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AKTUALNOŚCI 
 

Ruszyła Kampania "Marka Polskie Mięso. Polska Smakuje" 
 

 
 

Pewne jest jedno! Polskie mięso zawsze w dobrym towarzystwie! Związek Polskie Mięso 

rozpoczyna IV edycję ogólnopolskiej kampanii promocyjno-informacyjnej „Marka Polskie 

Mięso. Polska Smakuje.” 

 

Tegoroczna edycja kampanii pod hasłem “Pewne jest jedno. Polskie Mięso. Zawsze  

w dobrym towarzystwie” to kontynuacja promocji polskiego mięsa wieprzowego  

i drobiowego oraz ich przetworów. Jej nadrzędnym celem jest informowanie 

konsumentów o walorach odżywczych i ważnej roli mięsa w codziennej diecie. Ponadto 

istnieje silna potrzeb edukacji konsumentów o pochodzeniu mięsa oraz wspierania 

polskich producentów i hodowców w tym zakresie. Potrzeba poznania pochodzenia 

produktów spożywczych, w tym mięsa, jest wyraźnie obserwowana wśród polskich 

konsumentów, którzy nie zawsze potrafią rozpoznać żywność polskiego pochodzenia na 

półkach sklepowych. 

 

 Jak wynika z danych OECD (Organizacji Rozwoju Współpracy Gospodarczej) i FAO 

(Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa) w roku 2020 na świecie 

wzrosła konsumpcja mięsa i wyniosła 325 mln t. Spożycie mięsa w UE wyniosło 69,8 kg 

na osobę. Według tych danych europejczycy jedzą najwięcej wieprzowiny – 33,5 kg na 

osobę. Na drugim miejscu znajduje się drób – 24,3 kg na osobę. 

 

Podczas trwania kampanii przedstawimy zalety zdrowotne i wartości odżywcze polskiego 

mięsa drobiowego i wieprzowego potwierdzone wynikami najnowszych badań. „W sferze 

publicznej brakuje merytorycznej dyskusji i opinii ekspertów dotyczącej wpływu spożycia 

mięsa na zdrowie człowieka. Zbyt mało mówi się też o tym jak, ważna jest jego jakość, 

jaki wpływ na ekonomię ma zrównoważona hodowla trzody chlewnej i drobiu i jakimi 

sposobami powinno chronić się środowisko” – mówi prezes Zarządu Związku Polskie 

Mięso Witold Choiński. 

 

Do udziału w kampanii zaproszeni zostali znani i cenieni eksperci. Prof. dr hab. Agnieszka 

Wierzbicka, jako ekspert kampanii brała już udział poprzednich edycjach, doskonale 
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porusza się w tematyce trendów i nowości dotyczących polskiego mięsa drobiowego  

i wieprzowego. Do grona ekspertów dołączyła również dietetyk p. Dorota Osóbka. 

 

Ambasadorami tegorocznej edycji zostało, znane ze swoich kulinarnych dokonań, 

rodzeństwo Grażyna (Gaja) Kuroń i Jakub Kuroń. Jakub przyznaje, że udział w kampanii 

jest świetną okazją do wspólnego gotowania i podzielenia się przepisami na dania  

z pokazać jak przygotować tradycyjne polskie dania w nowej, zdrowszej wersji. 

 

  
Jakub Kuroń            Grażyna (Gaja) Kuroń 

 

W trakcie kampanii poznamy między innymi najnowsze tendencje rynkowe dotyczące 

sprzedaży mięsa oraz zasady wybierania i kupowania dobrej jakości mięsa. W raporcie 

„Wieprzowina – Nowa Perspektywa”* naukowcy przekonują, że obecnie wieprzowina, 

dzięki zmianom jakie zaszły podczas dziesięcioleci doskonalenia świń w kierunku 

mięsnym, zawiera niewiele tłuszczu, jest mniej kaloryczna i charakteryzuje się wysoką 

wartością odżywczą.  
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Z badań wynika, co potwierdza prof. dr hab. Agnieszka Wierzbicka, że prawie 39% 

Polaków kupuje i spożywa mięso drobiowe, co daje około 27,5 kg tego mięsa rocznie na 

osobę. Dodatkowo Polska, niezmiennie od 2017 roku utrzymuje pozycję lidera  

w produkcji drobiarskiej wśród wszystkich krajów UE. 73% całego eksportu produktów 

drobiarskich trafiło na rynki krajów członkowskich UE. 

 

Dowiemy się również, dlaczego w zrównoważonej diecie nie powinno zabraknąć 

wieprzowiny i drobiu.  

 

„W prawidłowo zbilansowanej diecie jest miejsce dla dobrej jakości mięsa, w tym mięsa 

wieprzowego i drobiowego, które Polacy bardzo lubią. Ważne jednak jakie to mięso, skąd 

pochodzi, jaka jest jego jakość i świeżość oraz to, jakim zabiegom kulinarnym zostało 

poddane przed spożyciem” – mówi dietetyk Dorota Osóbka. 

 

Tegoroczne hasło kampanii: „Zawsze w dobrym towarzystwie” nawiązuje zatem do 

wspólnego gotowania i biesiadowania w gronie rodziny i przyjaciół, ale również do 

zbilansowanej diety i odpowiednio dobranych, dobrej jakości produktów na naszym stole. 

