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AKTULANOŚCI 
 

Rozpoczęły się prace nad definicją „zrównoważonej wołowiny” 
 

 
 

Odbyło się posiedzenie grupy roboczej „Wołowina” Copa-Cogeca oraz grupy dialogu 

społecznego „Wołowina” przy Komisji Europejskiej. Na obu spotkaniach Polskę 

reprezentował ekspert Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych Jerzy 

Wierzbicki, prezes Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego. 

 

Podczas posiedzenia zdecydowano, że grupa robocza rozpocznie prace nad stworzeniem 

definicja zrównoważonej produkcji wołowiny. Ma to związek z trwającymi w Komisji 

Europejskiej przygotowaniami nad stworzeniem propozycji legislacyjnej, dotyczącej 

definicji zrównoważonego rolnictwa. Propozycje Copa-Cogeca mają być wkładem unijnych 

rolników w te prace.  

 

– Podoba mi się definicja Europejskiego Zielonego Stołu Zrównoważonej 

Wołowiny. Tam są cztery najważniejsze obszary. Środowisko, czyli redukcja emisji 

gazów o 15% przez 5 lat poprzez stosowanie specjalnych praktyk w tym m.in 

dodatków paszowych. Obniżenie zużycia antybiotyków o 50% i całkowita 

rezygnacja w hodowli z antybiotyków stosowanych także u ludzi. Poprawa 

profilaktyki oraz dobrostanu zwierząt i osiągniecie w ten sposób zmniejszenia 

liczby upadków bydła. I wreszcie aspekt ekonomiczny, czyli zmniejszenie ilości 

wypadków w gospodarstwie oraz przygotowanie biznes planu w formie pisemnej 

dla gospodarstwa 

 

– tłumaczy Jerzy Wierzbicki. 

 

Przy tym podejściu, jeśli rolnik podejmuje wyżej wymienione wysiłki dla realizacji tych 

celów to jest automatycznie uznany za rolnika prowadzącego produkcję w sposób 

zrównoważony. 

 

Przedmiotem dyskusji była także kontrowersyjna dyrektywa o emisjach przemysłowych 

(IED), która zakłada, że gospodarstwa rodzinne powyżej 150 dużych jednostek 
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przeliczeniowych (DJP), będą traktowane jako „instalacje rolno-przemysłowe”. Z analiz 

Copa-Cogeca wynika, że proponowane zmiany doprowadzą do wzrostu obciążeń 

administracyjnych i kosztów i dotkną 184 tys. gospodarstw w całej Unii Europejskiej. 

Podczas dyskusji na ten temat Polska zwróciła uwagę, że wprowadzenie tych przepisów 

zakłóci warunki handlu międzynarodowego i osłabi konkurencyjność unijnej żywności na 

światowych rynkach.  

 

– Jednocześnie nikt nie ma pewności czy uda się wynegocjować z krajami trzecimi 

warunku lustrzane, czyli wprowadzić do umów handlowych takie same wymagania 

dla towarów importowanych. Dlatego Komisja Europejska powinna zawiesić pracę 

nad dyrektywą i wróci do niej dopiero, gdy będzie wiedziała co udało się jej 

uzgodnić z krajami trzecimi. Wtedy będzie można rozmawiać od ilu DJP 

gospodarstwo będzie podlegać dyrektywie IED  

 

– powiedział Jerzy Wierzbicki, członek grupy roboczej „Wołowina” Copa-Cogeca. 

 

Copa-Cogeca uważa, że pogorszenie konkurencyjności unijnych rolników będzie oznaczać 

także łatwiejsze wejście zagranicznej konkurencji na rynek UE. Ponieważ Komisja 

Europejska twierdzi, że dyrektywa IED przyniesie zyski unijnej gospodarce poprzez 

redukcję emisji gazów cieplarnianych, zaproponowano, aby część z tych zysków 

przeznaczyć dla rolników na wspomaganie „zielonej transformacji”. Zwłaszcza, że 

wszyscy w UE mierzą się z obecnie z rosnącymi kosztami produkcji związanymi  

z wysokimi cenami energii oraz problemem suszy. 

 
Źródło: FBZPR. 

