 

 

LEGISLACJA 
 Wymogi technologiczne dla zakładu, w którym ma być prowadzona 

działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego 

 

RYNEK 
 Produkcja wołowiny w USA – komunikat USDA 

 

CENY - KRAJ 
 Zbiorcze zestawienie danych dla Polski dotyczących zakupu bydła 

rzeźnego w ubojniach  

 

CENY – ŚWIAT 
 Tygodniowe notowania tusz wołowych w UE – stan na 50 tydzień 2021 

 

 

 

 

*** 
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AKTULANOŚCI 
 

KE: Sytuacja na rynku wołowiny i cielęciny jest satysfakcjonująca 
 

 
Fot. Pixabay. 

 

W okresie styczeń-wrzesień 2021 r. w relacji rocznej produkcja UE-27 była stabilna; 

uboje bydła wzrosły o +0,1% w sztukach oraz -0,6% w tonach. Podaż na rynku UE jest 

ograniczona. W tonach produkcja obniżyła się w odniesieniu do wszystkich kategorii 

bydła za wyjątkiem cieląt (+0,2% r/r). Z czołowych producentów wołowiny w UE 

produkcja r/r wzrosła jedynie w ES (+5,7%; w tonach) oraz w IT (+1,2%). W DE uboje 

obniżyły się o -1,9% r/r, we FR o -0,2%, IE -6,8% oraz w PL o -1,7%. W IE na początku 

2021 r. uboje były znacząco niższe r/r; po okresie letnim, od września 2021 r., w IE 

notowane są większe uboje. 

 

Od marca 2021 r. notowany jest znaczący wzrost cen na rynku wołowiny. W 48. tygodniu 

2021 r. (29 listopad-5 grudzień) średnia referencyjna cena tusz wołowych w UE-27 

(kategoria A/C/Z-R3) ukształtowała się na bardzo wysokim poziomie 431,3 euro/100 kg 

(+0,8% t/t, +3,5% m/m, +21,1% r/r). Na uwagę zasługują bardzo wysokie ceny tusz 

krów (kategoria D), których cena na poziomie 351,5 euro/100 kg jest wyższa w relacji 

rocznej aż o +36%. Koszty produkcji wzrosły, marże są uszczuplone, niemniej ceny tusz 

wołowych są na bardzo wysokim poziomie. W 48. tygodniu 2021 r. cena młodego bydła 

opasowego ukształtowała się na poziomie 2,68 euro/kg (+5,3% r/r), a cena cieląt płci 

męskiej przeznaczonych do dalszego chowu wyniosła 205,28 euro/szt. (+11% r/r); po 

zeszłorocznych niskich cenach, ceny się odbudowały. 

 

W okresie styczeń-wrzesień 2021 r. eksport UE wołowiny i żywca, w tym do UK, 

ukształtował się na poziomie 780,3 tys. ton w masie tuszy, tj. -6,3% r/r, przede 

wszystkim z uwagi na spadek eksportu do UK (-22% r/r). Niemniej, wartościowo eksport 

UE wzrósł w relacji rocznej o +3,4% (do 2 788,9 mln euro). Główni dostawcy: UK, Izrael, 

Hongkong, Ghana, Filipiny. 
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Eksport UE wołowiny i żywca w okresie styczeń-październik 2021 r., bez uwzględnienia 

UK, wzrósł w relacji rocznej o +2,2% do poziomu 590,8 tys. ton.  Zmniejszenie eksportu 

do Hongkongu (-13,1% r/r) i Algierii (-28% r/r) wynika z redukcji eksportu z ES. Główne 

kierunki eksportu wołowiny i żywca wołowego: Izrael (+23,4% r/r), Ghana (+4,9% r/r), 

Hongkong (-13,1% r/r) oraz Filipiny (+18,7% r/r). 

 

Import UE wołowiny i żywca w okresie styczeń-wrzesień 2021 r., w tym do UK, obniżył 

się w relacji rocznej o -15,2% do poziomu 219,4 tys. ton. Główni dostawcy: UK  

(-33,5%), Brazylia (-8,8%), Argentyna (-12,4% r/r) oraz Urugwaj (+22,4%). 