 

Cykl spotkań, mających na celu popularyzację polskiego mięsa drobiowego  

i wieprzowego, rozpoczęła konferencja „Pewne jest jedno. Polskie Mięso. Zawsze  

w dobrym towarzystwie”. W trakcie kampanii planowane są wydarzenia specjalne,  

w których swój udział zapowiedzieli wyjątkowi goście. Część z tych spotkań odbędzie się 

w plenerze. 

 

Cała akcja potrwa do 31 lipca 2022 r. Kampania w całości została sfinansowana  

z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego oraz Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego. 

 

 
Link do kampanii: 

https://pewnejestjedno.pl/  

 

Tekst i zdjęcia Związek Polskie Mięso. 

 

https://pewnejestjedno.pl/
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Kolejny rok wzrostu pogłowia świń w Chinach 
 

O 42 mln 680 tys. sztuk zwiększyło się rok do roku pogłowie świń - wynika z danych 

Chińskiego Państwowego Biura Statystycznego (CPBS). 

 

Na koniec grudnia w Chinach pogłowie świń liczyło 449 mln 180 tys. sztuk. Rok wcześniej 

dla tego samego okresu było liczyło ono 406,5 mln sztuk. 

 

W 2021 roku w Chinach wyprodukowano 52,96 mln ton wieprzowiny, co w ujęciu 

rocznym jest więcej o 28,8%. W efekcie Chiny uzyskały samowystarczalność na poziomie 

96%. 

 
Produkcja zwierzęca w Chinach w 2021 roku 

 

Rodzaj produktu 

 

Wielkość 

 

Zmiana r/r 

 

Produkcja mięsna ogółem 

(wieprzowina, drób, wołowina, 

baranina) 

88,87 mln ton +16,3% 

wieprzowina 52,96 mln ton +28,8% 

 

wołowina 6,98 mln ton +3,7% 

 

baranina 5,14 mln ton +4,4% 

 

drób 23,8 mln ton +0,8% 

 

jaja drobiowe 34,09 mln ton -1,7% 

 

mleko  36,4 mln ton +7,1 

 

pogłowie świń 449,18 mln sztuk +10,5% 

 
Opracowanie własne na podstawie danych CPBS. 

 

W I kwartale podwyżki cen żywności jeszcze przyspieszą 
 

Obok cen energii, kosztów użytkowania mieszkania i paliw to właśnie żywność jest 

jednym z kół zamachowych rozpędzającej się inflacji. Rosną bowiem koszty wytworzenia 

produktów, opakowań, surowców i półproduktów. Dodatkowo przerwane globalne 

łańcuchy dostaw powodują, że są też problemy z dostępnością niektórych produktów. 

Zdaniem Andrzeja Gantnera z Polskiej Federacji Producentów Żywności szczyt podwyżek 

jest jeszcze przed nami. Rozwiązaniem problemu nie będzie ani zniesienie VAT-u na 

podstawowe produkty, ani wprowadzenie cen regulowanych. 

 

– Ceny żywności rosną szybko, ponieważ bardzo szybko rosną koszty jej wytworzenia, 

przede wszystkim energii, niektórych surowców, dodatkowo mamy bardzo duży wzrost 

kosztów pracy. Mamy jeszcze podatki wpływające na wzrost cen, chociażby podatek 

handlowy czy cukrowy, który bardzo gwałtownie podniósł ceny napojów – mówi agencji 

informacyjnej Newseria Biznes Andrzej Gantner, dyrektor generalny i wiceprezes Polskiej 

Federacji Producentów Żywności.   

 

– Zasadniczo podwyżki kosztów produkcji producenci często starają się wkładać we 

własne koszty i wtedy ceny nie rosną. Natomiast tak wielkich podwyżek przy niskiej 

marżowości, jaką charakteryzuje się produkcja żywności, w żaden sposób nie można już 
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zamortyzować własnymi kosztami i trzeba przekładać na ceny produktów żywnościowych 

– dodał. 

 

Jak wskazują dane GUS, w grudniu 2021 roku ceny żywności i napojów bezalkoholowych 

były wyższe niż rok wcześniej o 8,6 proc. Jest to jednak średnia; za niektóre produkty 

trzeba płacić po kilkanaście albo nawet kilkadziesiąt procent więcej niż w grudniu 2020 

roku. Przykładowo mięso drobiowe zdrożało o 30,1 proc., wołowe o 19 proc., cukier o 22 

proc., tłuszcze roślinne o 24,5 proc., a zwierzęce o 18,6 proc. Dwucyfrowo wzrosły także 

ceny innych podstawowych produktów, takich jak pieczywo (14,3 proc.), jaja (11,5) czy 

warzywa (11,6). Po dotychczasowych odczytach widać, że żywność i napoje 

bezalkoholowe drożeją w coraz szybszym tempie. W marcu 2021 roku artykuły 

spożywcze (bez alkoholi) drożały o 0,5 proc., w listopadzie już o 6,4 proc., a w grudniu  

o 8,6 proc. Całoroczna inflacja w tej kategorii wyniosła 5,1 proc. 

 

 
Andrzej Gantner. Fot. Newseria. 

