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AKTUALNOŚCI 
 

Raport o systemie bezpieczeństwa żywności: obawy o jego 
skuteczność 

 

Fot. Pixabay. 
 
Kontrolę nad bezpieczeństwem żywności sprawują aktualnie w Polsce 4 instytucje 

zmagające się z wieloma problemami. To powoduje, że organizacja i funkcjonowanie 

systemu bezpieczeństwa żywności w Polsce może budzić obawy o jego skuteczność  

– wynika z raportu „Integracja czy połączenie. Analiza możliwości zwiększenia 

efektywności działania inspekcji weterynaryjnej oraz ochrony roślin i nasiennictwa” 

przygotowanego przez Forum Inicjatyw Rozwojowych EFRWP we współpracy z Klubem 

Jagiellońskim. 

 

– Dotychczasowe, wielokrotnie podejmowane próby uporządkowania systemu kontroli 

jakości i  bezpieczeństwa żywności w Polsce nie przynosiły wystarczających rezultatów. 

Tymczasem najpierw pandemia, a dziś wojna za wschodnią granicą powinny przypomnieć 

wszystkim, że państwo musi być gotowe na niespodziewane kryzysy. Dlatego Europejski 

Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej postanowił stworzyć raport, który zdiagnozuje główne 

wyzwania systemu kontroli żywności i wskaże, w jaki sposób można zwiększyć jego 

efektywność już dziś, bez wyczekiwania na okno możliwości do przeprowadzenia 

kompleksowej reformy – mówi inicjator powstania raportu Marek Zagórski, doradca 

zarządu EFRWP, a  w przeszłości m.in. minister cyfryzacji i sekretarz stanu w resorcie 

rolnictwa. 

 

Kluczowym problemem inspekcji są rosnące problemy kadrowe. Szczególnie ciężka 

sytuacja dotyczy IW. Zła sytuacja kadrowa przełożyła się w latach 2017‒2018 na 

ograniczenie w skali kraju możliwości przeprowadzenia ustawowych zadań w przypadku 

aż 191 zespołów na 306 pracujących (tj. 62,4%). W przypadku aż 56% ogłoszonych 

naborów nie złożono żadnej aplikacji. 
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Wyzwaniem jest słabość wyposażenia zwłaszcza terenowych oddziałów inspekcji oraz 

samych inspektorów. Skutkuje to ograniczaniem szeroko rozumianej mobilności 

pracowników inspekcji, którzy mają trudność z wykonywaniem zadań w terenie. Brakuje 

środków transportu, przenośnych komputerów i zdalnego dostępu do systemów 

teleinformatycznych inspekcji. 

 

Struktura terenowa systemu urzędowej kontroli żywności nie uwzględnia w należytym 

stopniu lokalizacji podmiotów produkujących żywność. Z podobnym zasobem kadrowym 

inspekcji mamy do czynienia w powiatach, w których jest kilkadziesiąt zakładów 

produkcyjnych, jak i w powiatach, w których nie ma ani jednego takiego zakładu 

 

Nie istnieją przepisy regulujące obowiązki inspekcji w zakresie wzajemnej komunikacji,  

a dotychczasowa praktyka bazowała na dobrowolnych porozumieniach pomiędzy 

poszczególnymi organami inspekcji. Nie powstało jak dotąd spójne narzędzie 

informatyczne integrujące dane gromadzone przez różne inspekcje nierzadko o tym 

samych podmiotach. 

 

System bezpieczeństwa żywności nie jest przygotowany na obserwowany w ciągu 

ostatnich lat dynamiczny wzrost sprzedaży szeroko rozumianej żywności (w tym 

suplementów diety) przez Internet 

 

Nie istnieje skuteczny mechanizm ujawniania nielegalnej produkcji żywności pochodzenia 

zwierzęcego. Jeśli dochodzi do stwierdzania takich przypadków, następuje to zwykle za 

sprawą informacji od konsumentów lub innych podmiotów rynkowych, a nie w efekcie 

bezpośrednich działań inspekcji. 

