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realizowane przez KOWR



Innowacyjne projekty KOWR 

ujęte w portfelu projektów strategicznych MRiRW

Projekty KOWR zgłoszone do Polskiego Ładu oraz Polskiego Ładu dla Polskiej Wsi:

❑ Paszportyzacja polskiej żywności - PILOTAŻ;

❑ System Satelitarnego Monitorowania Upraw Rolnych (S2MUR).

Projekt Paszportyzacja polskiej żywności zgłoszony również na:

Szczyt Systemów Żywnościowych ONZ 2021 r.

pn. Budowanie w Polsce systemu identyfikowania żywności, zapewniającego uczestnikom łańcucha żywnościowego

dostęp do transparentnej i wiarygodnej informacji nt. sposobu i miejsca produkcji żywności.



Projekt 

Paszportyzacja polskiej żywności 

Pilotaż
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RYNEK ZIEMNIAKA RYNEK WOŁOWINY RYNEK WIEPRZOWINY



Paszportyzacja polskiej żywności

PROJEKT INNOWACYJNY, INTERDYSCYPLINARNY I PIONIERSKI NA RYNKU POLSKIM

Rozpoczęcie prac nad pilotażowym projektem: 10 czerwca 2020 r.

Cel: 

❑ zapewnienie wiarygodniej informacji o żywności na kluczowych etapach łańcucha dostaw,
ze szczególnym uwzględnieniem jej pochodzenia, jakości oraz zabiegów jakim została poddana;

❑ budowa pilotażowego systemu IT, który zagwarantuje efektywne śledzenie i identyfikowanie
informacji dotyczących wybranych produktów rolno-żywnościowych na kluczowych etapach łańcucha
dostaw, tj. „od pola do stołu”.
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Przyczyny realizacji Projektu

❑ rosnące zapotrzebowanie na szybko i łatwo dostępne informacje o produkcie żywnościowym,

w tym o jego pochodzeniu, przetwarzaniu i drodze od producenta do konsumenta;

❑ spadające zaufanie do finalnego produktu spożywczego;

❑ spadająca przejrzystość w łańcuchach dostaw żywności;

❑ rosnąca liczba podmiotów zaangażowanych w łańcuchy dostaw;

❑ pojawiające się przypadki zanieczyszczeń i skażenia żywności;

❑ wysokie koszty i nieskuteczność systemów opartych na papierowych zapisach i tradycyjnych

rozwiązaniach IT;

❑ wysoka podatność na oszustwa, korupcję i błędy;

❑ rosnąca liczba konkurencyjnych certyfikatów i związane z tym ryzyko nadużyć.



Kluczowi interesariusze

Rynek ziemniaka:

❑ Producenci rolni

❑ Przedsiębiorstwa magazynujące

❑ Firmy transportowe

❑ Zakłady przetwórcze/pakowalnie

Rynek wołowiny:

❑ Producenci rolni

❑ Firmy transportowe

❑ Rzeźnie

❑ Zakłady przetwórcze/ konfekcjonujące

Rynek wieprzowiny

❑ Producenci rolni

❑ Firmy transportowe

❑ Rzeźnie

❑ Zakłady rozbiorowe/konfekcjonujące

Organizacje i związki branżowe reprezentujące uczestników sektora rolno-spożywczego w Polsce, w tym rynek wołowiny, 

wieprzowiny i ziemniaka

Instytucje administracji publicznej sprawujące nadzór nad bezpieczeństwem i jakością żywności



Jednostki realizujące
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❑ Nadzór nad Projektem – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

❑ Koordynator Projektu – Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

❑ Wsparcie merytoryczne – GovTech Polska

❑ Uczestnicy Projektu:

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa 28.01.2021 r. podpisano List intencyjny o współpracy

Główny Inspektorat Sanitarny

Główny Inspektorat Transportu Drogowego

Główny Inspektorat Weterynarii

Do Projektu dołączyły kolejne jednostki administracji publicznej, tj. Główny Urząd Miar, Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych

i Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza.

