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AKTULANOŚCI 
 

Będą nowe zasady identyfikacji i rejestracji zwierząt 
 

 
Fot. Pixabay. 
 

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, 

przedłożony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

 

Projekt dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej w sprawie przenośnych 

chorób zwierząt. Jego celem jest także zapewnienie jednolitego funkcjonowania systemu 

identyfikacji i rejestracji zwierząt. Ponadto proponowane rozwiązania mają ułatwić walkę 

z afrykańskim pomorem świń (ASF). 

 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) będzie kontynuować zadania 

związane z identyfikacją i rejestracją zwierząt (bydła, owiec, kóz, świń), przejmie zadania 

dotyczące gromadzenia danych nt. innych gatunków (koniowatych) oraz rozpocznie 

gromadzenie danych nt. zwierząt pozostałych gatunków (jeleniowatych  

i wielbłądowatych). Będzie także zajmować się identyfikacją i rejestracją tych zakładów 

drobiu, które obejmuje wymóg wynikający z przepisów unijnych. 

 

Nowe rozwiązania umożliwią dostosowanie systemu informatycznego ARiMR do nowych 

zadań. Obejmuje to zapewnienie kompatybilności m.in. elementów komputerowej bazy 

danych Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt z systemami Inspekcji 

Weterynaryjnej oraz innymi systemami informatycznymi, które są związane z ochroną 

zdrowia zwierząt. 
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W nowych przepisach przewidziano rezygnację z paszportów dla bydła w obrocie 

krajowym. 

 

W 2026 r. zostanie wprowadzony obowiązek dokonywania zgłoszeń zdarzeń dotyczących 

zwierząt wyłącznie w postaci 

elektronicznej. Nie trzeba już 

będzie prowadzić księgi rejestracji 

lub ewidencji w postaci papierowej. 

 

Proponowane rozwiązanie wejdzie 

w życie 1 stycznia 2026 r., aby 

właścicielom koniowatych oraz 

bydła, owiec, kóz i świń umożliwić 

zapoznanie się z nowym prawem 

oraz przeprowadzić odpowiednie działania adaptacyjne. 

 

Jeżeli po tym czasie posiadacze wymienionych gatunków zwierząt nadal nie będą  

w stanie samodzielnie dokonywać zgłoszeń, będą mogli skorzystać z pomocy 

pracowników Ośrodków Doradztwa Rolniczego lub pracowników ARiMR. 

 
Źródło: MRiRW. 

 

 

Norma ISO 22003 została znowelizowana 
 

 
 

Z okazji Światowego Dnia Bezpieczeństwa Żywności FAO/WHO zostały znowelizowane 

normy ISO 22003. Jej obecna treść jest dwuczęściowa.  

 

Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) od dawna 

podkreśla, że nowa żywność jak jadalne owady (które mogą być dobrym źródłem białka, 

błonnika, kwasów tłuszczowych i mikroelementów) lub nowe technologie stosowane  

w produkcji żywności, takie jak sztuczna inteligencja i nanotechnologia, dają nadzieje na 

zwiększanie zasobów żywności.   



4 

 

 
Sfinansowano ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wołowego 

 

 

Zdaniem genetyczki Ismahane Elouafi, głównego naukowca FAO, jesteśmy w erze,  

w której innowacje technologiczne i naukowe rewolucjonizują sektor rolno-spożywczy,  

w tym arenę bezpieczeństwa żywności. Ważne jest, aby kraje nadążały za tymi 

postępami, szczególnie w krytycznym obszarze, takim jak bezpieczeństwo żywności.  

 

W związku z dokonującymi się zmianami International Organization for Standardization 

ISO zdecydowała się na nowelizację normy ISO 22003. Wydane zostały dwie jej części: 

1. ISO 22003-1:2022 

Food safety — Part 1: Requirements for bodies providing audit and certification of 

food safety management systems 

https://www.iso.org/standard/74410.html 

 

2. ISO 22003-2:2022 

Food safety — Part 2: Requirements for bodies providing evaluation and 

certification of products, processes and services, including an audit of the food 

safety system 

https://www.iso.org/standard/78516.html  

 

– Obecnie mamy dwa standardy, które wspierają organizacje branżowe w osiąganiu 

przez nie bezpieczeństwa żywności. Zapewniają one organom regulacyjnym  

i konsumentom pewność, że jednostki certyfikujące podejmujące się certyfikacji 

bezpieczeństwa żywności spełniają minimalne wymagania porównawcze, które dają 

zaufanie do osiągniętych wyników w zakresie bezpieczeństwa żywności – powiedziała 

Kylie Sheehan, General Manager Operations we wspólnej australijsko-nowozelandzkiej 

jednostce akredytacyjnej (JAS-ANZ) i współprzewodnicząca grupy roboczej, która 

zmieniła tę normę. 