 

– Najgorsze zobaczymy za chwilę, ponieważ do tej pory widzieliśmy głównie inflację 

handlową. Ceny rosły z powodu podejścia handlu, który zresztą też ma zwiększone 

koszty. Natomiast z dużym prawdopodobieństwem w I kwartale tego roku zobaczymy już 

efekt podwyżek producenckich – przekonuje dyrektor generalny i wiceprezes Polskiej 

Federacji Producentów Żywności. – Raczej będziemy mówili o dwucyfrowych wzrostach 

niż jednocyfrowych. 

 

Na rosnące koszty produkcji nakłada się również sytuacja na rynkach światowych, 

niedobór niektórych surowców oraz przerwanie łańcuchów dostaw środków do produkcji 

żywności. Swój udział w ostatecznych cenach ma też koszt surowców rolnych, podbijany 

przez kataklizmy spowodowane zmianami klimatycznymi. Na przykład cena kontraktów 

na kawę w ciągu ostatniego roku się podwoiła. Tymczasem detaliczna cena kawy  

w polskich sklepach w listopadzie była wyższa tylko o 0,8 proc. niż 12 miesięcy 

wcześniej, a w okresie styczeń–listopad jedynie o 0,2 proc. To może oznaczać, że szczyt 

podwyżek tego produktu dopiero nadejdzie. 

 

– Obawiam się, że nawet zejście z 5-proc. VAT-u na niektóre produkty żywnościowe do 

zera nie spowoduje, że nagle zobaczymy obniżki cen żywności na półkach – ocenia 

Andrzej Gantner. 
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Rząd stara się powstrzymać wzrost cen administracyjnie, rezygnując z akcyzy na surowce 

energetyczne czy VAT-u na podstawowe produkty spożywcze i redystrybuując pieniądze 

do najuboższych (Tarcza Antyinflacyjna i Tarcza Antyinflacyjna 2.0). Jednak zdaniem 

ekonomistów przy tak wysokiej inflacji, z jaką mamy do czynienia, ruch ten nie wpłynie 

znacząco na wyhamowanie wzrostu cen, o ich obniżeniu nie wspominając. 

 

– Ideologicznie rezygnacja z poboru VAT-u na żywność jest bardzo dobra, ponieważ przy 

tym, jak mocno inflacja uderza w kieszenie Polaków, szczególnie tych najgorzej 

sytuowanych, pobieranie jeszcze dodatkowego podatku wydaje się wręcz niemoralne  

– ocenia wiceprezes PFPŻ.  

 

– Problem tylko polega na tym, że gdybyśmy mieli inflację na poziomie 1–2 proc., to 

zejście z 5 proc. do zera faktycznie moglibyśmy zauważyć w swoich kieszeniach, 

szczególnie że mówimy tu o produktach z koszyka podstawowego. Natomiast w sytuacji 

tak potężnej inflacji ten ruch z podatkiem VAT właściwie pozostanie niezauważony przez 

konsumentów i nie powstrzyma dalszego wzrostu cen – dodał. 

  

Kolejnym pomysłem, o którym politycy zaczęli głośno mówić, jest wprowadzenie cen 

maksymalnych na najważniejsze produkty spożywcze, tak żeby urzędowo ograniczyć 

możliwość ich podniesienia ponad wyznaczony poziom. Osoby pamiętające jednak lata 

70. i 80. przypominają, że skutkiem sztucznego utrzymywania niskich cen produktów jest 

brak tych produktów w sklepach i ich reglamentacja. Na taki ruch w przypadku sześciu 

podstawowych produktów zdecydowały się już Węgry. 

 

– To byłby koniec wolnego rynku w Polsce i powrót do gospodarki, którą mieliśmy za 

czasów socjalistycznych. Poza tym ktoś to musi wytworzyć, więc jeżeli cena będzie za 

niska, to przedsiębiorcy przestaną wytwarzać te produkty, bo nie będą w stanie pokryć 

swoich kosztów. To oznacza, że tych produktów za chwilę zacznie brakować – wskazuje 

Andrzej Gantner.  

 

– Za czasów socjalizmu wszyscy w którymś momencie dostaliśmy kartki, które nam 

pozwalały kupić tylko określoną liczbę tych produktów, nie wydaje mi się, żeby 

ktokolwiek o zdrowych zmysłach chciał wrócić do tego modelu. Szczególnie że ten model 

kompletnie zbankrutował – podsumował. 

 
Źródło: Newseria. 

 

Konferencja "Jak zmodernizować polską hodowlę" 
 

W dniu 25 stycznia o godzinie 11:00 Związek POLSKIE MIĘSO wspólnie z Krajową Izbą 

Gospodarczą organizuje konferencję, w której omówimy „Przewodnik eksportu do USA” 

oraz „Jak zmodernizować polską hodowlę?”. Będzie to pierwsza z cyklu konferencji 

poświęconych temu zagadnieniu. Tym razem skoncentrujemy się na kwestiach  

i wyzwaniach przed jakimi stają producenci na rynku wieprzowiny. Serdecznie zapraszam 

do uczestnictwa. Z powodów COVID konferencja odbędzie się w formie hybrydowej na 

platformie ZOOM. Tematy i link do konferencji poniżej. 

