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AKTUALNOŚCI 
 

Ziemia dla rozwoju hodowli świń – propozycja zmiany w prawie 
 

 
Fot. Pixabay. 

 

Jedną z barier w rozwoju trzody chlewnej jest dostęp do ziemi rolniczej. Brak możliwości 

zakupu ziemi przez specjalistyczne, duże gospodarstwa hodowlane uniemożliwiają rozwój 

nowoczesnego chowu i produkcji trzody chlewnej – można przeczytać w komunikacie 

Krajowego Związku Pracodawców - Producentów Trzody Chlewnej Polpig, opublikowanym 

na jego stronie internetowej  

 

Jak podkreślono polskie prawodawstwo powiązało produkcję trzody chlewnej  

z posiadaniem gruntów rolnych i produkcją roślinną. Dotkliwa, dla producentów żywca 

wieprzowego, była, znowelizowana w 2011 roku, ustawa o gospodarowaniu 

nieruchomościami skarbu państwa (Dz.U. 2003 nr 64 poz. 592), która odebrała 

dzierżawcom 30% areału.  

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego, w powiązaniu z ustawą z 2016 roku  

o wstrzymaniu sprzedaży gruntów państwowych (Dz.U. 2016 poz. 585), miała za 

zadanie ochronę tańszej, polskiej ziemi rolniczej przed jej wykupem przez 

obywateli innych państw unijnych. Było to związane z zakończeniem 1 maja 2016 

r. okresu ochronnego. Wprowadzone rozwiązania prawne miały na celu 

zapewnienie nabywania nieruchomości rolnych przez rolników na powiększenie  

i tworzenie wyłącznie gospodarstw rodzinnych. Rozwiązania te, niestety, 

skutecznie ograniczyły możliwość rozwoju towarowych gospodarstw 

produkujących trzodę chlewną i utrzymywały niekorzystną strukturę produkcji 

- napisano. 

 

Dalej eksperci Polpig wyjaśnili powiązanie z dostępnością do ziemi a rozwojem hodowli 

świń. 

W ustawie dążono do utrzymania produkcji trzody chlewnej w małych 

gospodarstwach oraz ograniczania produkcji w gospodarstwach 

wielkotowarowych. Dostępność gruntów rolniczych, a w szczególności gruntów 
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ornych, przekłada się na rozwój sektora produkcji trzody chlewnej ze względu na 

możliwość pozyskania surowców paszowych, zagospodarowania nawozów 

naturalnych, lokalizację gruntów pod przyszłe inwestycje, oddziaływanie odorowe, 

czy możliwość zabezpieczenia epizootycznego obiektów inwentarskich 

- wyjaśnili. 

 

Krajowy Związek Pracodawców - Producentów Trzody Chlewnej Polpig przedstawił 

propozycję zmiany: 

W strategii odbudowy sektora inwestycje w rozwój produkcji trzody chlewnej oraz 

związany z nią dostęp do ziemi rolniczej powinny być wyłączone z ograniczeń 

przyjętych w powyższych ustawach, w szczególności wyłączeniu z ww. ograniczeń 

powinny podlegać transakcje związane z nabywaniem oraz dzierżawą 

nieruchomości rolnych w celach związanych z produkcją trzody chlewnej. 

 

Źródło: Polpig. 

 

 

Haarlem zakazał reklamowania mięsa 
 

 
Fot. Pixabay. 

 

Władze miasta Haarlem w Holandii, położonego na północny zachód od Amsterdamu, od 

2024 roku zakazały wszelkich reklam produktów mięsnych na ulicach, „aby nie kusić ludzi 

do dokonywania wyborów, które są szkodliwe dla środowiska” – poinformował dziennik 

De Telegraaf. 

 

W efekcie podjętej decyzji Haarlem stało się pierwszym miastem na świecie, które 

wprowadziło zakaz reklamy mięsa. Decyzja władz lokalnych – jak napisał De Telegraaf – 

nie spotkała się z szeroką akceptacją mieszkańców. Jak podał dziennik niewielka część 

społeczeństwa holenderskiego pochwala, że Holandia jest liderem w tej dziedzinie. 

Większość postrzega ten środek głównie jako „daleko idącą ingerencję” ze strony rządu. 



Biuletyn Związku Polskie Mięso  
 

Tylko 7 procent uważa, że zakaz reklamy mięsa sprawi, że ludzie będą mniej skłonni do 

jego zakupu. 

  

Z sondażu załączonego do artykułu wynika, że 85 procent Holendrów twierdzi, że je 

mięso, 9 procent je tylko mięso ekologiczne, a tylko 4 procent jest wegetarianami lub 

weganami. 