❑ Organizacje i związki branżowe:

Polska Federacja Ziemniaka,

Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka

Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego

Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego 01.04.2021 r. podpisano Porozumienie o współpracy

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego

Związek Hodowców Polskiego Bydła Czerwonego

❑ Eksperci z łańcucha dostaw ziemniaka, wołowiny i wieprzowiny





Korzyści z wdrożenia
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• zwiększenie konkurencyjności podmiotów sektora rolno-spożywczego w Polsce;

• stabilizacja sytuacji dochodowej producentów rolnych;

• zwiększenie eksportu polskich produktów rolno-spożywczych;

• ograniczenie kosztów transakcyjnych ze względu na skrócenie łańcucha dostaw;

• oszczędności wynikające z wyeliminowania przypadków fałszowania żywności;

• ograniczenie marnotrawienia żywności i ochrona zasobów naturalnych.

KORZYŚCI 
EKONOMICZNE:

• wzrost pozycji konkurencyjnej producentów rolnych w łańcuchu dostaw, m.in. poprzez

obniżenie kosztów transakcyjnych związanych ze sprzedażą produktów rolno-spożywczych
oraz skrócenie terminów płatności;

• optymalizacja procesów zarządzania własną produkcją m.in. poprzez możliwość
dokonywania rejestracji zdarzeń w stadzie, analizę rentowności produkcji oraz prowadzenie

ewidencji zabiegów;

• uwiarygodnienie procesu produkcji, potwierdzenie jej jakości i bezpieczeństwa;

• wzrost cen produktów wytworzonych w gospodarstwie poprzez osiągnięcie lepszej pozycji

negocjacyjnej;

• poprawa perspektywy lepszego dostępu do szerszego rynku zbytu, w tym rynku UE oraz

poza unijnego.

KORZYŚCI 
dla POLSKICH 

PRODUCENTÓW 
ROLNYCH



Realizacja projektu

❑ I FAZA 

Przeprowadzenie Pilotażu na rynku wołowiny, wieprzowiny i ziemniaka;

Okres realizacji: grudzień 2021– marzec 2023

❑ II FAZA (do decyzji na podstawie fazy I)

Wdrożenie docelowego Systemu IT, rozbudowanego o kolejne rynki AGRO 
(o ile Pilotaż potwierdzi zasadność i możliwość jego realizacji);

Planowany okres realizacji: lata 2023–2024.
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Pilotaż 

Pilotaż:

❑ ma na celu dokonanie praktycznego sprawdzenia możliwości zbudowania jednego systemu IT dla różnych produktów 

żywnościowych; 

❑ zbudowany zostanie i przetestowany pilotażowy system IT obejmujący monitorowanie łańcucha dostaw na rynkach 

mięsa wołowego, wieprzowego i ziemniaków; 

❑ końcowym rezultatem będzie wygenerowanie „paszportu” potwierdzającego identyfikowalność i bezpieczeństwo 

produktu.

Zleceniobiorcą Pilotażu jest:

• Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy 
Powierzenie realizacji Pilotażu na rzecz Zleceniobiorcy zostało dokonane na mocy Decyzji Prezesa Rady Ministrów z dnia 
13 grudnia 2021 r., w oparciu o art. 10c ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów.

• Umowa KOWR – NASK - PIB 
16 grudnia 2021 r. została zawarta Umowa pomiędzy KOWR a NASK - PIB, której przedmiotem jest uregulowanie zasad
realizacji i finansowania Pilotażu w ramach projektu Paszportyzacja polskiej żywności.
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Harmonogram Pilotażu

PILOTAŻ:

ETAP I - Prace badawcze - 6 m-cy (od połowy grudnia 2021 r. do 15 czerwca 2022 r.)

w tym:

1) Raport z prac badawczych dla rynku ziemniaka;

2) Raport z prac badawczych dla rynku wołowiny;

3) Raport z prac badawczych dla rynku wieprzowiny;

4) Raport podsumowujący prace badawcze Etapu I.

