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AKTUALNOŚCI 
 

We Francji będzie zakazane używanie nazw mięsnych dla 
produktów roślinnych 

 

 
Fot. Pixabay. 

 
Od 1 października tego roku we Francji nie będzie możliwe używanie nomenklatury 

mięsnej oraz mleczarskiej do nazywania produktów wegańskich pochodzenia roślinnego. 

Tego zacznie obowiązywać dekret w sprawie używania niektórych nazw stosowanych do 

oznaczania środków spożywczych zawierających białka roślinne. Akt ten został wydany  

w czerwcu tego roku.  

 

Jest on konsekwencją ustawy w sprawie przejrzystości informacji o produktach rolno-

spożywczych zakazującą nazywania produktów roślinnych nomenklaturą mięsną lub 

mleczarską uchwalonej przez francuski parlament w maju 2020 roku. 

 

W dekrecie zostało zapisany bezwzględny zakaz posługiwania się nazewnictwem 

mięsnym lub mleczarskim dla roślinnych zamienników tychże produktów.  

 

W efekcie producenci produktów wegańskich nie będą mogli nazwać swojego produktu 

kotletem, burgerem, kiełbaską itd. Muszą wymyśleć dla nich nowe nazwy. 

 

Dekret zawiera jedną lukę prawną. Zakaz dotyczy produktów wytwarzanych we Francji,  

a nie importowanych. Rolnicy już zapowiedzieli, że podjęli działania na rzecz całkowitego 

zamknięcia rynku francuskiego dla żywności wegańskiej w nomenklaturze mięsnej lub 

mleczarskiej, także dla produktów sprowadzanych z zagranicy. 

 

Prawo antywegańskie zostało przyjęte pod wpływem presji zdeterminowanego 

środowiska rolniczego oraz branży przetwórstwa rolno-spożywczego (głównie małe  

i średnie oraz duże przedsiębiorstwa), które to ponosiło, w związku w wegańskimi 

produktami, ekonomiczne straty. 
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Prof. Gomułka: Zejście inflacji do poziomu 3,5 proc. w 2024 roku 

pod znakiem zapytania 
 

 
Fot. Pixabay. 

 

Z najnowszej projekcji NBP wynika, że z dwucyfrową inflacją będziemy się borykać 

jeszcze w tym i kolejnym roku, a pod koniec 2024 roku zbliżymy się do pasma 

dopuszczalnych wahań celu inflacyjnego. Jak podkreśla prof. Stanisław Gomułka, główny 

ekonomista BCC, nie jest pewne, czy uda się tak szybko ten poziom osiągnąć, ale obecną 

politykę Rady Polityki Pieniężnej uważa za o wiele bardziej realistyczną, niż była przez 

większość ubiegłego roku. Podwyżki stóp nie są jedynym dostępnym jej narzędziem. 

 

– Inflacja będzie nadal wysoka w drugiej połowie tego roku i w przyszłym roku. Zmiana 

ma nastąpić dopiero w 2024 roku. Pod tym względem mamy różnicę między NBP  

a założeniami budżetowymi Ministerstwa Finansów, które zostały zbudowane w oparciu  

o ocenę z wiosny tego roku – mówi agencji informacyjnej Newseria Biznes prof. 

Stanisław Gomułka, główny ekonomista BCC, były wiceminister finansów. – NBP 

przewiduje silny spadek inflacji w roku 2024 do poziomu niewiele odbiegającego od celu 

inflacyjnego, ale zakłada kontynuację wysokiej, dwucyfrowej inflacji nie tylko w tym 

roku, ale także w roku przyszłym, dlatego że podniesienie stóp procentowych, jakie miało 

miejsce ostatnio, oddziałuje ograniczająco na inflację po trzech–czterech kwartałach. 

 

W lipcowym „Raporcie o inflacji” NBP w górę zrewidował prognozy inflacji, a w dół  

– wzrostu PKB. Jeszcze w marcu Departament Analiz i Badań Ekonomicznych zakładał, że 

w 2022 roku inflacja średnio wyniesie 10,8 proc.; obecnie prognoza wzrosła do 14,2 

proc. W 2023 roku ma ona wynieść 12,3 proc. zamiast wcześniej przewidywanych 9 proc. 

(założenia do ustawy budżetowej na 2023 rok, przyjęte niedawno, bo 15 czerwca, 

zakładają średnią inflację rzędu 7,8 proc.). Za to zgodnie z najnowszą projekcją NBP  

w 2024 roku inflacja będzie minimalnie niższa, niż wcześniej sądzono, i wyniesie 4,1 

proc. zamiast 4,2 proc. 

