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 WYDARZENIA 
 
 
Branża mięsna zaapelowała do rządu o wsparcie 
 
Organizacje zrzeszające producentów i przetwórców mięsa, w tym Związek Polskie Mięso, 
zaapelowali w specjalnym liście do premiera Mateusza Morawieckiego oraz ministra 
rolnictwa i rozwoju wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego o podjęcie działań chroniących 
branżę przed konsekwencjami pandemii koronawirusa. 
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Ognisko ASF w stadzie liczącym 20 tys. świń 
 
Ognisko ASF zostało stwierdzone we wsi Niedoradz, w gminie Otyń w powiecie 
nowosolskim, w stadzie liczącym 20 tyś. świń, w tym 6 tyś. loch. 
 
Jak wyjaśniła dla farmer.pl Powiatowa Lekarz Weterynarii w Nowej Soli – Eweliną Lis, w 
związku z ujawnionym ogniskiem wdrożono wszystkie przewidziane przepisami 
procedury. Działania dotyczą dużej fermy przemysłowej. Szefowa inspektoratu nie chciała 
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jednak potwierdzić ostatecznej liczby zwierząt, które zostaną objęte likwidacją. Natłok 
pilnej pracy do wykonania nie pozwolił jej również na udzielenie bardziej szczegółowych 
informacji. 
 
 
Ministerstwo w systemie zdalnej pracy 
 
Członkowie kierownictwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wykonują swoje 
obowiązki zdalnie, w związku z objęciem ich kwarantanną, po potwierdzeniu zakażenia 
koronawirusem podsekretarza stanu Ryszarda Kamińskiego – poinformowało biuro 
prasowe resortu. 
 
Wszystkie procedury przewidziane zaleceniami Państwowej Inspekcji Sanitarnej zostały 
wdrożone. 
 
Ponadto zostały wdrożone procedury wynikające z Planu ciągłości działania ministerstwa.  
Ministrowie pracują za pośrednictwem łączy internetowych w miejscach odbywania 
kwarantanny. 
 
Wszelkie sprawy związane z ministerstwem można  załatwiać drogą e-mailową. 
 
 
Minister Ardanowski przestrzega - podwyżki cen żywności 
nieuzasadnione 
 
– Nie ma zgody na niczym nieuzasadnione podwyżki cen żywności – podkreśla minister 
Jan Krzysztof Ardanowski w kontekście sygnałów o podwyższaniu cen niektórych 
produktów żywnościowych. W tej chwili obserwuje się wzrost cen mięsa drobiowego i 
produktów mleczarskich. 
 
 
Minister jednoznacznie stwierdza, że nie ma najmniejszych powodów do wzrostu tych 
cen. Nieuzasadnione ich podnoszenie jest działaniem na szkodę obywateli i naszego 
państwa. 
 
Ceny płacone za surowce rolne są jednymi z niższych w Europie i podwyżki cen w 
sklepach nie obciążają w żaden sposób rolników. 
 
Polska należy do państw o dużym potencjale produkcji rolnej, tak dużym, że musimy 
eksportować, aby rolnictwo mogło się rozwijać. Nieuczciwi kontrahenci, którzy chcieliby 
mniej płacić rolnikom, chcą jednocześnie zarobić podwyższając ceny. 
 
Żywności mamy pod dostatkiem, a zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego 
nieprzerwanie pracują. Chwilowe braki w zaopatrzeniu spowodowane były wzmożonymi 
zakupami, których nie przewidzieli handlowcy. Te braki uzupełniane są na bieżąco. 
 
Inspekcja Handlowa oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów będą sprawdzać 
zmiany cen żywności w sklepach i w przypadku nadużyć nakładać sankcje karne. 
 
Minister Ardanowski podkreśla, że spekulowanie cenami żywności i wykorzystywanie 
sytuacji spowodowanej pandemią jest podłe, nieetyczne i zasługuje na potępienie. 
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Pieniądze to nie wszystko - Kodeks Etyki Żywnościowej podpisany 
 
– Pieniądze to nie wszystko. Pracujmy uczciwie i nie oszukujmy się wzajemnie – 
podkreślił minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski po podpisaniu 
Kodeksu Etyki Żywnościowej. 
 
Dokument został podpisany również przez delegata Konferencji Episkopatu ds. Polskich 
Przetwórców Żywności biskupa Piotra Sawczuka oraz przewodniczącego Sekcji Przemysłu 
Spożywczego Polskiego Forum ISO 9000 Janusza B. Berdowskiego. 
 