 

Źródło: De Telegraaf. 

 

 

Komisja zatwierdziła pierwsze plany strategiczne WPR 
 

 
 

Komisja Europejska zatwierdziła dziś pierwszy pakiet planów strategicznych WPR dla 

siedmiu państw: Danii, Finlandii, Francji, Irlandii, Polski, Portugalii i Hiszpanii. Jest to 

ważny krok w kierunku wdrożenia nowej wspólnej polityki rolnej (WPR) w dniu 1 stycznia 

2023 r. Nowa WPR ma sprawić, że europejski sektor rolny będzie bardziej zrównoważony, 

odporny i nowoczesny. W ramach zreformowanej polityki środki finansowe będą 

sprawiedliwiej rozdzielane między małe i średnie gospodarstwa rodzinne, a także 

młodych rolników. Ponadto rolnicy otrzymają wsparcie na wprowadzanie innowacji, od 

rolnictwa precyzyjnego po agroekologiczne metody produkcji. Poprzez wsparcie 

konkretnych działań w tych i innych dziedzinach, nowa WPR może stanowić podstawę 

bezpieczeństwa żywnościowego i społeczności rolniczych w Unii Europejskiej. 

 

Nowa WPR zakłada bardziej wydajny i skuteczny sposób działania. Państwa UE będą 

wdrażać krajowe plany strategiczne WPR, łącząc finansowanie z tytułu wsparcia dochodu, 

rozwoju obszarów wiejskich i środków rynkowych. Opracowując swoje plany strategiczne 

WPR, każde państwo członkowskie dokonało wyboru spośród szerokiego zakresu 

interwencji na szczeblu UE, dostosowując je i ukierunkowując w taki sposób, aby 

odpowiadały one szczególnym potrzebom i warunkom lokalnym. Komisja ocenia, czy 

każdy plan przyczynia się do realizacji dziesięciu kluczowych celów WPR, które dotyczą 

wspólnych wyzwań środowiskowych, społecznych i gospodarczych. W ten sposób plany te 

będą zgodne z prawodawstwem UE i powinny przyczyniać się do realizacji celów UE w 

zakresie klimatu i środowiska, w tym w zakresie dobrostanu zwierząt, określonych w 
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opracowanej przez Komisję strategii „od pola do stołu” i strategii na rzecz 

bioróżnorodności. 

 

W latach 2023–2027 WPR skorzysta z finansowania w wysokości 270 mld euro. Siedem 

zatwierdzonych dziś planów odpowiada budżetowi w wysokości ponad 120 mld euro, z 

czego ponad 34 mld euro przeznaczone jest tylko na cele środowiskowe i klimatyczne 

oraz ekoschematy. Kwota ta może być wykorzystana na przykład na promowanie 

korzystnych praktyk dla gleby oraz poprawę gospodarki wodnej i jakości użytków 

zielonych. W ramach WPR można również promować zalesianie, zapobieganie pożarom, 

odtwarzanie lasów i ich przystosowanie do zmiany klimatu. Rolnicy uczestniczący w 

ekoschematach mogą być wynagradzani m.in. za niestosowanie lub zmniejszenie 

stosowania pestycydów oraz za 

ograniczanie erozji gleby. Od 86 do 

97 proc. krajowej wykorzystywanej 

powierzchni użytków rolnych będzie 

uprawianych zgodnie z normami 

dobrej kultury rolnej zgodnej z 

ochroną środowiska. Znaczne środki 

finansowe zostaną również 

przeznaczone na wsparcie rozwoju 

produkcji ekologicznej, przy czym 

większość państw będzie dążyć do 

podwojenia, a nawet potrojenia 

powierzchni ekologicznych użytków 

rolnych. Obszary o ograniczeniach 

naturalnych, takie jak obszary 

górskie lub przybrzeżne, będą nadal korzystać ze specjalnych środków finansowych na 

utrzymanie działalności rolniczej. 

 

Link do streszczenia planów strategicznych WPR Danii, Finlandii, Francji, Irlandii, Polski, 

Portugalii i Hiszpanii: 

https://agriculture.ec.europa.eu/cap-my-country/cap-strategic-plans/approved-csp_en 

 

Fot. Pixabay. 

 

 

Znakowanie dobrostanu zwierząt – zaproszenie do udziału w ankiecie 

 

Zgodnie z europejską strategią „Od pola do stołu” Komisja Europejska rozważa nowe 

inicjatywy ustawodawcze dotyczące znakowania dobrostanu zwierząt w ramach przeglądu 

unijnych przepisów dotyczących dobrostanu zwierząt. Oczekuje się, że do końca 2023 r. 