 

Nieuwzględnienie lekarzy weterynarii w systemie P1 (lub analogicznym), poza problemem 

dla firm z branży rolno-spożywczej, generuje poważne ryzyko dla bezpieczeństwa 

żywności. Obecny, analogowy system wystawiania recept i ewidencji leczenia 

weterynaryjnego stwarza ogromną przestrzeń do nadużyć, w tym choćby kierowania do 

uboju zwierząt znajdujących się w okresie 

karencji. 

 

Systemowo nieoptymalna jest organizacja pracy lekarzy weterynarii realizujących 

działania zlecone IW w zakładach produkcyjnych opłacanych przez podmioty prywatne. 

Dziś proceder ten umożliwia „prywatyzację” korzyści przez pojedynczych lekarzy 

weterynarii zatrudnionych w zakładach i „upublicznienie” kosztu poprzez drenaż 

inspektorów IW oraz osłabianie potencjału Inspekcji. 

 

Za urzędowy system kontroli żywności odpowiadają cztery instytucje: Państwowa 

Inspekcja Sanitarna (PIS), Inspekcja Weterynaryjna (IW), Państwowa Inspekcja Ochrony 

Roślin i Nasiennictwa (PIORiN) oraz Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-

Spożywczych (IJHARS).Obejmuje on głównie nadzór nad jakością zdrowotną i jakością 

handlową żywności. Nie dotyczy wyłącznie samej żywności, ale również pasz, wyrobów  

i materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz samego procesu wytwarzania 

i obrotu żywnością. 

 

W Unii Europejskiej istnieje oczekiwanie co do konsolidacji krajowych systemów 

bezpieczeństwa żywności określane mianem strategii „od pola do stołu”. W tym kierunku 

poszło jak dotąd 22 z 27 państw członkowskich. Polska do dziś pozostała przy modelu 

wieloinstytucjonalnym urzędowej kontroli żywności, mimo kilku prób integracji inspekcji 

zajmujących się bezpieczeństwem żywności. 

 

Link do raportu: 

https://www.efrwp.pl/dir_upload/site/files/Raport_FIR__30.05.2022.pdf. 

 

https://www.efrwp.pl/dir_upload/site/files/Raport_FIR__30.05.2022.pdf
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Postęp w paszportyzacji żywności 
 

KOWR koordynuje realizację pilotażowego projektu Paszportyzacja polskiej żywności. 

Prace w pilotażu podzielono na dwa etapy. Termin realizacji Etapu I pilotażu upłynął  

15 czerwca 2022 r. 

 

Etap I Pilotażu, który rozpoczął się 16 grudnia 2021 r., polegał na przeprowadzeniu prac 

badawczych na rynkach: wołowiny, wieprzowiny i ziemniaka. Analizie poddane zostały 

obecnie realizowane procesy biznesowe oraz potrzeby i korzyści wynikające z wdrożenia 

projektu.  

 

Etap I obejmował 72 uczestników, począwszy od producentów rolnych, zakłady 

przetwórcze (rzeźnie, zakłady ubojowe, rozbiorowe, porcjowania, pakowanie) poprzez 

firmy transportowe i magazynujące. W ramach tego etapu zostały wytworzone cztery 

produkty, tj. Raport dla rynku ziemniaka, wołowiny, wieprzowiny oraz Raport 

podsumowujący. 

 

Po zakończeniu Etapu I, tj. od 16 czerwca 2022 r. rozpocznie się Etap II pilotażu, 

polegający na przeprowadzeniu prac rozwojowych, projektowych oraz 

implementacyjnych. Obejmie on 

badania technologii przechowywania 

i przetwarzania dużych zbiorów 

danych na potrzeby „paszportu”,  

z wykorzystaniem pilotażowego 

Systemu IT. W wyniku tych prac 

zostaną wytworzone dwa produkty: 

Wstępna koncepcja Pilotażowego 

Systemu IT oraz Raport Końcowy.  

W najbliższym czasie ogłoszone 

zostaną konkursy na dostawę i 

wdrożenie technologii wspierających 

proces paszportyzacji po stronie 

Uczestników Pilotażu. Zakończenie Pilotażu przewidziano na 15 marca 2023 r. 

