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Czerwona w typie mięsnym

Rumian 55

13-220 Rybno

Szanowny Panie Prezesie,

W podpowiedzi na pismo z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie deklaracji przystąpienia do 

pilotażowego projektu o roboczej nazwie „Paszportyzacja polskiej żywności”, Ministerstwo Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi zaprasza do udziału w pilotażu na rynku wołowiny, dla którego rozpoczęcie prac 

przewidziano w IV kwartale 2021 r. 

Jednocześnie bardzo dziękujemy za deklarację wsparcia przy realizacji tego projektu, 

co z pewnością ułatwi wdrożenie systemu, dzięki któremu będzie możliwe wzmocnienie pozycji 

polskich produktów rolno-spożywczych na rynku.

Uprzejmie informuję, że prace nad projektem zostały zainicjowane w połowie 2020 r. przez 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz GovTech Polska w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 

Celem projektu jest budowa i wdrożenie innowacyjnego systemu informatycznego pozwalającego na 

identyfikowanie żywności na kluczowych etapach łańcucha dostaw. Projekt ma znaczenie strategiczne 

zarówno z punktu widzenia transformacji systemów monitorowania produkcji żywości, jak również 

sprawowania nadzoru nad procesem utrzymania bezpieczeństwa żywnościowego.

W pierwszej fazie realizacji projektu przeprowadzono cykl warsztatów, które doprowadziły do 

wykreowania konceptu prototypu systemu. Obecnie, w kolejnym etapie przeprowadzone zostaną 

wstępne konsultacje rynkowe, dzięki którym będzie możliwe określenie szczegółowych 

funkcjonalności systemu, a następnie jego pilotażowe wdrożenie na priorytetowych etapach łańcucha 

dostaw.



Państwa doświadczenie i wkład w rozwój hodowli czerwonego bydła polskiego w kierunku 

użyteczności mięsnej wspomoże działania obejmujące współpracę przy opracowywaniu założeń 

koncepcji projektu oraz koncepcji dla pilotażu wołowiny, bezpośredni udział w pilotażu, a także 

wsparcie merytoryczne przy realizacji projektu.

W celu ustalenia szczegółów dotyczących współpracy proszę o bezpośredni kontakt 

z Departamentem Innowacji w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa, któremu powierzono 

wykonanie pilotażu wspominanego projektu. 

Z poważaniem,

Do wiadomości:

Pan Mateusz Balcerowicz Dyrektor Departament Innowacji KOWR

Nina Dobrzyńska
Dyrektor
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