 

1. Wieprzowina Nowa Perspektywa – Prezentacja Raportu 

2. Jak skutecznie prowadzić eksport do USA 

3. Co wynika ze Farm2Fork  

4. Wsparcie procesów modernizacyjnych w hodowli 

 

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt bezpośrednio z  witold@polskie-

mieso.pl lub z panią Justyną Pętkowską justynapetkowska1982@gmail.com.  

 

 

 

mailto:justynapetkowska1982@gmail.com
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W SEJMIE 
 

 

27 STYCZNIA 2022 

 

 

Godz. 10:00  

 

Podkomisja stała do spraw monitoringu zwalczania Afrykańskiego Pomoru Świń oraz 

innych chorób zakaźnych zwierząt gospodarskich (sala nr 04CD, bud. U) 

 

Informacja na temat wykonania planu odstrzału dzików w poszczególnych obwodach 

łowieckich w związku ze zwalczaniem Afrykańskiego Pomoru Świń 

– przedstawia Minister Klimatu i Środowiska. 

 

Informacja na temat kontroli populacji i odstrzał dzików w Ośrodkach Hodowli Zwierząt 

– przedstawia Dyrektor Generalny Lasów Państwowych. 

 

 

 

RYNKI MIĘSNE 
 

Wieprzowina - tygodniowy raport cenowy KE  
 

Notowania tusz wieprzowych w Unii Europejskiej, stan na 1 tydzień 2022 roku. 

 

 
 
Link do tygodniowego raportu cenowego: 
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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.    

 

Cena wieprzowiny w Chinach u producenta 

 

Średnia w Chinach cena hurtowa u producenta za 1 kg chudej wieprzowiny 21 stycznia 

2022 roku wyniosła 19,77 CNY, czyli 12,45 PLN. 

 

 
 

 

 

EKSPORT 
 

Ograniczenia w eksporcie do Bośni i Hercegowiny w związku  

z HPAI 
 

Ze względu na obecną sytuację epizootyczną związaną z wirusem grypy ptaków (HPAI)  

w Polsce władze Bośni i Hercegowiny z dniem 12 stycznia 2022 r.  wprowadziły zakaz 

eksportu dla 11 województw, tj.: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, 

małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-

mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Zakaz dotyczy następujących 

towarów: 

1. żywego drobiu, ptaków bezgrzebieniowych (w tym ptaków kiwi, emu, nandu  

i strusi), dzikich ptaków łownych oraz innych ptaków hodowlanych  

i utrzymywanych w niewoli, w tym ptaków przemieszczanych jako zwierzęta 

towarzyszące; 

2. piskląt jednodniowych; 

3. jaj wylęgowych i konsumpcyjnych; 

4. zarodków drobiu, ptaków bezgrzebieniowych oraz dzikich ptaków łownych; 

5. świeżego i mrożonego mięsa drobiowego, mięsa ptaków bezgrzebieniowych oraz 

dzikich ptaków łownych; 

6. produktów z mięsa drobiowego, mięsa ptaków bezgrzebieniowych oraz dzikich 

ptaków łownych; 

7. innych produktów pochodzenia zwierzęcego pochodzących od ptaków 

przeznaczonych do spożycia przez zwierzęta, do użytku przemysłowego lub 

rolniczego; 

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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8. niespreparowanych trofeów myśliwskich pochodzących od ptaków oraz 

niespreparowanych ptasich piór bądź części piór. 

 

Zakaz nie dotyczy następujących towarów: 

• hermetycznie zamkniętych, poddanych obróbce termicznej konserw drobiowych 

lub z dzikich ptaków łownych, które podczas produkcji zostały poddane sterylizacji 

przynajmniej FO 3 lub większej; 

• produktów jajecznych, które przed lub podczas produkcji zostały poddane obróbce 

cieplnej za pomocą suszenia - produkcja jajek w proszku, pasteryzacja lub 

sterylizacja; 

• produktów poddanych obróbce cieplnej, w których podczas tego procesu osiąga 

się temperaturę co najmniej 70°C wewnątrz produktu; 

• piór lub części piór, które zgodnie z posiadaną deklaracją zostały poddane obróbce 

parą wodną lub inną metodą, która zapewnia, że czynniki chorobotwórcze nie 

mogą zostać przeniesione na tę przesyłkę. 

 

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

Informuję, że zgodnie z decyzją opublikowaną na oficjalnej stronie internetowej 

Departamentu Nadzoru Weterynaryjnego i Spożywczego Ministerstwa Rolnictwa  

i Żywności Republiki Białorusi rozszerzone zostały restrykcje importowe wprowadzone  

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

zakazu dla województwa dolnośląskiego. 

 

W związku z powyższym obecnie obowiązuje zakaz wwozu na terytorium Republiki 

Białorusi następujących towarów z województwa wielkopolskiego, łódzkiego, lubuskiego, 

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

dolnośląskiego: 

• żywego drobiu; 

• jaj wylęgowych i konsumpcyjnych; 

• 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 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); 
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• nieprzeznaczonych do spożycia surowców pochodzenia zwierzęcego, 

zawierających składniki z gatunków zwierząt podatnych na zarażenie  

i przeznaczonych do produkcji karm dla drobiu. 