 
Certyfikacja halal i Polski sektor spożywczy na zagranicznych 

rynkach podczas PAIH Forum Biznesu 2022 
 

 
Fot. Photogenica.pl. 

 

Już 5 października bieżącego roku odbędzie się PAIH Forum Biznesu 2022. Jest to 

spotkanie sektora przedsiębiorstw i jego partnerów - ekspertów PAIH, przedstawicieli 

regionów i instytucji rozwoju. Jednym z tematów będzie certyfikacja halal. 
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Wydarzenie skierowane jest do polskich przedsiębiorców, ze szczególnym 

uwzględnieniem MŚP. Grupę docelową Forum stanowią przedsiębiorstwa planujące lub 

już realizujące ekspansję zagraniczną, instytucje otoczenia biznesu oraz przedstawiciele 

jednostek samorządu terytorialnego. Celem nadrzędnym przyświecającym wydarzeniu 

jest edukacja MŚP ukierunkowana na rozpowszechnienie wśród przedsiębiorców 

informacji o ofercie PAIH.  

 

Forum ma służyć edukacji w zakresie możliwości rozwoju na rynkach zagranicznych  

i procesu wspierania przez Agencję w podejmowaniu decyzji i realizacji ekspansji 

zagranicznej. Wydarzenie umożliwi również lepsze poznanie potrzeb przedsiębiorców, co 

pozwoli PAIH zapewnić im w przyszłości jeszcze bardziej kompleksowe wsparcie. 

 

Podczas wydarzenia odbędą się warsztaty i panele poświęcone prezentacji rynków i branż 

oraz blok poświęcony podsumowaniu udziału Polski w Wystawie Światowej EXPO 2020 

Dubai. W programie przewidziane są również prezentacje oferty inwestycyjnej oraz 

eksportowej, konsultacje dla MŚP, prezentacje partnerów PAIH (instytucje wpierające 

ekspansję zagraniczną polskich podmiotów), bezpośrednie spotkania z pracownikami 

Agencji, przedstawicielami partnerów regionalnych, ambasad, izb oraz instytucji 

otoczenia biznesu oraz szeroko rozumiany networking. 

 

Wartością dodaną będzie możliwość bezpośredniego kontaktu uczestników Forum  

z przedstawicielami Zagranicznych Biur Handlowych PAIH. Pozwoli to przedsiębiorcom 

wzmocnić relacje na poszczególnych rynkach zagranicznych. 

 

Podczas PAIH Forum Biznesu 2022: 

• będzie możliwość zapoznania się z ofertą PAIH i Partnerów Forum, w tym 

Specjalnych Stref Ekonomicznych, regionów i instytucji rozwoju; 

• będzie możliwość spotkania się z ekspertami PAIH, zarówno z Centrali jak  

i Zagranicznych Biur Handlowych; 

• będzie możliwość wzięcia udziału w warsztatach regionalnych i branżowych; 

• będzie możliwość uczestniczenia w spotkaniach B2B i sesjach networkingowych. 

 

 

Polecane panele 

 

 

Certyfikacja Halal – geneza, procedury, wartość marketingowa na rynkach 

międzynarodowych 

 

Opis panelu: Wykorzystanie certyfikacji halal do promocji własnych produktów, 

szczególnie na rynkach muzułmańskich może być bardzo opłacalne. Podczas panelu 

przedstawiona zostanie geneza pojęcia Halal. Eksperci wyjaśnią również, dlaczego jest to 

tak istotne w krajach muzułmańskich. Odpowiedzą także na pytania, jakie produkty 

wymagają pozyskania certyfikacji halal, jak przebiega proces certyfikacji i jak się do 

niego przygotować. Dokładnie przedstawione zostaną również korzyści płynące  

z certyfikacji. 

 

Godz. 12:30 – 13:30, sala 4. 