 
Źródło: ISO.org. | Fot. ISO. 

 

 

PRAWO 
 

Wejdzie w życie ustawa o rolnictwie ekologicznym 

 

W Dzienniku ustaw opublikowano ustawę z dnia 23 czerwca 2022 r. o rolnictwie 

ekologicznym i produkcji ekologicznej (poz. 1370). Wejdzie ona w życie 7 lipca bieżącego 

roku. 

 

Akt ten reguluje zadania oraz właściwość organów i jednostek organizacyjnych w zakresie 

produkcji ekologicznej. Poza tym stanowi o sprawach dotyczących produkcji ekologicznej 

w zakresie nieuregulowanym w 

przepisach albo pozostawionym do 

uregulowania przez państwo 

członkowskie Unii Europejskiej lub 

właściwy organ państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej, 

w tym dotyczące przeprowadzania 

kontroli urzędowych i innych 

czynności urzędowych oraz 

warunków produkcji ekologicznej. 

 

Link do ustawy: 

https://dziennikustaw.gov.pl/D202

2000137001.pdf.  

 

 

https://www.iso.org/standard/74410.html
https://www.iso.org/standard/78516.html
https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000137001.pdf
https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000137001.pdf
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KONSULTACJE 
 

Nowa polityka promocyjna UE - konsultacje 
 

 
 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zachęca do udziału w konsultacjach projektu 

Komisji Europejskiej Rocznego Programu Prac na rok 2023.  

 

15 czerwca Komisja Europejska przedstawiła projekt założeń Rocznego Programu Prac,  

w którym zaproponowała priorytety, a także orientacyjny podział budżetu na rok 2023  

w odniesieniu do programów informacyjnych i promocyjnych skierowanych na rynek 

wewnętrzny UE i rynek krajów trzecich. Komisja Europejska zakłada współfinansowanie 

programów promocyjnych na poziomie 176,4 mln euro. 

 

Pod poniższym linkiem znajduje się dokładny wykaz programów (obszarów)  

i przyznanych na nie kwot, w tym także kwoty na promocję na rynkach trzecich. 

 

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zapraszamy-organizacje-branzowe-miedzybranzowe-i-

organizacje-producentow-do-konsultacji-projektu. 

 

Przykładowo na programy dotyczące unijnych systemów jakości budżet wynosi 5 mln 

euro. Z kolei programy informacyjne i promocyjne skierowane na rynek krajów trzecich 

została przyznana kwota 41,9 mln euro. 

 

Ministerstwo rolnictwa zachęca organizacje branżowe, międzybranżowe i organizacje 

producentów o przekazanie swoich uwag lub komentarzy do projektu do 5 lipca 

bieżącego roku na adres e-mail: aleksandra.bernaciak@minrol.gov.pl.  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zapraszamy-organizacje-branzowe-miedzybranzowe-i-organizacje-producentow-do-konsultacji-projektu
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zapraszamy-organizacje-branzowe-miedzybranzowe-i-organizacje-producentow-do-konsultacji-projektu
mailto:aleksandra.bernaciak@minrol.gov.pl
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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 [%] 

  19.06.2022 19.06.2022 19.06.2022 tyg. miesięczna roczna 

Bydło ogółem 10,88 21 000 21 420 -1,9 -5,6 46,8 

bydło 8-12 m-cy (Z) 11,83 21 939 22 378 3,8 1,7 54,3 

byki 12-24 m-ce (A) 11,56 21 687 22 121 -1,0 -6,2 43,4 

byki > 24 m-cy (B) 11,53 21 638 22 071 -0,9 -5,6 43,7 

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

krowy (D) 9,64 19 799 20 195 -0,3 -3,9 62,5 

jałówki > 12 m-cy (E) 11,29 21 790 22 226 -1,6 -2,8 51,2 

 

 

  
Średnia masa tuszy 

ciepłej Liczba sztuk 
Zmiana tyg. 

[%] 

Struktura skupu 

Kategoria bydła [kg] 
Zmiana 

tyg. 
[%] 

Zmiana 
tyg.  

  19.06.2022  [%] 
  

19.06.2022 [w pkt.%] 

Bydło ogółem 311,3 -2,8 -35,1 100,0 - 

bydło 8-12 m-cy (Z) 300,0 12,2 -98,0 0,0 -0,3 

byki 12-24 m-ce (A) 381,4 7,6 -71,8 15,9 -20,7 

byki > 24 m-cy (B) 397,8 0,4 -22,9 8,4 1,3 

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

krowy (D) 282,5 0,2 -9,3 41,7 11,9 

jałówki > 12 m-cy (E) 292,6 -1,3 -16,1 33,9 7,7 
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* - 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. 