 

Projekt Paszportyzacja polskiej żywności został włączony do portfela projektów 

strategicznych nadzorowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przewiduje 

on wdrożenie docelowego systemu IT gwarantującego efektywne monitorowanie  

i identyfikowanie informacji o produktach rolno-spożywczych w łańcuchu dostaw, tj. „od 

pola do stołu”. 

 

Kluczowym etapem realizacji projektu jest pilotaż, który ma za zadanie przetestować 

określone funkcjonalności i rozwiązania na wybranych grupach podmiotów oraz sprawdzić 

w praktyce, w jakim stopniu możliwe jest gromadzenie, analiza i udostępnianie informacji 

o produktach rolno-spożywczych w obrębie jednego systemu informatycznego. 

 

Decyzją Prezesa Rady Ministrów, realizacja pilotażu, została powierzona Naukowej  

i Akademickiej Sieci Komputerowej – Państwowemu Instytutowi Badawczemu. 

 

Więcej informacji o projekcie:  
https://www.kowr.gov.pl/wiedza/projekty-innowacyjne/paszportyzacja-polskiej-zywnosci.  

 
Fot. Pixabay. 
 
 
 
 
 
 

https://www.kowr.gov.pl/wiedza/projekty-innowacyjne/paszportyzacja-polskiej-zywnosci
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W SEJMIE 
 

 

 

Posiedzenie plenarne 23-24 czerwca 2022 

 

 

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ekonomii społecznej (druk nr 2321) 

- uzasadnia Minister Rodziny i Polityki Społecznej. 

 

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o uchwale Senatu w sprawie ustawy  

o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw (druki nr 

2275). 

  

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o uchwale Senatu w sprawie ustawy  

o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej. 

 

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o uchwale Senatu w sprawie ustawy  

o zmianie ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw 

rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności oraz niektórych innych ustaw.  

 

 

Komisje sejmowe 

 

 

21 czerwca 2022 

 

 

Godz. 16:00  

 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (sala nr 624, siedziba Krajowego Ośrodka Wsparcia 

Rolnictwa, ul. Karolkowa 30, Warszawa) 

• Rozpatrzenie informacji o funkcjonowaniu: 

           - Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 

           - Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, 

           - Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, 

           - Ośrodków Doradztwa Rolniczego (w rozbiciu na poszczególne województwa) 

- przedstawia Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

 

 

22 czerwca 2022 

 

 

Godz. 15:30  

 

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

• Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji 

Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2275). 

• Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o rolnictwie ekologicznym  

i produkcji ekologicznej (druk nr 2342). 

• Rozpatrzenie projektu planu pracy Komisji na okres od 1 lipca do 31 grudnia 

2022 r. 

– przedstawia Przewodniczący Komisji. 
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LEGISLACJA 
 

Zmiana w zakresie czynności o charakterze pomocniczym 
wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji 

Weterynaryjnej  
 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotował projekt rozporządzenia w sprawie zakresu 

czynności o charakterze pomocniczym wykonywanych przez osoby niebędące 

pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób. 

 

W ocenie ministra niezbędne jest określenie zakresu czynności wykonywanych przez 

osoby, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

o Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób, w związku ze zmianami 

wprowadzonymi w art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej, 

w tym zmianą upoważnienia ustawowego zawartego w tym artykule w ust. 6 pkt 1, 

wprowadzonymi na mocy ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o Inspekcji 

Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. ……). 

 

Pomoc przy poskramianiu zwierząt w trakcie wykonywania zadań Inspekcji 

Weterynaryjnej jest potrzebna nie tylko w ramach programu zwalczania choroby 

Aujeszkyego u świń, lecz również w innych przypadkach wykonywania badań zwierząt 

oraz zabiegów na zwierzętach, w szczególności w związku z zapobieganiem chorobom 

zwierząt i zwalczaniem tych chorób, np. afrykańskiego pomoru świń (African swine fever 

– ASF). 

 

Link do projektu: 
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//509/12360757/12886809/12886810/dokument560857.pdf.  