 

 

Polski sektor spożywczy na zagranicznych rynkach: perspektywy, szanse  

i wyzwania 

 

Sektor spożywczy jest jedną z najważniejszych gałęzi krajowej gospodarki, a także 

jedną z głównych polskich specjalizacji eksportowych. Polska jest jednym z głównych 
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producentów i eksporterów produktów rolno-spożywczych w Unii Europejskiej. Eksperci 

PAIH oraz zaproszeni goście podczas panelu będą dyskutować o tym, jak sytuacja 

geopolityczna oraz długofalowe globalne trendy mogą wpływać na kondycję  

i perspektywy polskiego sektora spożywczego. Odpowiedzą również na pytanie, w jaki 

sposób Polska Agencja Inwestycji i Handlu może wspomóc polskich eksporterów  

w przezwyciężeniu niekorzystnych czynników na międzynarodowych rynkach, 

przedstawiając między innymi potencjalne kierunki eksportu i rynki zbytu polskich 

produktów żywnościowych. 

 

Godz. 13:45 – 14:45, sala 2. 

 

 

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. 

Więcej informacji oraz rejestracja: https://paihforumbiznesu.gov.pl/.  

 

 

System Nutri-Score może wprowadzać konsumentów w błąd 
 

Od kilku miesięcy, na wybranych produktach 

spożywczych sprzedawanych w Polsce i w innych 

krajach Unii Europejskiej, możemy spotkać się  

z systemem znakowania Nutri-Score. Jednakże 

system ten budzi coraz większe kontrowersje, gdyż 

literę A na zielonym tle, zachęcającą do częstego 

spożycia, można znaleźć na produktach, które 

zgodnie z wiedzą żywieniową należy spożywać 

rzadko lub wcale.  

 

W związku z tym, naukowcy z Wydziału Nauk o Zdrowiu WUM postanowili zbadać, jakie 

opinie mają polscy eksperci z zakresu żywienia i dietetyki na temat znakowania żywności, 

w tym w szczególności na temat przydatności systemu Nutri-Score. Opracowali raport pt. 

„Opinia polskich specjalistów z zakresu żywienia na temat znakowania produktów 

spożywczych wartością odżywczą”. W badaniu wzięło udział 75 polskich ekspertów, 

którzy na co dzień pracują w najbardziej opiniotwórczych uczelniach i instytutach 

naukowych. Badaniu poddane zostały różne systemy znakowania żywności, w tym 

wspomniany, francuski system znakowania produktów na froncie opakowania Nutri-

Score. 

 

Zdaniem większości badanych ekspertów, znakowanie produktów na froncie opakowania 

jest potrzebne, ale system Nutri-Score powinien być zmodyfikowany, gdyż edukacji 

żywieniowej nie da się zastąpić prostym graficznym symbolem. Co więcej,  

w przeważającej części eksperci uznali, że system Nutri-Score może wprowadzać 

konsumentów w błąd poprzez m.in. promocję produktów ultraprzetworzonych na 

niekorzyść żywności naturalnej czy nisko przetworzonej. System Nutri-Score nie 

gwarantuje także, że wybór przez konsumenta jedynie produktów z najwyższą oceną 

pozwoli skomponować zbilansowaną dietę – tak stwierdziło 80 proc. badanych ekspertów. 

 

Link do raportu: https://wnoz.wum.edu.pl/pl/content/raport-naukowcow-wnoz.  

 

Wytyczne EFSA w zakresie dobrostanu w transporcie zwierząt 
 

Więcej przestrzeni, niższe temperatury, krótsze podróże: to niektóre z kluczowych 

zaleceń dotyczących poprawy dobrostanu zwierząt podczas transportu, zawartych w 

nowych opiniach naukowych EFSA. Grafika w poniżej. 

https://paihforumbiznesu.gov.pl/
https://wnoz.wum.edu.pl/pl/content/raport-naukowcow-wnoz
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HACCP 
 

Nowe wytyczne KE dla HACCP 
 

Na stronie internetowej EUR-Lex zostało opublikowane Zawiadomienie Komisji 

Europejskiej w sprawie wytycznych dotyczących wdrażania systemów zarządzania 

bezpieczeństwem żywności obejmujących dobre praktyki higieniczne i procedury oparte 

na zasadach HACCP, uwzględniając ułatwienia/elastyczność w zakresie wdrażania  

w niektórych przedsiębiorstwach spożywczych ((2022/C 355/01). 

 

Niniejsze wytyczne stanowią dokument 

uzupełniający do „Sprawozdania ogólnego 

dotyczącego postępów we wdrażaniu HACCP  

w UE i obszarów wymagających poprawy” 

przygotowanego przez Biuro ds. Żywności  

i Weterynarii (FVO) przy Dyrekcji Generalnej 

Komisji ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności. 