ETAP II - Prace badawcze, rozwojowe, projektowe oraz implementacyjne - 15 m-cy od daty

zawarcia umowy (do 15 marca 2023 r.)

w tym:

1) Wstępna koncepcja Pilotażowego Systemu IT;

2) Opracowanie Raportu Końcowego.
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Zakres Pilotażu
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Zakres prac w ramach Pilotażu:

❑ prace badawcze mające na celu zdobycie nowej wiedzy i umiejętności;

❑ porównanie technologii gromadzenia i przetwarzania dużych zbiorów danych, niezbędnych do budowy 

paszportów oraz rekomendacje w zakresie Docelowego Systemu IT;

❑ przetestowanie określonych funkcjonalności i innowacyjnych rozwiązań na wybranych grupach podmiotów;

❑ sprawdzenie możliwości integracji z Danymi referencyjnymi;

❑ badanie oczekiwanych funkcjonalności i preferencji w zakresie interfejsów użytkownika (badania 

użyteczności);

❑ utworzenie prototypu paszportu dla wołowiny, wieprzowiny i ziemniaka;

❑ przeprowadzenie instruktaży stanowiskowych u Uczestników Pilotażu.



Uczestnicy Pilotażu

W ramach Pilotażu:

Uczestnicy Pilotażu w celu przetestowania założonych funkcjonalności Pilotażowego Systemu IT zostaną 

wyposażeni w niezbędne urządzenia do monitorowania produkcji w łańcuchu dostaw, tj. m.in.:

❑ znaczniki (kolczyki, beacony, tagi RFID, kody paskowe, kody QR, itp.);

❑ czujniki aktywne (bramki, czytniki, itp.);

❑ otwarte interfejsy (API) do komunikacji z czujnikami;

❑ interfejsy do komunikacji z systemami obsługującymi Dane referencyjne;

❑ biochipy DNA;

❑ urządzenia umożliwiające odbiór oraz przetwarzanie danych (tablet, laptop/komputer stacjonarny, skaner, 

drukarka, itp.);

❑ inne, które umożliwią pozyskanie, zagregowanie i analizę danych potrzebnych do budowy paszportów.
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W efekcie prac prowadzonych w ramach Pilotażu uczestnicy rynku uzyskają: 

Paszport
rynek ziemniaka

Paszport
rynek wołowiny

Paszport 
rynek wieprzowiny

Pilotażowy System IT
monitorujący produkcję żywności na kluczowych etapach łańcucha dostaw

Paszport polskiej żywności 



Przykład prototypu paszportu – Wołowina



Współpraca technologiczna

Zbieranie danych
Dane zebrane z łańcucha dostaw w celu zasilenia platformy będą pochodzić 

z wielu niezależnych źródeł. W rzeczywistości niemalże każdy podmiot 

kwalifikuje się do roli źródła danych, jeśli generuje dane przydatne do 

uzupełnienia lub wzbogacenia cyfrowej historii produktu.

Pozyskiwanie informacji
Dane zebrane z różnych źródeł będą przetwarzane przez platformę za 

pośrednictwem silnika przetwarzania, który m.in. zabezpieczy sekwencje 

udokumentowanych zdarzeń.

Model danych i cyfrowa identyfikacja produktów
Platforma będzie analizowała dane pod względem zgodności z przyjętymi 

normami i regułami oraz przygotowywała informacje na potrzeby paszportu 

w planowanym modelu danych, z uwzględnieniem potrzeb użytkowników.

Wizualizacja danych
Platforma będzie oferowała wszystkim uprawnionym interesariuszom 

możliwość dostępu i przeglądania zgromadzonych danych w 

spersonalizowany sposób (dostęp przez API, strona paszportu).