– Różne środowiska, i rolnicze, i nawet kościół katolicki mówią, że nie można dalej 
tolerować wzajemnego oszukiwania się przy produkcji żywności. Ta żywność, która ludzi 
ma leczyć, ma budować ich zdrowie, ich siły, bywa żywnością, która nie odpowiada 
standardom. Zdarza się to także u rolników – to jest dla mnie, to jest na sprzedaż. Tak 
być nie powinno. To jest rzecz niedopuszczalna – stwierdził minister. 
 
Szef resortu rolnictwa zwrócił jednocześnie uwagę, że większość żywności jest jednak 
bardzo dobrej jakości. Zdarza się jednak, że niektóre składniki dodawane w procesie 
przetwórczym psują tę żywność, a nie ją poprawiają. 
 
– Dlatego przygotowaliśmy, jest to efekt wielu lat prac i podpisaliśmy dokument – 
Kodeks Etyki Żywnościowej – poinformował minister. 
 
– To jest swoistego rodzaju apel, aby nie oszukiwać się wzajemnie, by płacić uczciwie, by 
nie opóźniać terminów płatności, by szanować partnera, z którym współpracujemy, żeby 
ten cały łańcuch „od pola do stołu” był  łańcuchem uczciwym – dodał minister Jan 
Krzysztof Ardanowski. 
 
– Etyka to jest po prostu uczciwość. Nie powinniśmy się oszukiwać, bo wspólnie razem 
mamy obowiązek dostarczać konsumentom dobrą żywność, która będzie budowała ich 
siły. Natomiast najczęściej na oszukiwaniu cierpią rolnicy. Widać to np. dziś – za 
podwyżki cen żywności obwiniani są właśnie rolnicy – zwrócił uwagę minister. 
 
Kodeks Etyki Żywnościowej zostanie dostarczony do wszystkich rolników, do wszystkich 
zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego, aby każdy mógł się z nim zapoznać. 
 
Podpisany dziś dokument wspierają najważniejsze osoby w państwie, a Prezydent 
Andrzej Duda objął go honorowym patronatem. 
 
Link do kodeksu: 
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/pieniadze-to-nie-wszystko---kodeks-etyki-
zywnosciowej-podpisany 
 
 

 KORONAWIRUS 
 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w 
sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu 
epidemii 
 
http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/491 

 
 
 

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/pieniadze-to-nie-wszystko---kodeks-etyki-zywnosciowej-podpisany
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/pieniadze-to-nie-wszystko---kodeks-etyki-zywnosciowej-podpisany
http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/491
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Transport zwierząt oraz produktów pochodzenia zwierzęcego a 
granice wewnętrzne UE w związku z COVID-19 
 
Mając na uwadze pytania wpływające do Głównego Inspektoratu Weterynarii, dotyczące 
transportu zwierząt oraz produktów pochodzenia zwierzęcego, w związku z 
przywróceniem kontroli granicznych w obrębie Unii Europejskiej w wyniku zagrożenia 
epidemicznego spowodowanego rozprzestrzenianiem się koronawirusa wywołującego 
COVID-19, informuję co następuje. 
 
Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
2 lipca 2019 r. w sprawie kontroli granicznej, żywe zwierzęta, towary łatwopsujące się 
oraz wszystkie inne towary wymagające natychmiastowego przewozu, mogą być 
odprawiane w przejściach granicznych poza kolejnością. 
 
Tymczasowa kontrola graniczna prowadzona jest przez funkcjonariuszy Straży 
Granicznej. Straż Graniczna pozostaje w bieżącym kontakcie ze służbami porządku 
publicznego państw sąsiednich, aby zapewnić właściwą organizację kolejki pojazdów 
oczekujących na kontrolę graniczną. 
 
Informacje w sprawie można znaleźć pod linkiem:   
 
https://www.strazgraniczna.pl/pl/granica/utrudnienia-w-ruchu/8312,Infolinia-Strazy-
Granicznej.html 
 
Przejście graniczne dla transportu 

 
W związku z wprowadzeniem kontroli granicznej na przejściach na granicy polsko-
niemieckiej zostało wyznaczone do transportu zwierząt przejście graniczne w Gubinku w 
Województwie Lubuskim. 
 
Według deklaracji Straży Granicznej zostanie ono uruchomione w tym zakresie w dniu 
dzisiejszym w godzinach popołudniowych. Powinno to znacząco pomóc w ułatwieniu 
transportu zwierząt wjeżdżających do Polski. 
 