 

Import UE wołowiny i żywca w okresie styczeń-październik 2021 r., bez UK, ukształtował 

się na poziomie 184 tys. ton i był niższy w relacji rocznej o -5,1%. Główni dostawcy: 

Brazylia (-9,3% r/r), Argentyna (-11% r/r; z uwagi na politykę dotyczącą ograniczenia w 

wydawaniu licencji wywozowych), Urugwaj (+19,6% r/r). Ponadto USA (-16,4% r/r) oraz 

Australia (-21,1%). Brazylia i Australia odbudowują pogłowie. 

 

Podsumowując Komisja stwierdziła, że ceny są raczej satysfakcjonujące dla producentów, 

bilans handlowy UE bez UK jest dodatni. Sektor niepokoją wysokie koszty produkcji, 

marże są poniżej średniej, ale ceny są na bardzo dobrym poziomie. 

 
Zwalczanie BSE będzie kontynuowane 

 

 
Fot. Pixabay. 

 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotował projekt rozporządzenia Ministra w sprawie 

w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na lata 

2022-2024. Według danych Inspekcji Weterynaryjnej w Polsce obecnie jest 334 582  

stad bydła. 

 
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 z dnia 

22 maja 2001 r. ustanawiającym zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania 
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niektórych pasażowalnych gąbczastych encefalopatii badaniu w kierunku BSE podlega 

bydło poddawane normalnemu ubojowi powyżej 30 miesiąca życia oraz bydło z grup 

ryzyka powyżej 24 miesiąca życia.  

 

Wdrożenie przepisów decyzji Komisji 2009/719/WE z dnia 28 września 2009 r. 

upoważniającej niektóre państwa członkowskie do zmiany swoich rocznych programów 

monitorowania BSE pozwoli na rezygnację z obowiązkowych badań bydła poddawanego 

normalnemu ubojowi oraz podwyższenie wieku bydła badanego w kierunku BSE z grup 

ryzyka. Nie można było osiągnąć celu w inny sposób niż legislacyjny. 

 

Program jest kontynuacją programu zwalczania BSE prowadzonego w latach poprzednich. 

Jego celem jest wykrycie każdego przypadku gąbczastej encefalopatii bydła w populacji 

bydła w Rzeczypospolitej Polskiej.  

 

W ramach programu prowadzane są badania bydła powyżej 48 miesiąca życia w kierunku 

BSE zaliczanego do grup ryzyka (np. zwierzęta padłe, poddane ubojowi z konieczności, 

wykazujące nietypowe objawy w trakcie badania przedubojowego, w tym zwierzęta, 

które doznały urazów w trakcie transportu lub w rzeźni lub zostały zabite w ramach 

zwalczania choroby zakaźnej zwierząt, zwierzęta ze stad, w których stwierdzono 

stosowanie przetworzonego białka zwierzęcego w żywieniu)- aktywny nadzór, a także u 

bydła w każdym wieku, w przypadku, gdy zachowanie zwierzęcia nasuwa podejrzenie 

wystąpienia BSE – bierny nadzór. 

 

Link do projektu rozporządzenia: 

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//509/12354855/12843833/12843834/dokument537512

.pdf 

 

Otwarte konsultacje społeczne w sprawie przekazywania 
konsumentom informacji na temat żywności 
 

Komisja Europejska rozpoczęła otwarte konsultacje społeczne odnośnie zmiany 

rozporządzenia (UE) nr 1169/2011. 

 

Konsultacje publiczne obejmują różne inicjatywy mające na celu zmianę przepisów UE 

dotyczących przekazywania konsumentom informacji na temat żywności. Zmiana ta 

dotyczy podawania wartości odżywczej z przodu opakowania, wskazywania miejsca 

pochodzenia i oznaczania daty, które są kluczowymi działaniami strategii „Od pola do 

stołu”, a także etykietowania napojów alkoholowych zapowiedzianego w europejskim 

planie walki z rakiem.  

 

Inna inicjatywa dotyczy ustalania profili składników odżywczych w celu ograniczenia 

stosowania oświadczeń dotyczących żywności, której skład nie zapewnia określonej 

jakości odżywczej, jak zapowiedziano w strategii „Od pola do stołu”.  