 

Jednocześnie utrzymany zostaje zakaz wwozu z ww. województw 

(zachodniopomorskiego, lubelskiego, podkarpackiego, pomorskiego, świętokrzyskiego, 

małopolskiego 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). 

 

Przedłużenie okresu obowiązywania świadectwa na MOM na 

Ukrainę 
 

Komisja Europejska poinformowała zainteresowane strony o wydłużeniu okresu 

przejściowego do 15 kwietnia 2022 r., podczas którego może być stosowany 

dotychczasowy wzór międzynarodowego świadectwa dla drobiowego mięsa mielonego 

i/lub mięsa oddzielonego mechanicznie (MOM) importowanego z Polski na Ukrainę. 

 

 

LEGISLACJA 
 

„Dobrostan zwierząt” w PROW 
 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotował projekt rozporządzenia zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy 

finansowej w ramach działania „Dobrostan zwierząt” objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 

 

Niektóre przepisy w ramach działania Dobrostan zwierząt PROW 2014–2020 w wyniku 

doświadczeń z pierwszych dwóch lat wdrażania działania wymagają doprecyzowania, 

uzupełnienia lub zmiany w tym m.in.w zakresie zawartości Planu poprawy dobrostanu 

zwierząt, wniosków transferowych i poziomu zmniejszeń płatności dobrostanowych. 

 

Brak na poziomie przepisów krajowych regulacji określającej końcowy termin składania 

wniosków o przyznanie płatności dobrostanowej w związku z rozpoczęciem od 2023 roku 

nowej perspektywy programowofinansowej. 

 

Wprowadzenie w ramach działania Dobrostan zwierząt PROW 2014–2020 doprecyzowań, 

uzupełnień lub zmian wynikających z dotychczasowych doświadczeń w realizacji działania 

w celu zniesienia wątpliwości interpretacyjnych oraz ułatwienia wdrażania i realizacji 

działania. 

 

Wskazanie na poziomie przepisów krajowych, że wnioski o przyznanie płatności 

dobrostanowej składane są do 2022 r. włącznie. Osiągnięcie celów projektu jest możliwe 

tylko przez wydanie projektowanego rozporządzenia. 

 

Link do projektu rozporządzenia: 
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//509/12355715/12849272/12849273/dokument540406.pdf 

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs/509/12355715/12849272/12849273/dokument540406.pdf
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24 stycznia 2022, numer 16 

 

 

 

AKTULANOŚCI 
 Eksport mięsa wołowego od stycznia do listopada 2021 roku  

- najnowsze dane 

 Jest już projekt ustawy o zdrowiu zwierząt oraz zwalczaniu chorób 

zwierząt 

 

RYNEK 
 Raport – Globalny handel wołowiną 

 Produkcja wołowiny w USA – komunikat USDA 

 

CENY - KRAJ 
 Średnie ceny zakupu bydła ogółem - wg MPC 

 Średnie ceny zakupu byków (12-24 m-ce) - wg MPC 

 Średnie ceny zakupu jałówek - wg MPC 

 Średnie ceny zakupu krów - wg MPC 

 

CENY – ŚWIAT 
 Tygodniowe notowania tusz wołowych w UE – stan na 2 tydzień 2022 

roku 

 

WEBINARIA 
 Zmiany w niemieckim prawie o opakowaniach VerpackG 

 

 

*** 
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AKTULANOŚCI 
 

Eksport mięsa wołowego od stycznia do listopada 2021 roku  
- najnowsze dane 
 

 
 

W okresie styczeń–listopad 2021 roku z Polski wyeksportowano 342 tys. ton mięsa 

wołowego, o 3% mniej niż przed rokiem, głównie do krajów UE-27 (85%). Przychody 

uzyskane z eksportu tego asortymentu wzrosły o 12%, do 1,4 mld EUR. 

 

Unijnymi odbiorcami mięsa wołowego z Polski były m.in.: Włochy (68 tys. ton – 20%), 

Niemcy (63 tys. ton – 19%), Niderlandy (30 tys. ton – 9%), Hiszpania (22 tys. ton – 6%) 

i Francja (21 tys. ton – 6%), a spoza UE – głównie Wielka Brytania (17 tys. ton – 5%), 

Izrael (11 tys. ton – 3%) i Japonia (8 tys. ton – 3%). 

 

Pełny raport znajduje się pod linkiem: 

https://www.kowr.gov.pl/uploads/pliki/analizy/handel_zagraniczny/Towarowa%20struktu

ra%20polskiego%20eksportu%20artyku%C5%82%C3%B3w%20rolno-

spo%C5%BCywczych%20w%20okresie%20stycze%C5%84-listopad%202021%20r.pdf 

 

 

Jest już projekt ustawy o zdrowiu zwierząt oraz zwalczaniu chorób 
zwierząt 
 

Minister rolnictwa i rozwoju wsi przygotował projekt ustawy o zdrowiu zwierząt oraz 

zwalczaniu chorób zwierząt. Projekt znajduje się na liście „Wykaz prac legislacyjnych  

i programowych Rady Ministrów”. 