 

W rozbiciu na kwartały oznacza to, że szczyt przypadnie na I kwartał 2023 roku 

(centralna ścieżka 18,8 proc.), a w ostatnim kwartale 2024 roku wyhamuje do 3,5 proc., 

czyli dotknie górnej granicy pasma dopuszczalnych wahań od celu inflacyjnego. 
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– Mam wątpliwości, czy rzeczywiście dojdzie do takiego gwałtownego spadku inflacji, jaki 

NBP przewiduje w roku 2024, ale jeśli chodzi o te najbliższe półtora roku, to prognoza 

NBP jest z grubsza zbieżna z prognozami ekonomistów, moimi również – mówi prof. 

Stanisław Gomułka. – Prezes Glapiński w ostatnim wystąpieniu publicznym bardzo 

podkreślał, że podstawowym konstytucyjnym celem NBP jest utrzymanie inflacji na 

poziomie około 2,5 proc. plus minus 1. Jesteśmy daleko od tego celu i Rada Polityki 

Pieniężnej jak gdyby zobowiązała się, również podkreślając to przy okazji swoich decyzji 

podnoszenia stóp procentowych, że zamierza ten cel konstytucyjny zrealizować. 

 

Rada Polityki Pieniężnej prowadzi cykl podwyżek stóp procentowych od października 

2021 roku. Było ich do tej pory 10, a stopa referencyjna wzrosła już z 0,1 proc. do 6,5 

proc. Nie jest wykluczone, że będą kolejne, bo w razie, gdyby przyszłe odczyty inflacji 

zaskoczyły wysokością, szef NBP zapowiedział dalszą walkę ze wzrostem cen. Możliwe 

jednak, że Rada poczeka na skutki dotychczasowych podwyżek, gdyż rynek reaguje na 

nie z opóźnieniem minimum dwóch 

kwartałów, ale czasem skutki mogą być 

widoczne po dwóch latach. Z tego powodu, 

zdaniem dużej części ekonomistów, Rada 

zwlekała z podnoszeniem kosztu pieniądza 

zbyt długo. 

 

Najbardziej inflacjogenne okazały się 

wzrosty cen surowców energetycznych,  

a także silny wzrost płac, jednostkowych 

kosztów produkcji oraz osłabienie złotego. 

Rząd zapowiada zresztą dalszy silny wzrost 

cen energii elektrycznej w najbliższych 

miesiącach. Problemem było też wspieranie 

konsumpcji przez rząd poprzez transfery socjalne. W ocenie prof. Stanisława Gomułki do 

tej pory nie było dobrej współpracy przy programie antyinflacyjnym między rządem  

a Narodowym Bankiem Polskim. 

 

– Na początku problem był raczej po stronie NBP niż rządu, ale doszło do bardzo istotnej 

zmiany na korzyść realizmu ze strony NBP w ostatnich dwóch kwartałach i teraz jest 

pytanie, co zrobi rząd. Zapowiada już możliwość podwyższenia podatku od zysków dla 

przedsiębiorstw energetycznych, tzn. gazowych i produkujących energię elektryczną, to 

jest jedna z możliwości – wskazuje ekonomista.  

 

Jak dodaje, także NBP ma inne możliwości obniżania presji inflacyjnej. 

 

– Przykładowo wydanie i sprzedaż wysoko oprocentowanych bonów NBP, o tym mówił 

np. były członek Rady Polityki Pieniężnej Bogusław Grabowski. To zmniejszyłoby 

nadpłynność w sektorze bankowym i w związku z tym presję inflacyjną od strony popytu. 

Nie jest pewne, co zrobi NBP w tej sprawie, i w związku z tym w tej chwili trudno 

przesądzać, czy to zbliżenie do celu inflacyjnego NBP zapowiadane przez prezesa na rok 

2024 będzie możliwe. Nie jest wykluczone, że to się przesunie o dalszy rok czy dwa – 

mówi prof. Stanisław Gomułka. 
 
Źródło: Newseria. Foto: Pixabay oraz Newseria. 
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W SEJMIE 
 

 
 

Posiedzenie plenarne 

 

 

• Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji 

zwierząt (druk nr 2428) 

- uzasadnia Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

 

 

Komisje sejmowe 

 

 

19 lipca 2022 

 

 

Godz. 15:00  

 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (sala im. Wojciecha Korfantego - nr 12, bud. G) 

• Informacja na temat ustaleń z kontroli Europejskiego Trybunału Obrachunkowego 

w zakresie Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej 

– przedstawia członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego pan Marek 

Opioła. 