 
Koronawirus a zalecenia Inspekcji Weterynaryjnej 
 
Na dedykowanej stronie zebrano podstawowe informacje na temat koronawirusa: 
https://www.wetgiw.gov.pl/inspekcja-weterynaryjna/koronawirus 
 
Można dowiedzieć się jakie są: 
 
Zalecenia dla osób objętych kwarantanną w związku z COVID-19 dotyczące postępowania 
ze zwierzętami domowymi i gospodarskimi. 
 
https://www.wetgiw.gov.pl/inspekcja-weterynaryjna/covid-19-a-postepowanie-ze-
zwierzetami-domowymi-i-gospodarskimi 
 
Zalecenia dla pracowników Inspekcji Weterynaryjnej w związku z zagrożeniem wirusem 
SARS-CoV-2 
 
https://www.wetgiw.gov.pl/inspekcja-weterynaryjna/zalecenia-dla-pracownikow-
inspekcji-weterynaryjnej-w-zwiazku-z-zagrozeniem-wirusem-sars-cov-2 
 
Zalecenia dla producentów żywności w związku z koronawirusem 
 

https://www.wetgiw.gov.pl/inspekcja-weterynaryjna/koronawirus
https://www.wetgiw.gov.pl/inspekcja-weterynaryjna/covid-19-a-postepowanie-ze-zwierzetami-domowymi-i-gospodarskimi
https://www.wetgiw.gov.pl/inspekcja-weterynaryjna/covid-19-a-postepowanie-ze-zwierzetami-domowymi-i-gospodarskimi
https://www.wetgiw.gov.pl/inspekcja-weterynaryjna/zalecenia-dla-pracownikow-inspekcji-weterynaryjnej-w-zwiazku-z-zagrozeniem-wirusem-sars-cov-2
https://www.wetgiw.gov.pl/inspekcja-weterynaryjna/zalecenia-dla-pracownikow-inspekcji-weterynaryjnej-w-zwiazku-z-zagrozeniem-wirusem-sars-cov-2
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https://www.wetgiw.gov.pl/inspekcja-weterynaryjna/zalecenia-dla-producentow-
zywnosci-w-zwiazku-z-koronawirusem 
 
 

 CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W LUTYM 2020 ROKU 
 
 
Ceny skupu podstawowych produktów rolnych , wzrosły w lutym 2020 r.  zarówno  
w stosunku do miesiąca poprzedniego (o 1,5%), jak i w porównaniu z lutym 2019 r.  
( o 7,5%). 
 
Wykres 1. Zmiany cen skupu podstawowych produktów rolnych do poprzedniego 
miesiąca 

 
Wzrost cen skupu podstawowych produktów rolnych w lutym 2020 r. w stosunku do 
stycznia 2020 r. był wynikiem podwyżek cen wszystkich produktów, z wyjątkiem cen 
żyta. 
 
Wykres 2. Zmiany cen skupu podstawowych produktów rolnych do poprzedniego roku 

 
Wzrost cen skupu podstawowych produktów rolnych w lutym br. w porównaniu  
z analogicznym miesiącem roku ubiegłego był spowodowany głównie podwyżką cen 
żywca wieprzowego (o 50,6%).  
 
Ceny skupu i ceny uzyskiwane przez rolników na targowiskach  
 
W lutym 2020 r. w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły ceny skupu większości 
produktów rolnych przy jednoczesnym spadku cen żyta, jęczmienia, pszenżyta i owsa. Na 
targowiskach spadły ceny większości produktów rolnych z wyjątkiem cen jęczmienia  
i pszenżyta. Ceny pszenicy ukształtowały się na poziomie zbliżonym do zanotowanego  
w styczniu br. 
 
W porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku  w lutym 2020 r. zarówno  
w skupie, jak i na targowiskach odnotowano spadek cen większości produktów rolnych. 
Wyjątek stanowiły trzody chlewnej na obu rynkach oraz ceny żywca wołowego i drobiu  
(w skupie). 
 
 

https://www.wetgiw.gov.pl/inspekcja-weterynaryjna/zalecenia-dla-producentow-zywnosci-w-zwiazku-z-koronawirusem
https://www.wetgiw.gov.pl/inspekcja-weterynaryjna/zalecenia-dla-producentow-zywnosci-w-zwiazku-z-koronawirusem
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WYSZCZEGÓLNIENIE 

Ceny skupu Ceny targowiskowe 

II 2020 II 2020 

w 
złotych 

I II w 
złotych 

I II 

2020=100 2019=100 2020=100 2019=100 

Ziarno zbóż – za 1 
dt 

            

Pszenica 73,71 102,1 88,0 87,32 100,0 92,7 

Żyto 55,68 94,2 76,4 68,72 98,7 92,5 

Jęczmień 67,55 95,0 81,2 82,60 100,3 93,2 

Pszenżyto 61,67 95,3 79,2 76,69 100,8 92,7 

Owies 60,99 98,0 82,7 72,40 99,5 94,9 

Kukurydza 67,10 103,8 91,7 96,26 99,8 98,8 

       Żywiec rzeźny* – 
za 1 kg         

  

 Bydło (bez cieląt) 6,49 100,8 101,5 6,78 99,3 99,9 

w tym młode bydło 6,59 100,5 101,5 6,98 98,9 99,1 

Trzoda chlewna 6,27 105,1 150,6 6,14 98,1 119,9 

Drób 3,80 100,7 101,4 . . . 
* Ceny targowiskowe – średnia ważona cena bydła rzeźnego obliczona przy przyjęciu struktury ilości skupu 
młodego bydła i krów rzeźnych. 
 