 

W ramach tych konsultacji publicznych zachęca się obywateli i zainteresowane strony do 

podzielenia się swoimi poglądami i doświadczeniami na temat głównych problemów, jakie 

napotykają w tych obszarach etykietowania żywności, oraz na temat możliwych 

sposobów rozwiązania tych problemów. 

 

Konsultacje prowadzone są we wszystkich językach Unii Europejskiej i potrwają do dnia 7 

marca 2022 r.  Aby wziąć udział w tych konsultacjach publicznych, należy wypełnić 

kwestionariusz online. Link do konsultacji:  https://ec.europa.eu/info/law/better-

regulation/have-your-say/initiatives/12749-Food-labelling-revision-of-rules-on-

information-provided-to-consumers/public-consultation_pl  

 
 

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs/509/12354855/12843833/12843834/dokument537512.pdf
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs/509/12354855/12843833/12843834/dokument537512.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12749-Food-labelling-revision-of-rules-on-information-provided-to-consumers/public-consultation_pl
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12749-Food-labelling-revision-of-rules-on-information-provided-to-consumers/public-consultation_pl
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12749-Food-labelling-revision-of-rules-on-information-provided-to-consumers/public-consultation_pl
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LEGISLACJA 
 

Wymogi technologiczne dla zakładu, w którym ma być prowadzona 
działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia 

zwierzęcego 
 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotował projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać 

projekt technologiczny zakładu, w którym ma być prowadzona działalność w zakresie 

produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego. 

 

Rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2021/1374 z dnia 12 kwietnia 2021 r. 

zmieniającym załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu 

Europejskiego i Rady ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w 

odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. L 297 z 20.8.2021, str. 1–15) 

wprowadzono możliwość uboju w gospodarstwie pochodzenia ograniczonej liczby bydła 

domowego (z wyjątkiem bizonów), świń lub zwierząt gospodarskich 

nieparzystokopytnych przy użyciu jednostek mobilnych.  

 

Obowiązujące rozporządzenie w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt 

technologiczny zakładu, w którym ma być prowadzona działalność w zakresie produkcji 

produktów pochodzenia zwierzęcego nie zawiera szczegółowych wymagań dla projektu 

technologicznego takich jednostek mobilnych. 

 

Ponadto ustawa z dnia z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o produktach 

pochodzenia zwierzęcego oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 

2018 poz. 2136) zniosła od 1 stycznia 2019 roku obowiązek zatwierdzania projektu 

technologicznego dla podmiotów zamierzających prowadzić działalność w zakresie 

sprzedaży bezpośredniej lub działalność marginalną, lokalną i ograniczoną, o której 

mowa w art. 1 ust. 5 lit. b (ii) rozporządzenia nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i 

Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny 

w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. L 139 z 30.04.2004, str. 55, 

z późn. zm.  Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 14).  

 

Paragrafy rozporządzenia w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt 

technologiczny zakładu, w którym ma być prowadzona działalność w zakresie produkcji 

produktów pochodzenia zwierzęcego zawierające wymagania dotyczące projektów 

technologicznych zakładów prowadzących sprzedaż bezpośrednią i działalność 

marginalną, lokalną i ograniczoną, stały się bezprzedmiotowe w świetle zmian ustawy, z 

czego wynika konieczność znowelizowania przedmiotowego rozporządzenia. 

 

Wydanie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie 

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt technologiczny zakładu, w którym 

ma być prowadzona działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia 

zwierzęcego, w celu wskazania szczegółowych wymagań dla projektu technologicznego 

rzeźni używającej jednostek mobilnych do uboju zwierząt w gospodarstwie oraz uchylenie 

paragrafów zawierających wymagania dotyczące projektów technologicznych zakładów 

prowadzących sprzedaż bezpośrednią i działalność marginalną, lokalną i ograniczoną, 

które stały się bezprzedmiotowe w świetle zmian ustawy. 