W szczególności uznano za zasadne rozszerzenie 

zakresu wytycznych. Zamiast koncentrować się 

wyłącznie na procedurach opartych na HACCP,  

w niniejszych wytycznych przyjęto bardziej 

zintegrowane podejście obejmujące zarówno programy warunków wstępnych, jak  

i HACCP w ramach systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności, uwzględniając 

elastyczność zapewnianą niektórym przedsiębiorstwom. 

 

Celem niniejszych wytycznych jest ułatwienie i zharmonizowanie wdrażania wymogów UE 

dotyczących programów warunków wstępnych oraz procedur opartych na HACCP dzięki 

udostępnieniu praktycznych wskazówek dotyczących: 

• powiązania między programami warunków wstępnych a procedurami opartymi na 

HACCP w ramach systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności, 

• wdrażania programów warunków wstępnych (załącznik I), 

• wdrażania (klasycznych) procedur opartych na HACCP (załącznik II), 

• elastyczności przewidzianej w przepisach unijnych dla niektórych zakładów 

sektora spożywczego w kontekście wdrażania programów warunków wstępnych  

i procedur opartych na HACCP (załącznik III). 

 

Ponieważ niniejszy dokument ma charakter ogólny, jest on skierowany głównie do 

właściwych organów i ma przyczynić się do promowania jednolitego sposobu rozumienia 

obowiązujących wymogów prawnych. Dokument ten pomoże również podmiotom 

prowadzącym przedsiębiorstwa spożywcze we wdrażaniu wymogów UE po dokonaniu 

określonych dostosowań i bez uszczerbku dla głównej odpowiedzialności spoczywającej 

na tych przedsiębiorstwach w obszarze bezpieczeństwa żywności. 

 

Niniejszy dokument może zostać uzupełniony wytycznymi na szczeblu sektorowym  

i krajowym, które będą miały bezpośrednie zastosowane do konkretnych zakładów. 

 

Niniejsze zawiadomienie Komisji zastępuje zawiadomienie z 2016 roku. 

 

Link do nowych wytycznych: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022XC0916(01)&from=PL.  

 

 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022XC0916(01)&from=PL
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RYNEK 
 

Produkcja wołowiny w USA – komunikat USDA 

 

Poniżej pełny komunikat amerykańskiego Departamentu Rolnictwa o produkcji mięsa  

w USA, stan na 24 września 2022 roku. 

 
Total red meat production under Federal inspection for the week ending 

Saturday, September 24, 2022 was estimated at 1086.3 million lbs. according 

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

This was 1.8 percent higher than a week ago and 0.5 percent higher than  

a year ago.  Cumulative meat production for the year to date was 0.7 

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) 

  24-Sep-22       548.9          0.8        534.5         2.1    1086.3 

  17-Sep-22       546.5          0.8        517.6         2.2    1067.1 

   Change:          0.4%         0.0%         3.3%       -4.5%      1.8% 

  25-Sep-21       532.5          1.0        545.6         2.1    1081.2 

   Change:          3.1%       -20.0%        -2.0%        0.0%      0.5% 

  2022 YTD      20345.0         38.0      19458.0        84.8   39925.8 

  2021 YTD      20093.8         36.5      19985.6        88.8   40204.7 

   Change:          1.3%         4.1%        -2.6%       -4.5%     -0.7% 

(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 

  24-Sep-22     667,000        6,000    2,538,000      33,000 

  17-Sep-22     667,000        6,000    2,465,000      34,000 

   Change:          0.0%         0.0%         3.0%       -2.9% 

  25-Sep-21     643,000        8,000    2,583,000      35,000 

   Change:          3.7%       -25.0%        -1.7%       -5.7% 

  2022 YTD   24,689,000      260,000   90,297,000   1,266,000 

  2021 YTD   24,334,000      272,000   93,286,000   1,394,000 

   Change:          1.5%        -4.4%        -3.2%       -9.2% 

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

                                     Average Weights (lbs) 