Ceny ważniejszych produktów rolnych w lutym 2020 r. 
 
Za pszenicę w skupie płacono 73,71 zł/dt, tj. o 2,1% więcej niż przed miesiącem,  
w transakcjach targowiskowych cena była zbliżona do notowań przed miesiącem  
i wyniosła 87,32 zł/dt. 
 
 Ceny żyta zarówno w skupie, jak i na targowiskach spadły odpowiednio o 5,8% (55,68 
zł/dt)     i o 1,3% (68,72 zł/dt). 
 
W skali miesiąca ceny skupu żywca wołowego (6,49 zł/kg)  wzrosły o 0,8%. Na 
targowiskach   ceny tego żywca (6,78 w zł/kg) były niższe o 0,7% niż w styczniu br.  
 
Ceny żywca wieprzowego w skupie w lutym 2020 r. kształtowały się na poziomie 6,27 
zł/kg i były wyższe o 5,1% niż przed miesiącem. Na targowiskach za 1 kg tego żywca 
płacono 6,14 zł, tj. o 1,9% mniej niż przed miesiącem. 
 
W lutym 2020 r. ceny drobiu w skupie (3,80 zł/kg) wzrosły o 0,7% w porównaniu  
z poprzednim miesiącem.    
 
W skali roku ceny pszenicy w skupie były niższe o 12,0% i o 7,3% w transakcjach 
targowiskowych.   
 
Za żyto w płacono zarówno w skupie, jak i na targowiskach mniej niż przed rokiem 
(odpowiednio o 23,6% i o 7,5%).  
 
W skupie ceny żywca wołowego w lutym 2020 r. były wyższe od ubiegłorocznych o 1,5%, 
natomiast na targowiskach odnotowano nieznaczny spadek cen (o 0,1%).   
 
W lutym br. ceny żywca wieprzowego w stosunku do lutego 2019 r. wzrosły w skupie  
o 50,6% a na targowiskach o 19,9%. 
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Wykres 3. Ceny pszenicy  i żyta w skupie i na targowiskach 

 
 
 
 
 
 
 
Wykres 4. Ceny żywca wołowego i wieprzowego w skupie i na targowiskach 
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Wykres 5. Relacje cen skupu żywca wieprzowego do cen targowiskowych żyta i 
jęczmienia oraz cen targowiskowych prosiąt 

 
 
W lutym 2020 r. poprawiła się relacja zarówno cen skupu żywca wieprzowego do 
targowiskowych cen żyta (9,1 wobec 8,6), jak i relacja cen skupu żywca wieprzowego do 
targowiskowych cen jęczmienia (7,6 wobec 7,3) 
 
 

 RYNKI EKSPORTOWE 
 
Produkcja drobiu w Brazylii 
 
https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName
=Poultry%20and%20Products%20Semi-annual_Brasilia_Brazil_03-01-2020 
 
Produkcja zwierzęca w Japonii 
 
https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName
=Livestock%20and%20Products%20Semi-annual_Tokyo_Japan_03-01-2020 
 
Produkcja zwierzęca w Kanadzie 
 
https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName
=Livestock%20and%20Products%20Semi-annual_Ottawa_Canada_03-01-2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Poultry%20and%20Products%20Semi-annual_Brasilia_Brazil_03-01-2020
https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Poultry%20and%20Products%20Semi-annual_Brasilia_Brazil_03-01-2020
https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Livestock%20and%20Products%20Semi-annual_Tokyo_Japan_03-01-2020
https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Livestock%20and%20Products%20Semi-annual_Tokyo_Japan_03-01-2020
https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Livestock%20and%20Products%20Semi-annual_Ottawa_Canada_03-01-2020
https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Livestock%20and%20Products%20Semi-annual_Ottawa_Canada_03-01-2020


13 

 

Biuletyn Związku Polskie Mięso 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Redakcja Biuletynu 

Związek Polskie Mięso 
 

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 

 
Biuletyn przygotował Jacek Strzelecki 

jacek@polskie-mieso.pl 