Współpraca technologiczna

Źródła danych Przetwarzanie 

danych

Wizualizacja i 

dostęp do danych

Praktyczne doświadczenia



Krajowe systemy jakości żywności

Przyszłością polskiego rolnictwa jest produkowanie żywności wysokiej jakości 

Paszportyzacja polskiej żywności będzie uwzględniać krajowe systemy jakości żywności, 

w tym w I fazie realizacji projektu, tj. PILOTAŻU, w tym m.in.:

mięso wieprzowe                 mięso wołowe



Projekt
System Satelitarnego Monitorowania Upraw Rolnych
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• Celem Projektu S2MUR jest dostarczenie kompleksowej wiedzy nt.:

• stanu upraw rolnych,

• prognoz potencjalnych plonów,

• szacowania strat w plonach,

• prognoz wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych;

• W wyniku realizacji Projektu kompleksowy system do monitorowania upraw

(geoserwis, aplikacja mobilna, raporty, zestawienia, mapy, itp.);

• System dedykowany będzie dwóm głównym odbiorcom, tj.: przedstawicielom

resortu rolnictwa i administracji publicznej oraz rolnikom indywidualnym;

• Termin realizacji: 2021-2025;

Projekt S2MUR



▪ przewidziana faza B+R, z wykorzystaniem matematycznych modeli samouczących 

się (ML);

▪ dokładność do pojedynczej działki;

▪ dla gruntów ZWRSP, docelowo cały kraj;

▪ informacje dostępne „za biurka”;

▪ smart farming, smart village;

▪ optymalizacja kosztów;

▪ wiarygodna informacja;

▪ przyspieszenie procesu szacowania strat

w plonach;

System Satelitarnego Monitorowania Upraw 

Rolnych – S2MUR 



Synergia wieloźródłowych i komplementarnych danych.

Rozwiązanie oparte głównie na danych bezpłatnych.

Sentinel, MODiS, 

systemy komercyjne

PSHM, IMiGW

ARiMR

GUGiK

Dane satelitarne niskorozdzielcze /30 m/

Dane satelitarne średniorozdzielcze /10 m/

Dane satelitarne wysokorozdzielcze /1-4 m/ 

Dane meteorologiczne

Dane z radarów meteorologicznych 

Mapy glebowo-rolnicze

Dane in-situ

Dane (działki rolne, pola uprawowe, id prod.)

EGiB, PRG, NMT i in. dane uzupełniające 

System Satelitarnego Monitorowania Upraw 

Rolnych – S2MUR 

GUGiK, WODGiK, IUNG

KOWR



System Satelitarnego Monitorowania Upraw 
Rolnych – S2MUR 
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Tryb zamówienia - Partnerstwo Innowacyjne:

✓ Tryb udzielania zamówienia publicznego, określony przepisami ustawy Prawo
zamówień publicznych,

✓ Służy do opracowania i zakupu innowacyjnego produktu niedostępnego jeszcze na
rynku,

✓ Zamówienie poprzedzone jest fazą negocjacyjną z Wykonawcami którzy spełnią
warunki udziału w postępowaniu (ustalany jest zakres i sposób realizacji
zamówienia),

✓ Zamawiający może zawrzeć umowy z kilkoma Wykonawcami, którzy następnie
równolegle realizują projekty badawcze, a po każdym z etapów prac,
Zamawiający ogranicza ich liczbę,

✓ Do kolejnych etapów przechodzą tylko te Podmioty, które zrealizują cele zakładane
w danym etapie,

✓ Do fazy produkcji dochodzi jeden lub kilku Wykonawców, którego prototyp spełni w
najwyższym stopniu pierwotne założenia.



System Satelitarnego Monitorowania Upraw 
Rolnych – S2MUR 
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Koszt budowy systemu:

Szacowany koszt realizacji Projektu to 201,72 mln zł brutto (164 mln zł netto) 

(środki finansowe KOWR z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa z możliwością 
refinansowania ze środków z Krajowego Planu Odbudowy z wyłączeniem VAT).



System Satelitarnego Monitorowania Upraw 
Rolnych – S2MUR 
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• Etap I - wybór doradcy prawnego, którego zadaniem jest prowadzanie postępowań od 

strony formalnej oraz opracowanie propozycji zmian legislacyjnychw zakresie 

odszkodowań. 

31.12.2020 r. podpisano umowę z Kancelarią Prawną Pieróg&Partnerzy;

• Etap II – wybór doradcy technicznego, którego zadaniem jest przygotowanie od strony

technicznej dokumentacji przetargowej oraz nadzór realizacji systemu.