 

 

20 lipca 2022 

 

 

Godz. 08:15  

 

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (sala im. Bronisława 

Geremka - nr 14, bud. G) 

• Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu 

przeciwdziałania przestępczości środowiskowej (druk nr 2371). 

 

Godz. 09:15  

 

Komisja Finansów Publicznych (sala nr 111, bud. U) 

• Informacja dotycząca przeglądu ustaleń Europejskiego Trybunału 

Obrachunkowego w zakresie Wspólnej Polityki Rolnej 

– przedstawia członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego Marek Opioła. 

 

Godz. 11:00  

 

Parlamentarny Zespół ds. Energii Odnawialnej (sala im. Ignacego Daszyńskiego  

- nr 101, bud. C-D) 

• Aktualna sytuacja OZE w Polsce. 
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DRÓB, ŚWINIE  
 

 

GUS podał pełną wiedzę o zwierzętach gospodarskich w Polsce 
 

Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował raport „Zwierzęta gospodarskie w 2021 

roku”. Zawiera on podstawowe informacje na temat stanu pogłowia zwierząt wg 

gatunków i grup produkcyjno-użytkowych na koniec okresów sprawozdawczych w 2021 

roku. Dokument ten przedstawia tendencje rozwojowe w chowie zwierząt i ocenia 

możliwości produkcyjne, zwłaszcza w zakresie produkcji towarowej, reprodukcji stada, 

strat przy odchowie zwierząt. 

 

Badania pogłowia bydła, owiec i drobiu przeprowadzono na próbie gospodarstw 

indywidualnych utrzymujących wymienione gatunki zwierząt; próba ta liczyła 30 tys. 

gospodarstw. 

 

Badania pogłowia świń przeprowadzono na próbie gospodarstw indywidualnych 

utrzymujących świnie; próba ta liczyła 30 tys. gospodarstw 

 

Wyniki badań pogłowia zwierząt gospodarskich i produkcji zwierzęcej opracowane zostały 

w układzie wojewódzkim oraz regionów NUTS 2, według siedziby użytkownika 

gospodarstwa, tj. dla gospodarstw indywidualnych – według miejsca siedziby 

(zamieszkania) użytkownika, a dla gospodarstw państwowych, spółdzielczych i spółek  

– według miejsca siedziby przedsiębiorstwa (gospodarstwa). 
 
 

Ubój drobiu w rzeźniach i ubojniach  w 2021 r. według miesięcy 

Miesiące  
Drób 

ogółem  

Z tego:  
 

brojlery i 
kury  

kaczki  indyki  

drób   
pozostały 
(w tym 

gęsi i 
strusie)  

 

 

 

 

 

       
 

 
W SZTUKACH  

 

      
 

2020...................................... 1275322841  1199720205  27534272  41106863  6961501  
 

2021...................................... 1206579406  1138951386  25296547  35814763  6516710  
 

Styczeń................................. 99864828  93805741  3187524  2684223  187340  
 

Luty........................................ # 85152217  2768051  2338320  # 
 

Marzec.................................. # 106856802  3082822  2903544  # 
 

Kwiecień............................... 102896293  97388242  2964550  2447786  95715  
 

Maj......................................... 97050756  92856996  1882253  2229349  82158  
 

Czerwiec............................... 88264119  83824646  1459161  2507991  472321  
 

Lipiec.................................... 91226535  86259299  1175790  2823173  968273  
 

Sierpień................................ 102135522  94358206  1378004  5246193  1153119  
 

Wrzesień.............................. 105390672  99433386  1609694  3160535  1187057  
 

Październik........................... 109163233  103275533  1565425  3359119  963156  
 

Listopad................................ 104739905  96749759  1969674  3268817  510855  
 

Grudzień............................... 102372555  96749759  2253599  2845713  523484  
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Cały raport do pobrania pod poniższym linkiem: 

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rolnictwo-lesnictwo/produkcja-zwierzeca-

zwierzeta-gospodarskie/zwierzeta-gospodarskie-w-2021-roku,6,22.html 
 

 

CENY - KRAJ 
 
Średnie ceny netto zakupu świń rzeźnych za wagę żywą  w okresie 

04-10.07.2022 
 

CENA [zł/kg] 

MAKROREGIONY 10.07.2022 03.07.2022 
Tygodniowa 

zmiana ceny [%] 