 

ANALIZA 
 

Cenowy rollercoaster na rynku trzody chlewnej 
 

Na początku br. ceny skupu trzody chlewnej osiągnęły swoje minimum i od kilku miesięcy 

pozostają w wyraźnym trendzie wzrostowym. Skala wzrostu cen jest na tyle duża, że od 

początku br. ceny wzrosły o ponad 50%, osiągając w kwietniu historyczne maksimum  

– wynika z analizy AgroMapa przygotowanej przez ekspertów Departamentu Analiz 

Makroekonomicznych Credit Agricole Bank Polska S.A.  

 

Rosnące ceny są efektem obniżonej podaży mięsa wieprzowego ze względu na niską 

opłacalność jego produkcji w ostatnich kwartałach przy jednoczesnym ożywieniu unijnego 

popytu na wieprzowinę, któremu sprzyja zwiększony popyt ze strony kanału HoReCa, 

wraz z wygasaniem pandemii. Mimo obserwowanego w ostatnich tygodniach 

wyhamowania podwyżek cen tuczników na giełdzie VEZG uważamy, że kolejne kwartały 

przyniosą kontynuację wzrostu cen skupu trzody chlewnej. Głównymi czynnikami ryzyka 

dla naszego scenariusza są dalsze rozprzestrzenianie się ASF, a także tempo odbudowy 

pogłowia trzody w UE w warunkach oczekiwanego przez nas silnego wzrostu cen pasz 

obniżającego opłacalność produkcji. 

 

W okresie I-III 2022 r. wartość polskiego eksportu wieprzowiny (żywca, mięsa oraz 

przetworów) wzrosła o 3,3% r/r wobec spadku o 12,3% w analogicznym okresie 2021 r. 

Cena skupu żywca wyniosła w kwietniu 4,92 zł/kg (+30,8% r/r), a cena pasz dla świń 

2,19 zł/kg (+26,8% r/r). W rezultacie relacja cen żywiec/pasza ukształtowała się w 

kwietniu na poziomie 3,16 wobec 3,06 przed rokiem, wskazując na nieznaczną poprawę 

opłacalności produkcji. Po uwzględnieniu czynników globalnych oraz krajowych 

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs/509/12360757/12886809/12886810/dokument560857.pdf
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prognozujemy, że cena skupu żywca wieprzowego w Polsce na koniec 2022 r. wyniesie 

ok. 7,00 zł/kg oraz 6,00 zł/kg na koniec 2023 roku. 

 
Źródło: AgroMapa Departamentu Analiz Makroekonomicznych Credit Agricole Bank Polska S.A 

 

 

Utrzymują się silne ograniczenia podażowe na rynku drobiu 
 

W ostatnich miesiącach wzrost cen skupu drobiu wyraźnie przyspieszył. Wynika to przede 

wszystkim z nasilającej się presji kosztowej związanej z rosnącymi cenami pasz oraz 

energii – wynika z analizy AgroMapa przygotowanej przez ekspertów Departamentu 

Analiz Makroekonomicznych Credit Agricole Bank Polska S.A. 

 

Jednocześnie wraz z wygasaniem pandemii, mamy do czynienia z postępującym 

ożywieniem popytu na drób. Z kolei podaż drobiu w UE nie nadąża za zwiększonym 

popytem: branża drobiarska nie odbudowała jeszcze swojego potencjału produkcyjnego 

po stratach wyrządzonych przez ptasią grypę i jednocześnie Ukraina wstrzymała swój 

eksport drobiu na unijny rynek ze względu na wojnę.  

 

W tych warunkach mamy do czynienia z deficytem żywca i dzięki lepszej pozycji 

negocjacyjnej producenci drobiu mają duże możliwości przerzucania rosnących kosztów 

produkcji na kolejne odcinki łańcucha dostaw. Uważamy, że wpływ opisanych wyżej 

czynników utrzyma się w kolejnych miesiącach, co przy uwzględnieniu efektów 

sezonowych będzie sprzyjać utrzymywaniu się cen drobiu w trendzie wzrostowym. Warto 

zauważyć, że mimo wzrostu cen skupu drobiu opłacalność jego produkcji pozostaje nadal 

na relatywnie niskim na tle historycznym poziomie, co będzie ograniczać tempo 

odbudowy podaży mięsa. W konsekwencji podtrzymujemy naszą ocenę, że silniejszy 

spadek cen nastąpi dopiero w 2023 r. 