 

Głównym celem projektu ustawy o zdrowiu zwierząt oraz zwalczaniu chorób zwierząt jest 

wprowadzenie do polskiego porządku prawnego postanowień rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych 

chorób zwierząt oraz zmieniającego i uchylającego niektóre akty w dziedzinie zdrowia 

zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt”) (Dz. Urz. UE L 84 z 31.03.2016, str. 1, z późn. 

zm), zwanego dalej „rozporządzeniem (UE) 2016/429”. 

 

Od dnia 21 kwietnia 2021 r. zagadnienie szeroko rozumianego zwalczania chorób 

zwierząt, w tym ich likwidacji i zapobiegania rozprzestrzenianiu się, rejestracji podmiotów 

i zakładów oraz zatwierdzania zakładów zajmujących się utrzymywaniem zwierząt  

https://www.kowr.gov.pl/uploads/pliki/analizy/handel_zagraniczny/Towarowa%20struktura%20polskiego%20eksportu%20artyku%C5%82%C3%B3w%20rolno-spo%C5%BCywczych%20w%20okresie%20stycze%C5%84-listopad%202021%20r.pdf
https://www.kowr.gov.pl/uploads/pliki/analizy/handel_zagraniczny/Towarowa%20struktura%20polskiego%20eksportu%20artyku%C5%82%C3%B3w%20rolno-spo%C5%BCywczych%20w%20okresie%20stycze%C5%84-listopad%202021%20r.pdf
https://www.kowr.gov.pl/uploads/pliki/analizy/handel_zagraniczny/Towarowa%20struktura%20polskiego%20eksportu%20artyku%C5%82%C3%B3w%20rolno-spo%C5%BCywczych%20w%20okresie%20stycze%C5%84-listopad%202021%20r.pdf
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i produktami, warunkami przemieszczania i przywozu zwierząt i produktów w zakresie 

istotnym z punktu widzenia zwalczania chorób zwierząt, jest regulowane przepisami 

rozporządzenia (UE) 2016/429. 

 

Powyższe rozporządzenie ma bezpośrednie zastosowanie w polskim porządku prawnym, 

niemniej jednak wymaga wprowadzenia na poziomie krajowym odpowiednich regulacji, 

które w szczególności usystematyzują kompetencje poszczególnych organów urzędowej 

kontroli w procesie jego stosowania oraz usprawnią ten proces na poziomie krajowym. 

Rozporządzenie (UE) 2016/429 uchyla kilkadziesiąt dyrektyw i decyzji regulujących 

uprzednio szeroko pojęte zwalczanie chorób zwierząt ujednolicając ich postanowienia  

w jednym akcie o charakterze podstawowym oraz w szeregu aktach delegowanych  

i wykonawczych uzupełniających jego przepisy. Koncepcją nowego Prawa o zdrowiu 

zwierząt jest przy tym związanie jego postanowieniami wszystkich państw członkowskich 

Unii Europejskiej w całości, tak aby jego zasady były wdrażane na terytorium UE w co do 

zasady analogiczny sposób. 

 

 
Fot. Pixabay. 

 

Postanowienia rozporządzenia (UE) 2016/429 odnoszące się do laboratoriów do spraw 

zdrowia zwierząt oraz krajowych banków antygenów, szczepionek i odczynników 

diagnostycznych, a także identyfikacji i rejestracji zwierząt są objęte regulacjami 

odrębnych ustaw, w szczególności ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji 

Weterynaryjnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 306) oraz projektem ustawy o systemie 

identyfikacji i rejestracji zwierząt. 

 

Z uwagi na fakt, że do tej pory postanowienia uchylonych dyrektyw i decyzji zostały 

zaimplementowane ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz 

zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421) oraz aktami 

wykonawczymi wydanymi na jej podstawie, konieczne jest odpowiednie dostosowanie 

tego aktu prawnego do nowych rozwiązań unijnych. 

 

Zakres zmian, z uwagi na rozległy charakter, wymaga przy tym uchylenia obowiązującej 

ustawy i zastąpienia jej nowym aktem prawnym – o charakterze ustawowym. 

 

Poza zmianami wynikającymi z rozporządzenia (UE) 2016/429 projektowana ustawa, tak 

jak uprzednio, obejmie swym zakresem postanowienia: 
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1) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 z dnia 22 maja 

2001 r. ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych 

przenośnych gąbczastych encefalopatii (Dz. Urz. WE L 147 z 31.05.2001, str. 1, z późn. 

zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 32, str. 289, z późn. zm.), 

2) rozporządzenia (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 

listopada 2003 r. w sprawie zwalczania salmonelli i innych określonych odzwierzęcych 

czynników chorobotwórczych przenoszonych przez żywność (Dz. Urz. UE L 325 z 

12.12.2003, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 41, 

str. 328) oraz 

3) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 

października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych 

pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego 

rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych 

pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1, z późn. zm.) 

oraz będzie aktem transponującym postanowienia: 

1) dyrektywy Rady 96/22/WE z dnia 29 kwietnia 1996 r. dotyczącej zakazu stosowania w 

gospodarstwach hodowlanych niektórych związków o działaniu hormonalnym, 

tyreostatycznym i β-agonistycznym i uchylającej dyrektywy 81/602/EWG, 88/146/EWG 

oraz 88/299/EWG (Dz. Urz. WE L 125 z 25.03.1996, str. 3, z późn. zm.; Dz. Urz. UE 

Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 19, str. 64, z późn. zm.) oraz 

2) dyrektywy 2003/99/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. 

w sprawie monitorowania chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników 

chorobotwórczych, zmieniającej decyzję Rady 90/424/EWG i uchylającej dyrektywę Rady 

92/117/EWG (Dz. Urz. UE L 325 z 12.12.2003, str. 31; Dz. Urz. UE Polskie wydanie 

specjalne, rozdz. 3, t. 41, str. 344). 