POLSKA 
6,96 6,95 0,1 

REGION PÓŁNOCNY 6,95 6,93 0,2 

REGION  ŚRODKOWO-WSCHODNI 6,99 7,00 0,0 

REGION POŁUDNIOWO-WSCHODNI 6,91 6,91 -0,1 

REGION ZACHODNI 6,94 6,93 0,1 

 

 

Średnie miesięczne ceny skupu kurcząt i indyków (typ brojler,  
w zł/kg)  

 

Miesiące/Regiony     KURCZĘTA   

  POLSKA Północny Centralny Poł-wsch Zachodni 

I 2022 4,45 4,46 4,43 4,81 4,47 

II 2022 4,57 4,57 4,54 5,15 4,62 

III 2022 5,21 5,29 5,17 6,33 5,20 

IV 2022 6,04 6,09 6,03 6,60 5,99 

V 2022 6,16 6,17 6,16 6,28 6,15 

VI 2022 6,13 6,12 6,13 6,04 6,13 

    INDYKI    

  POLSKA Północny Centralny Poł-wsch Zachodni 

I 2022 6,23 6,13 6,38 6,36 6,29 

II 2022 6,69 6,59 6,74 6,95 6,76 

III 2022 7,28 7,26 7,33 7,51 7,25 

IV 2022 8,21 8,16 8,32 8,30 8,20 

V 2022 8,56 8,65 8,54 8,73 8,44 

VI 2022 8,61 8,43 8,66 8,80 8,78 

 
Źródło: MRiRW. 

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rolnictwo-lesnictwo/produkcja-zwierzeca-zwierzeta-gospodarskie/zwierzeta-gospodarskie-w-2021-roku,6,22.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rolnictwo-lesnictwo/produkcja-zwierzeca-zwierzeta-gospodarskie/zwierzeta-gospodarskie-w-2021-roku,6,22.html
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CENY - ŚWIAT 
 

Średnie w UE ceny wieprzowiny – stan na 27 tydzień 
 

 
Źródło: Komisja Europejska. 

 

 
Cena wieprzowiny w Chinach u producenta 
 

Średnia w Chinach cena hurtowa u producenta za 1 kg chudej wieprzowiny 15 lipca 2022 

roku wyniosła 30,03 CNY, czyli 21,32 PLN. 
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Średnie w UE ceny brojlerów – stan na 27 tydzień 
 

 
Źródło: Komisja Europejska. 

 

 

LEGISLACJA 
 

Nowe zasady oznaczenia loch 
 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotował projekt rozporządzenia w sprawie sposobu 

oznakowania loch kolczykami zawierającymi indywidualne numery identyfikacyjne loch. 

 

Naliczanie płatności do poszczególnych sztuk zwierząt w ramach pomocy realizowanej  

w zakresie działania Dobrostan zwierząt kierowanej do posiadaczy zwierząt 

gospodarskich, realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020 wymaga indywidualnego oznakowania zwierząt. W przypadku świń 

powszechne oznakowanie tych zwierząt wynikające zarówno na przepisach 

rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 2019/2035 z dnia 28 czerwca 2019 r. 

uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/429  

w odniesieniu do przepisów dotyczących zakładów utrzymujących zwierzęta lądowe  

i wylęgarni oraz identyfikowalności niektórych utrzymywanych zwierząt lądowych i jaj 

wylęgowych (Dz. Urz. UE L314 z 05.12.2019, str. 115, z późn. zm), jak i ustawy z dnia 

…… o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. poz….), polega na stosowaniu 

grupowego numeru świń, którym jest numer siedziby stada, w której te zwierzęta się 

urodziły albo w której przebywają powyżej 30 dni. 

 

Zgodnie z art. 72 ust. 1 ustawy z dnia …… o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt 

(Dz. U. poz….) dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 8 ust. 4, 

art. 14 ust. 16, art. 17a ust. 5, art. 19 ust. 7 oraz art. 22 ust. 6 ustawy z dnia 2 kwietnia 

2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2021 r. poz. 1542) 

zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych odpowiednio 

na podstawie art. 13, art. 33 ust. 7, art. 24 ust. 8, art. 29 ust. 4 oraz art. 45 ust. 3, 

jednak nie dłużej niż 24 miesiące od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. W związku  
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z tym konieczne jest wydanie nowego rozporządzenia, które zastąpi dotychczas 

obowiązujące rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2019 r. 

w sprawie sposobu oznakowania loch kolczykami z indywidualnym numerem 

identyfikacyjnym loch (Dz. U. z 2020 r. poz. 34). 

 

Link do projektu rozporządzenia: 

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//509/12361861/12894697/12894698/dokument565300

.pdf. 
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