 

W okresie I-III 2022 r. wartość polskiego eksportu drobiu (mięsa, przetworów oraz 

drobiu żywego) zwiększyła się o 37,1% r/r wobec spadku o 7,5% w analogicznym okresie 

2021 r., co było przede wszystkim efektem wyższych cen uzyskiwanych przez 

eksporterów. Cena skupu drobiu wyniosła w kwietniu 6,28 zł/kg (+54,3% r/r), a cena 

pasz dla drobiu ukształtowała się na poziomie 2,31 zł/kg (+40,7% r/r). W rezultacie 

relacja cen żywiec/pasza wyniosła w kwietniu 2,72 wobec 2,48 przed rokiem, wskazując 

na poprawę opłacalności produkcji w ujęciu rocznym. Uwzględniając sytuację na 

światowym i krajowym rynku drobiu prognozujemy, że cena skupu drobiu na koniec 2022 

r. wyniesie ok. 6,60 zł/kg oraz ok. 5,90 zł/kg na koniec 2023 r. 

 

Ostatnie miesiące przyniosły również dalszy wzrost cen jaj. Podobnie jak w przypadku 

mięsa drobiowego jego przyczyną jest nasilająca się presja kosztowa związana  

z rosnącymi cenami pasz oraz energii, przy utrzymujących się ograniczeniach 

podażowych. 

 

W okresie I-III 2022 r. wartość polskiego eksportu jaj zwiększyła się o 41,4% r/r wobec 

spadku o 21,5% w analogicznym okresie 2021 r. Cena skupu jaj klasy M w styczniu 

wyniosła 34,73 zł/100 sztuk (+18,2% r/r), a cena pasz dla niosek ukształtowała się na 

poziomie 2,03 zł/kg (+45,1% r/r). W konsekwencji w kwietniu relacja cen 100 jaj/pasza 

ukształtowała się na poziomie 25,10 wobec 25,30 przed rokiem, wskazując na 

nieznaczne pogorszenie opłacalności produkcji jaj w ujęciu rocznym. Uwzględniając 

perspektywy sytuacji na unijnym oraz krajowym rynku jaj prognozujemy, że cena skupu 

jaj klasy M na koniec 2022 r. wyniesie ok. 60 zł/100 sztuk oraz ok. 40 zł/100 sztuk na 

koniec 2023 r. Głównymi czynnikami ryzyka dla naszego scenariusza cen drobiu oraz jaj 

jest kształtowanie się cen energii oraz pasz, a także przebieg ptasiej grypy w nowym 

sezonie w Europie. 

 
Źródło: AgroMapa Departamentu Analiz Makroekonomicznych Credit Agricole Bank Polska S.A. 
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CENY - ŚWIAT 
 
Średnia cena wieprzowiny w UE – dane na 23 tydzień 2022 roku 

 

 
Link do danych. Po wejściu należy kliknąć w interesujący slajd: 

https://agridata.ec.europa.eu/Reports/Pigmeat_Dashboard.pdf 

 
Średnia cena broilerów w UE. USA, Brazylii – dane na 22 tydzień 

2022 roku 
 

 
Link do danych. Po wejściu należy kliknąć w interesujący slajd: 

https://agridata.ec.europa.eu/Reports/Pigmeat_Dashboard.pdf
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https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-

fisheries/farming/documents/poultry-meat-dashboard_en.pdf  

 
Cena wieprzowiny w Chinach u producenta 
 

Średnia w Chinach cena hurtowa u producenta za 1 kg chudej wieprzowiny 17 czerwca 

2022 roku wyniosła 21,85 CNY, czyli 14,63 PLN. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/farming/documents/poultry-meat-dashboard_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/farming/documents/poultry-meat-dashboard_en.pdf
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