 

Przy czym, przepisy implementujące rozporządzenia: (WE) 999/2001, (WE) nr 

2160/2003,  (WE) nr 1069/2009 oraz transponujące postanowienia dyrektyw: Rady 

96/22/WE i dyrektywy 2003/99/WE nie ulegną zasadniczej zmianie. 

 

Nowa ustawa będzie także stanowić wykonanie w krajowym porządku prawnym 

przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 576/2013 z dnia 12 

czerwca 2013 r. w sprawie przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierząt 

domowych oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 998/2003 (Dz. Urz. UE L 178 z 

28.06.2013, str. 1), które zastąpiło wprowadzone w uchylanej ustawie przepisy 

rozporządzenia  (WE) nr 998/2003 uprzednio regulującego tematykę takiego 

przemieszczania. Rozporządzenie (UE) nr 576/2013 jest obecnie wprowadzane do 

krajowego porządku prawnego w projekcie ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji 

Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw i co do zasady nie uległy zmianie  

w niniejszym projekcie ustawy. 

 

Projekt ustawy o zdrowiu zwierząt oraz zwalczaniu chorób zwierząt wykonuje przepisy 

rozporządzenia (UE) 2016/429, w szczególności poprzez określenie: 

a. właściwości krajowych organów istotnych dla chorób zwierząt, z punktu 

widzenia obowiązków i uprawnień wynikających z ww. rozporządzenia, 

b. zasad szeroko pojętego zwalczania chorób zwierząt – w zakresie 

nieuregulowanym w przepisach unijnych rozporządzeń, 

c. sankcji za naruszenie  przepisów rozporządzenia (UE) 2016/429. 

 

Osiągnięcie planowanego celu jest możliwe wyłącznie w drodze interwencji w postaci 

działań legislacyjnych. 

 

Projekt ustawy zawiera także regulacje w zakresie: ubocznych produktów pochodzenia 

zwierzęcego, przemieszczania w celach niehandlowych zwierząt domowych 

towarzyszących podróżnym, monitorowania chorób odzwierzęcych, stosowania substancji 

o działaniu hormonalnym, tyreostatycznym i beta-agonistycznym, wyrobów 
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weterynaryjnych do diagnostyki in vitro – analogiczne do dotychczas przyjętych 

rozwiązań. 

 

Wejście w życie projektowanej ustawy umożliwi bezkolizyjne stosowanie przepisów 

rozporządzenia (UE) 2016/429 oraz przepisów Unii Europejskiej wydanych na podstawie 

tego rozporządzenia oraz zminimalizuje potencjalne wątpliwości interpretacyjne. Zgodnie 

z projektowaną regulacją zadania z zakresu szeroko pojętego zwalczania chorób zwierząt 

wykonywane będą, tak jak do tej pory, przez organy Inspekcji Weterynaryjnej. 

 

 

RYNEK 
 

 Produkcja wołowiny w USA – komunikat USDA 

 

Poniżej pełny komunikat amerykańskiego Departamentu Rolnictwa o produkcji mięsa  

w USA, stan na 22 stycznia 20212 roku. 
 

Total red meat production under Federal inspection for the week ending Saturday, 

January 22, 2022 was estimated at 1069.9 million lbs. according to the U.S.Department 

of Agriculture's Marketing Service. 

This was 3.3 percent higher than a week ago and 7.9 percent Lower than a year ago.  

Cumulative meat production for the year to date was 11.9 percent lower compared to the 

previous year. 
 

                        Meat Production (millions of pounds) 

                             (excludes condemned) 

Week Ending       Beef     Calf/Veal     Pork (2) Lamb/Mutton  Totals (3) 

  22-Jan-22       535.5          1.0        531.4         2.0    1069.9 

  15-Jan-22       519.4          1.0        513.4         2.1    1035.9 

   Change:          3.1%         0.0%         3.5%       -4.8%      3.3% 

  23-Jan-21       560.5          1.1        597.8         2.2    1161.6 

   Change:         -4.5%        -9.1%       -11.1%       -9.1%     -7.9% 

  2022 YTD       1569.6          3.1       1599.0         6.2    3177.9 

  2021 YTD       1717.1          3.3       1880.7         6.9    3608.0 

   Change:         -8.6%        -6.6%       -15.0%      -10.4%    -11.9% 

(1)Previous week estimates may be revised. Year ago data are actuals. 

(2) Excludes lard.      (3) Totals may not add due to rounding. 