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

  24-Sep-22   Estimate          1360          233         283       129 

  17-Sep-22   Estimate          1355          237         282       130 

  25-Sep-21     Actual          1370          226         284       119 

            Dressed: 

  24-Sep-22   Estimate           826          135         211        65 

  17-Sep-22   Estimate           823          137         210        66 

  25-Sep-21     Actual           831          131         211        60 

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

           Percentage of Total Cattle Slaughtered by Class 

Week Ending    Steers      Heifers        Cows           Bulls 

  10-Sep-22       48.8%        29.7%        19.6%        1.7% 

  11-Sep-21       49.1%        29.2%        19.9%        1.7% 

 

           Percentage of Total Hogs Slaughtered by Class 

Week Ending Barrows & Gilts                 Sows                 Boars 

  10-Sep-22       97.4%                      2.3%                  0.2% 

  11-Sep-21       97.5%                      2.3%                  0.2% 
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*2021 slaughter totals adjusted to reflect NASS revisions 

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

MO. 

 

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 [%] 

  18.09.2022 18.09.2022 18.09.2022 tyg. miesięczna roczna 

Bydło ogółem 10,95 21 129 21 552 0,1 -3,4 38,8 

bydło 8-12 m-cy (Z) 10,86 20 145 20 548 3,7 4,5 29,2 

byki 12-24 m-ce (A) 11,73 22 000 22 440 0,3 -4,2 33,0 

byki > 24 m-cy (B) 11,69 21 935 22 374 1,0 -4,5 33,0 

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

krowy (D) 9,43 19 366 19 753 0,0 -2,1 50,6 

jałówki > 12 m-cy (E) 11,50 22 209 22 653 0,1 -0,7 42,4 

 
 

  
Średnia masa tuszy 

ciepłej Liczba sztuk 

Zmiana tyg. 

[%] 

Struktura skupu 

Kategoria bydła [kg] 
Zmiana 

tyg. 
[%] 

Zmiana 
tyg.  

  18.09.2022  [%] 
  

18.09.2022 [w pkt.%] 

Bydło ogółem 307,8 -0,4 -4,6 100,0 - 

bydło 8-12 m-cy (Z) 245,8 6,2 -17,2 0,1 0,0 

byki 12-24 m-ce (A) 345,8 -0,6 1,3 32,9 1,9 

byki > 24 m-cy (B) 403,1 0,4 -26,0 5,1 -1,5 

wolce > 12 m-cy (C) * -- -- 0,1 -- 

krowy (D) 275,3 0,3 -3,7 38,6 0,3 

jałówki > 12 m-cy (E) 287,5 -1,0 -7,9 23,2 -0,8 
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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 zakupu netto (bez VAT) cieląt od 8 dni do 4 tygodni 

oraz młodego bydła opasowego w wieku 6-12 miesięcy 
 

Kategoria bydła Jednostka 

Cena zakupu 
Zmiana 

ceny 

18.09.2022 11.09.2022 19.09.2021 
tyg.    
[%] 

roczna 
[%] 

Byczki od 8 dni do 4 

tygodni - typ mleczny 
zł/szt 730,66 687,05 690,30 6,3 5,8 

Byczki od 8 dni do 4 

tygodni - typ mięsny 
zł/szt 1156,57 1047,93 987,60 10,4 17,1 

Młode bydło opasowe 6-
12 m-cy 

zł/kg w.ż. nld nld nld -- -- 

 

Średnie ceny zakupu mięsa wołowego płacone przez podmioty 
handlu detalicznego 

  

 
Cena w zł/kg 

Zmiana 
[%] 

18.09.2022 11.09.2022 

konfekcjonowane 

mięso woł. z kością (rostbef) * * -- 

mięso woł. bez kości (udziec) 33,55 33,67 -0,4 

mięso wołowe mielone 24,26 24,18 0,3 

luzem 

mięso woł. bez kości (udziec) 35,61 34,35 3,7 

 
Źródło: Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej. 
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CENY W UE 
 
Tygodniowe notowania tusz wołowych w UE – stan na 36 tydzień 

2022 roku 

 

 
Źródło: Komisja Europejska. 
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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  

 

©Związek Polskie Mięso  
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Nota redakcyjna: 

Publikowane materiały mają wyłącznie charakter informacyjny 
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