25.11.2021 r. podpisano umowę z firmą OPEGIEKA Elbląg;

• Etap III – zakup danych satelitarnych wysokorozdzielczych wykorzystanych w Projekcie;

• Etap IV – realizacja systemu w trybie Partnerstwa Innowacyjnego.

Podział budowy systemu na etapy:



System Satelitarnego Monitorowania Upraw 
Rolnych – S2MUR 
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• 2022 – przygotowanie i przeprowadzenie postępowań na:
• wyłonienie Dostawcy danych satelitarnych niezbędnych do realizacji Projektu,
• wyłonienie Wykonawcy lub Wykonawców S2MUR w trybie Partnerstwa 

Innowacyjnego;
• 2023 – rozpoczęcie procesu dostaw scen satelitarnych; przeprowadzenie fazy B+R oraz 

początkowa realizacja budowy systemu;
• 2024 – realizacja fazy wdrożeniowej dla Wykonawcy wyłonionego w trybie Partnerstwa 

Innowacyjnego;
• 2025 – osiągnięcie operacyjnej gotowości systemu; gotowość do migracji Systemu do 

Centrum Geomatyki w Puławach.

Harmonogram realizacji prac nad projektem:



System Satelitarnego Monitorowania Upraw 
Rolnych – S2MUR 
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• bieżący monitoring i dostarczenie informacji o potencjalnych plonach i stratach

w produkcji roślinnej, w tym gromadzenie i przetwarzanie informacji o uprawach dla

rolników indywidualnych;

• uzupełnienie systemu szacowania strat obszarowego z wykorzystaniem fizycznych badań

terenowych na system automatyczny z wykorzystaniem algorytmów samouczących;

• znaczne zwiększenie dokładności szacowania strat, do poziomu rozdzielczości piksela

obrazu satelitarnego;

• znaczne przyspieszenie procesu szacowania strat;

• zapewnienie transparentności systemu szacowania strat.

Docelowe efekty projektu:



System Satelitarnego Monitorowania Upraw 
Rolnych – S2MUR 
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Docelowe efekty projektu:

• automatyczna weryfikacja deklaracji/wniosku, w tymi deklaracji/wniosku o stratach

w plonach;

• błyskawiczne alarmowanie o anomaliach dotyczących hodowli i uprawy;

• identyfikacja anomalii atmosferycznych i zjawisk w obrębie pola;

• precyzyjna informacja o przebiegu faz wzrostu roślin z dokładnością do upraw;

• zdalny dostęp przy użyciu aplikacji (Android/IOS) oraz serwisu WWW.



System Satelitarnego Monitorowania Upraw 
Rolnych – S2MUR 
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Innowacyjne rozwiązanie dla polskiego rolnictwa:

• uczenie maszynowe modeli upraw rolniczych,

• zastosowanie wysokorozdzielczych zdjęć satelitarnych, 

• pełna informatyzacja usług, 

• całoroczny monitoring pola,

• kolejny etap rozwoju rolnictwa precyzyjnego. 



Satelitarny System Monitorowania Upraw 
Rolnych – S2MUR 
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ZAPYTANIE  OD INDYWIDUALNEGO UŻYTKOWNIKA 
LUB 

ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 

REPOZYTORIUM 
DANYCH

SYSTEM 
WERYFIKACJI 
I ŁĄCZENIA 

DANYCH
SCENY/ZDJĘCIA 

SATELITARNE

SYSTEM 
OBLICZENIOWY

MODEL 
WERYFIKACYJNY

PRODUKCJA 
WYNIKÓW 

DANE GLEBOWE

DANE 
GEOMETRYCZNE 

DZIAŁEK 

DANE UPRAW i 
PLONÓW

DANE 
METEOROLOGICZNE

PLATFORAM 
CYFROWA DLA 
ADMINISTRACJI

PLATFORAM 
CYFROWA DLA 

INDYWIDUALNEGO 
UŻYTKOWNIKA

SYSTEM 
DYSTRYBUCJI



Dziękuję za uwagę
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