2022 totals are subject to revision 

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

                        Livestock Slaughter (head) 

Week Ending   Cattle    Calves/Vealer      Hogs   Sheep/Lambs 

  22-Jan-22     636,000        7,000    2,440,000      32,000 

  15-Jan-22     618,000        7,000    2,366,000      33,000 

   Change:          2.9%         0.0%         3.1%       -3.0% 

  23-Jan-21     662,000        8,000    2,718,000      34,000 

   Change:         -3.9%       -12.5%       -10.2%       -5.9% 

  2022 YTD    1,873,000       22,000    7,358,000      98,000 

  2021 YTD    2,034,000       24,000    8,517,000     104,000 

   Change:         -7.9%        -9.3%       -13.6%       -5.8% 

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

                                     Average Weights (lbs) 

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

  22-Jan-22   Estimate          1399          235         292       128 

  15-Jan-22   Estimate          1397          233         291       125 

  23-Jan-21     Actual          1405          251         295       131 

            Dressed: 

  22-Jan-22   Estimate           844          136         218        64 

  15-Jan-22   Estimate           843          135         217        63 

  23-Jan-21     Actual           848          146         220        66 
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------------------------------------------------------------------------ 

          

  Percentage of Total Cattle Slaughtered by Class 

Week Ending    Steers      Heifers        Cows           Bulls 

  08-Jan-22       47.7%        29.3%        21.8%        1.2% 

  09-Jan-21       47.8%        29.9%        21.0%        1.3% 

 

           Percentage of Total Hogs Slaughtered by Class 

Week Ending Barrows & Gilts                 Sows                 Boars 

  08-Jan-22       97.5%                      2.3%                  0.2% 

  09-Jan-21       97.3%                      2.5%                  0.2% 

 

*2021 slaughter totals adjusted to reflect NASS revisions 

Source:  USDA Livestock, Poultry, and Grain Market News Division, St 

Joseph, MO 

 

 

CENY - KRAJ 
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CENY - ŚWIAT 
 

Tygodniowe notowania tusz wołowych w UE – stan na 2 tydzień 
2022 roku 
 

 
 

Link do całego tygodniowego  raportu cenowego: 
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Sfinansowano ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wołowego 
 

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

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

 

WEBINARIA 
 

 

Zmiany w niemieckim prawie o opakowaniach VerpackG 
 

W Niemczech od początku 2019 r. obowiązuje prawo o opakowaniach VerpackG.  

Z początkiem 2022 r. wprowadzone zostają zmiany, których celem jest m.in. objęcie 

recyklingiem jeszcze większej ilości opakowań wprowadzanych do obrotu. Przedsiębiorcy 

wprowadzający opakowania na rynek niemiecki muszą dokonać ich rejestracji. 

 

Dodatkowo od nowego roku pojawiły się nowe obowiązki w zakresie zbierania danych  

o używanych opakowaniach. W trakcie webinarium dowiesz się, czy wprowadzane zmiany 

dotyczą także Ciebie. Jeśli jeszcze nie rozpocząłeś eksportu - sprawdź, jakich formalności 

należy dokonać przed wysłaniem pierwszego towaru do Niemiec. 

 

Zapraszamy na webinarium, podczas którego: 

• poznasz, co zmieniło się od nowego roku w niemieckim prawie o opakowaniach 

VerpackG; 

• dowiesz się, czy Twoje opakowania też podlegają rejestracji w przypadku 

sprzedaży w Niemczech; 

• dowiesz się, jak przebiega rejestracja i na co zwracać szczególną uwagę. 

 

Szkolenie poprowadzą: 

• Łukasz Chrabański, Kierownik Zagranicznego Biura Handlowego PAIH we 

Frankfurcie, 

• Anna Polanska, Ekspert Zagranicznego Biura Handlowego PAIH we Frankfurcie, 

• Marcin Bogacz, Młodszy Konsultant, Centrum Eksportu, PAIH, 

• Wojciech Świętochowski, Head of Global Sales, Landbell AG für Rückhol-Systeme, 

• Ewa Tracz-Więckowska, Sales Manager, European Recycling Platform. 

 

Webinarium odbędzie się 31 stycznia o godz. 11:30 i będzie prowadzone w języku 

polskim. 

 

Udział jest bezpłatny i możliwy po uprzedniej rejestracji pod linkiem. 

Liczba miejsc ograniczona. 

 

Link do rejestracji: 

https://www.paih.gov.pl/20220131/webinarium_zmiany_w_niemieckim_prawie_o_opako

waniach_verpackg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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://www.paih.gov.pl/20220131/webinarium_zmiany_w_niemieckim_prawie_o_opakowaniach_verpackg
https://www.paih.gov.pl/20220131/webinarium_zmiany_w_niemieckim_prawie_o_opakowaniach_verpackg
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Redakcja Biuletynu 

Związek Polskie Mięso  

oraz  
Mięsne Fakty Wołowe 

 
Ul. Chałubińskiego 8 

00-613 Warszawa 

 

Tel: +48 22 830 26 56 

Fax: +48 22 830 16 48 

 

info@polskie-mieso.pl  

www.polskie-mięso.pl  

 @PolskieMieso 

https://twitter.com/PolskieMieso  

 

Biuletyn przygotował Jacek Strzelecki 

jacek@polskie-mieso.pl  
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Publikowane materiały mają wyłącznie charakter informacyjny. 

mailto:info@polskie-mieso.pl
http://www.polskie-mięso.pl/
https://twitter.com/PolskieMieso
mailto:jacek@polskie-mieso.pl