Komisja Europejska przedstawi wniosek ustawodawczy. 

 

We wstępnej ocenie skutków przeglądu przepisów dotyczących dobrostanu zwierząt 

Komisja Europejska zwróciła uwagę na brak przepisów UE dotyczących oświadczeń lub 

etykietowania w zakresie dobrostanu zwierząt i uznała, że brak działania skutkowałby 

różnymi wymogami krajowymi i proliferacją systemów, co prowadziłoby do 

skomplikowania handlu transgranicznego w UE. Aby zapobiec takiemu scenariuszowi, 

Komisja rozważa trzy różne opcje polityki, to są: 

 

• Wariant 1: uregulowanie oświadczeń dotyczących dobrostanu zwierząt poprzez 

wprowadzenie wspólnych minimalnych wymogów dla wszystkich oświadczeń 

dotyczących dobrostanu zwierząt. 

• Wariant 2: Stworzenie unijnego oznakowania dobrostanu zwierząt ograniczonego 

do systemów klatkowych/bezklatkowych. 

https://agriculture.ec.europa.eu/cap-my-country/cap-strategic-plans/approved-csp_en
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• Wariant 3: wprowadzenie unijnego oznakowania dobrostanu zwierząt  

z kluczowymi kryteriami dobrostanu, które mogłyby być dobrowolne lub 

obowiązkowe i koncentrować się na produktach świeżych. 

 

Organizacja FoodDrinkEurope zwróciła się o wyjaśnienie zakresu wariantów 

strategicznych. Konsultant odpowiedzialny za badanie zlecone przez Komisję Europejską 

wskazał, że „trzy warianty strategiczne miałyby zastosowanie do produktów świeżych i 

prostych produktów przetworzonych (takich jak kiełbasy, sery itp.)”. 

 

Jeśli ktoś chciałby wziąć udział w badaniu unijnym – ankiecie na powyższy temat, to 

należy skontaktować się z konsultantem prowadzącym badanie w celu otrzymania linku 

do ankiety online (adres laura.campbell@icf.com). Ankieta jest aktywna do 18 września 

br. 

 

Apel KE o poprawę odporności sektora rolnego w celu promowania 

bezpieczeństwa żywnościowego 

 

W związku z rosyjską agresją na Ukrainę i obecnym gwałtownym wzrostem cen towarów 

Komisja Europejska zwróciła się do państw członkowskich o wykorzystanie wszystkich 

możliwości przewidzianych w ich planach strategicznych WPR, aby wzmocnić odporność 

sektora rolnego w celu promowania bezpieczeństwa żywnościowego. Obejmuje to 

zmniejszenie zależności od 

nawozów sztucznych i 

zwiększenie produkcji energii 

ze źródeł odnawialnych bez 

uszczerbku dla produkcji 

żywności, a także promowanie 

zrównoważonych metod 

produkcji. 

 

Jednym z głównych wyzwań 

stojących przed europejskim 

rolnictwem w nadchodzących 

latach jest wymiana pokoleń. 

Zasadnicze znaczenie ma 

utrzymanie konkurencyjności 

sektora rolnego i zwiększenie atrakcyjności obszarów wiejskich. W każdym 

zatwierdzonym planie wyróżnia się wsparcie specjalne dla młodych rolników opiewające 

łącznie na kwotę ponad 3 mld euro, które dotrze bezpośrednio do młodych rolników w 

siedmiu krajach. Dzięki funduszom na rozwój obszarów wiejskich wspierane będą tysiące 

miejsc pracy i lokalne przedsiębiorstwa na obszarach wiejskich, poprawi się też dostęp do 

usług i infrastruktury, takiej jak sieci szerokopasmowe. Zgodnie z długoterminową wizją 

dla obszarów wiejskich UE potrzeby mieszkańców obszarów wiejskich będą również 

zaspokajane za pomocą innych instrumentów UE, takich jak Instrument na rzecz 

Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF) lub europejskie fundusze strukturalne i 

inwestycyjne (fundusze ESI). 

 

Po zatwierdzeniu pierwszych 7 planów strategicznych WPR Komisja Europejska pozostaje 

w pełni zaangażowana w szybkie zatwierdzenie 21 pozostałych planów, uwzględniając 

jakość i terminowość reakcji na uwagi Komisji. 

 

Fot. Pixabay. 