 

Link do projektu: 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12354957/katalog/12845370#12845370 

 

 

 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12354957/katalog/12845370#12845370
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RYNEK 
 

Produkcja wołowiny w USA – komunikat USDA 
 

Poniżej pełny komunikat amerykańskiego Departamentu Rolnictwa o produkcji mięsa  

w USA, stan na 25 grudnia 2021 roku. 

 
Total red meat production under Federal inspection for the week ending 

Saturday, December 25, 2021 was estimated at 830 million lbs. according to 

the U.S.Department of Agriculture's Marketing Service. 

 

This was 26.4 percent lower than a week ago and 14.4 percent higher than a 

year ago.  Cumulative meat production for the year to date was 0.1 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) 

  25-Dec-21       409.7          1.0        417.3         2.0     830.0 

  18-Dec-21       550.6          1.0        574.4         2.3    1128.3 

   Change:        -25.6%         0.0%       -27.4%      -13.0%    -26.4% 

  26-Dec-20       345.0          1.0        377.6         2.0     725.6 

   Change:         18.8%         0.0%        10.5%        0.0%     14.4% 

  2021 YTD      27052.8         50.2      27080.8       119.9   54303.7 

  2020 YTD      26358.4         61.0      27730.2       121.0   54270.7 

   Change:          2.6%       -17.8%        -2.3%       -1.0%      0.1% 

(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 

  25-Dec-21     488,000        7,000    1,918,000      32,000 

  18-Dec-21     657,000        7,000    2,645,000      37,000 

   Change:        -25.7%         0.0%       -27.5%      -13.5% 

  26-Dec-20     416,000        8,000    1,740,000      33,000 

   Change:         17.3%       -12.5%        10.2%       -3.0% 

  2021 YTD   32,656,000      373,000  126,104,000   1,887,000 

  2020 YTD   31,698,000      439,000  128,864,000   1,862,000 

   Change:          3.0%       -15.0%        -2.1%        1.3% 

------------------------------------------------------------------------ 

                                     Average Weights (lbs) 

Week Ending Live:          Cattle    Calves/Vealers    Hogs   Sheep/Lambs 

  25-Dec-21   Estimate          1394          240         292       128 

  18-Dec-21   Estimate          1390          237         292       127 

  26-Dec-20     Actual          1381          233         292       121 

            Dressed: 

  25-Dec-21   Estimate           841          139         218        65 

  18-Dec-21   Estimate           840          137         217        64 

  26-Dec-20     Actual           832          135         217        61 

------------------------------------------------------------------------ 

           Percentage of Total Cattle Slaughtered by Class 

Week Ending    Steers      Heifers        Cows           Bulls 

  11-Dec-21       47.4%        29.7%        21.2%        1.6% 

  12-Dec-20       49.1%        29.4%        20.0%        1.6% 

 

           Percentage of Total Hogs Slaughtered by Class 

Week Ending Barrows & Gilts                 Sows                 Boars 

  11-Dec-21       97.3%                      2.4%                  0.2% 

  12-Dec-20       97.2%                      2.5%                  0.2% 
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*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 [%] 

  26.12.2021 26.12.2021 26.12.2021 tyg. miesięczna roczna 

Bydło ogółem 9,08 17 529 17 879 1,9 -2,1 40,7 

bydło 8-12 m-cy (Z) 9,16 16 995 17 334 3,3 -9,2 39,5 

byki 12-24 m-ce (A) 10,27 19 265 19 651 4,2 -1,4 40,5 

byki > 24 m-cy (B) 9,92 18 611 18 984 1,5 -4,2 37,3 

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

krowy (D) 7,50 15 394 15 702 0,6 -0,5 50,2 

jałówki > 12 m-cy (E) 9,48 18 299 18 665 0,9 -2,0 39,9 
Źródło: Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej. 

 
* - 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    

         

*** - z uwagi na ustawowy wymóg nieidentyfikalności danych ceny nie podano 
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CENY - ŚWIAT 
 

Tygodniowe notowania tusz wołowych w UE – stan na 50 tydzień 
2021 
 

 
 

Link do całego tygodniowego  raportu cenowego: 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-

fisheries/farming/documents/beef-weekly-prices_en.pdf  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/farming/documents/beef-weekly-prices_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/farming/documents/beef-weekly-prices_en.pdf
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