 
Średnie ceny sprzedaży netto (bez VAT) elementów mięsa 

wołowego (kraj) wg makroregionów 
 

Makroregion 

Cena sprzedaży [zł/tonę] Tygodniowa zmiana 

ceny [%] 
  

rostbef z/k udziec b/k 
mięso 
woł. 

mielone 
rostbef z/k udziec b/k 

mięso 
woł. 

mielone 

Ogółem kraj 45 179 36 597 27 191 -6,9 -0,1 0,3 

Centralny 40 571 35 576 * -12,2 3,4 -- 

Południowy 59 850 37 213 * 3,8 -1,0 -- 

Północny * * -- -- -- -- 

 
Ceny sprzedaży netto (bez VAT) ćwierci wołowych (zagranica)  

 

TOWAR 

CENA [zł/tona]   
Zmiana 

tygodniowa 

ceny 

  19.06.2022 12.06.2022 [%] 

        

Ćwierci z buhajków do 2 lat - OGÓŁEM 21 514 21 259 1,2 

ćwierci przednie * 18 384 -- 

ćwierci tylne 24 893 24 759 0,5 

ćwierci kompensowane 21 071 20 987 0,4 

Ćwierci z krów rzeźnych - OGÓŁEM 21 789 20 831 4,6 

ćwierci przednie * -- -- 

ćwierci tylne 25 665 25 363 1,2 

ćwierci kompensowane 19 959 19 774 0,9 

 
Źródło: Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej. 
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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 czerwca 2022 roku. 

 
 

 

     Total red meat production under Federal inspection for the week 

ending Saturday, July 02, 2022 was estimated at 1012.2 million lbs. 

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

This was 2.8 percent lower than a week ago and 2.2 percent higher 

than a year ago.  Cumulative meat production for the year to date was 

1.3 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) 

  02-Jul-22       514.5          0.9        494.6         2.2    1012.2 

  25-Jun-22       539.1          0.9        499.4         2.2    1041.6 

   Change:         -4.6%         0.0%        -1.0%        0.0%     -2.8% 

  03-Jul-21       512.0          0.8        475.1         2.2     990.1 

   Change:          0.5%        12.5%         4.1%        0.0%      2.2% 

  2022 YTD      13965.8         26.6      13592.1        58.6   27643.1 

  2021 YTD      13838.2         25.6      14078.2        64.2   28006.2 

   Change:          0.9%         3.8%        -3.5%       -8.8%     -1.3% 

(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 

  02-Jul-22     636,000        6,000    2,286,000      32,000 

  25-Jun-22     666,000        6,000    2,304,000      32,000 

   Change:         -4.5%         0.0%        -0.8%        0.0% 

  03-Jul-21     628,000        7,000    2,272,000      35,000 

   Change:          1.3%       -14.3%         0.6%       -8.6% 

  2022 YTD   16,878,000      177,000   62,372,000     871,000 

  2021 YTD   16,710,000      181,000   65,084,000     983,000 

   Change:          1.0%        -2.0%        -4.2%      -11.4% 

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

                                     Average Weights (lbs) 

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

  02-Jul-22   Estimate          1343          261         290       136 

  25-Jun-22   Estimate          1344          271         290       137 

  03-Jul-21     Actual          1347          204         281       125 

            Dressed: 

  02-Jul-22   Estimate           810          152         217        69 

  25-Jun-22   Estimate           811          159         217        69 

  03-Jul-21     Actual           816          118         209        63 

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

           Percentage of Total Cattle Slaughtered by Class 

Week Ending    Steers      Heifers        Cows           Bulls 

  18-Jun-22       48.4%        30.1%        19.7%        1.8% 

  19-Jun-21       51.0%        28.0%        19.3%        1.7% 

 

           Percentage of Total Hogs Slaughtered by Class 

Week Ending Barrows & Gilts                 Sows                 Boars 
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  18-Jun-22       97.1%                      2.6%                  0.3% 

  19-Jun-21       97.2%                      2.6%                  0.2% 

 

*2021 slaughter totals adjusted to reflect NASS revisions 

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

MO 

 

CENY - ŚWIAT 
 

Tygodniowe notowania tusz wołowych w UE – stan na 25 tydzień 

2022 roku 

 

 
 
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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Uwaga: 

 

Następny numer Biuletyny zostanie przesłany 18 lipca 2022 roku. 

 
 
 

 

* * * 
 

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  

 

©Związek Polskie Mięso  

 
 

* * * 

 
Nota redakcyjna: 
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