 

 

 

 

 

mailto:laura.campbell@icf.com
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W SEJMIE 
 

 

Posiedzenie plenarne 14-16 września 2022 

 

 

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji 

zwierząt (druk nr 2428) 

- uzasadnia Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

 

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o 

rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-

spożywczych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2038) 

 

 

Komisje sejmowe 

 

 

12 września 2022 

 

 

Godz. 09:00  

 

Podkomisja stała do monitorowania systemu podatkowego (sala im. Olgi Krzyżanowskiej 

- nr 412, bud. U) 

• Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku 

dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2544). 

 

Godz. 10:00  

 

Podkomisja stała do spraw biogospodarki i innowacyjności w rolnictwie (sala nr 05, bud. 

U) 

• Informacja na temat aktualizacji programu przeciwdziałania skutkom suszy i 

programu przeciwdziałania niedoborom wody w rolnictwie 

– przedstawiają: Minister Infrastruktury, Minister Klimatu i Środowiska, Minister 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

 

 

13 września 2022 

 

 

Godz. 17:00  

 

Komisja Gospodarki i Rozwoju; Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (sala im. Olgi 

Krzyżanowskiej - nr 412, bud. U) 

• Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o jakości 

handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 

2038) 

– uzasadnia Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

 

Godz. 17:30  

 

Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji (sala nr 111, bud. U) 

• Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu 

uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (druk nr 

2479). 
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CENY - KRAJ 
 
Średnie ceny netto zakupu świń rzeźnych za wagę żywą  

 

CENA [zł/kg] 

MAKROREGIONY 04.09.2022 28.08.2022 
Tygodniowa 

zmiana ceny [%] 

POLSKA 
7,72 7,62 1,3 

REGION PÓŁNOCNY 7,66 7,52 1,9 

REGION  ŚRODKOWO-WSCHODNI 7,75 7,67 1,1 

REGION POŁUDNIOWO-WSCHODNI 7,71 7,63 1,1 

REGION ZACHODNI 7,74 7,63 1,3 
 Źródło: MRiRW. 

 
 

Średnie ceny zakupu netto (bez VAT) świń rzeźnych wg 
klasyfikacji EUROP 

 

SKUP 

Klasa 
półtusz 

CENA 
[zł/t] 

      
Zmian

a 
% Średnia 

Struktu
ra 

 
wieprzowy

ch 
[MS]   [MPC]    ceny 

mięs
a  

masa 
tuszy 

skupu 

 wg EUROP 
04.09.202

2 
28.08.20

22 
04.09.20

22 
28.08.20

22 
[%] 

w 
tusz

y 

[kg/szt
.] 

[%] 

1 2 3 4 5 6 11 15 16 

POLSKA               

klasa S 10 157 10 025 9 958 9 828 1,3 61,8 92,2 46,2 

klasa E 10 099 9 967 9 901 9 772 1,3 58,2 93,6 45,8 

klasa U 9 812 9 689 9 620 9 499 1,3 53,4 95,2 7,0 

klasa R 9 458 9 348 9 272 9 165 1,2 48,4 96,6 0,8 

klasa O 8 353 8 444 8 190 8 278 -1,1 43,2 103,1 0,1 

klasa P * * * * * * * * 

 S-P Razem 10 097 9 966 9 899 9 770 1,3 59,4 93,1 100,0 
 
Źródło: MRiRW. 

 

 
 

 
 

 



Biuletyn Związku Polskie Mięso  
 

Ceny skupu drobiu rzeźnego  

 

  POLSKA 

TOWAR       

  2022-09-04 28.08.2022 
Zmiana ceny 

[%] 

kurczęta typu brojler 6 088 6 080 0,1 

indory 8 477 8 425 0,6 

indyczki 8 675 8 612 0,7 

kaczki typu brojler 7 361 7 376 -0,2 

gęsi typu brojler -- -- -- 

gęsi tuczone 15 991 15 817 1,1 

kury mięsne ze stad 
reprodukcyjnych, 4 134 3 979 3,9 

Źródło: MRiRW. 
 
 
 

CENY - ŚWIAT 
 

Cena wieprzowiny w Chinach u producenta 
 

Średnia w Chinach cena hurtowa u producenta za 1 kg chudej wieprzowiny na 1 września 

2022 roku wyniosła 30,51 CNY, czyli 20,74 PLN. 
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Średnie w UE ceny wieprzowiny – stan na 35 tydzień 

 

 
Źródło: Komisja Europejska. 

 

 

Średnie w UE ceny brojlerów – stan na 35 tydzień 
 

 
Źródło: Komisja Europejska. 
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