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AKTUALNOŚCI 
 

Sprzedaż bezpośrednia w piątki i w soboty 
 

 
Fot. Rafał Zambrzycki/Kancelaria Sejmu. 

 

Sejm RP uchwalił 29 października ustawę o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki  

i soboty przez rolników i ich domowników.  

 

Ustawa reguluje prowadzenie takiego handlu w wyznaczonych miejscach w piątki  

i soboty. 

 

Celem wprowadzenia przepisów jest rozpowszechnienie sprzedaży bezpośredniej  

w miastach m.in. przez wprowadzanie przez władze gmin piątku i soboty, jako dnia 

sprzedaży bezpośredniej dla rolników sprzedających swoje produkty. Rolnicy i domownicy 

będą mogli w tych dniach sprzedawać produkty spożywcze wyprodukowane w swoich 

gospodarstwach oraz wyroby rękodzieła, nie wnosząc opłaty targowej.  

 

Takie rozwiązanie przyczyni się do zwiększenia dochodów w gospodarstwach rolnych,  

a także sprzyjać będzie upowszechnianiu produktów lokalnych, skracaniu i dywersyfikacji 

kanałów dystrybucji przez tworzenie miejsc bezpośredniej sprzedaży dla spożywczych 

produktów lokalnych. 

 

Przepisy ustawy wpisują się w politykę realizowaną w ramach Polskiego Ładu dla Polskiej 

Wsi. 

 

Planowane jest, że przepisy ustawy wejdą w życie 1 stycznia 2022 roku.  Obecnie ustawa 

oczekuje na procedowanie w Senacie RP. 
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Postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko 
 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprasza do udziału w konsultacjach publicznych, 

prowadzonych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Planu 

Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Zapraszamy wszystkich 

zainteresowanych do zgłaszania uwag i komentarzy w terminie do dnia 25 listopada 2021 

roku. 

 

Szczegółowe informacje wraz z projektem dokumentu i załącznikami, znajdują się na 

dedykowanej konsultacjom stronie internetowej: 

 

https://www.gov.pl/web/wprpo2020/postepowanie-w-sprawie-strategicznej-oceny-

oddzialywania-na-srodowisko  

 

 

GRYPA PTAKÓW 
 

2 ogniska HPAI 
 

 
Fot. Alexas_Fotos/Pixabay.com. 

 

Główny Lekarz Weterynarii poinformował o stwierdzeniu 2 ognisk wysoce zjadliwej grypy 

ptaków (HPAI) u drobiu nr 340 i 341 w 2021 r. podtypu H5N1 na podstawie wyników badań 

laboratoryjnych Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu 

Badawczego w Puławach.  

 

Ognisko HPAI nr 2021/340 zostało stwierdzone 2 listopada 2021 r. w godzinach 

popołudniowych w gospodarstwie komercyjnym, w którym utrzymywano 80 812 indyków 

rzeźnych. 

Gospodarstwo zlokalizowane jest w miejscowości Strusy w gminie Paprotnia, powiat 

siedlecki, woj. mazowieckie. Próbki do badań laboratoryjnych zostały pobrane 1 listopada 

2021 r. 

 

Ognisko HPAI nr 2021/341 zostało stwierdzone 3 listopada 2021 r. w gospodarstwie 

komercyjnym, w którym utrzymywano 61 469 indyków rzeźnych. Gospodarstwo 

https://www.gov.pl/web/wprpo2020/postepowanie-w-sprawie-strategicznej-oceny-oddzialywania-na-srodowisko
https://www.gov.pl/web/wprpo2020/postepowanie-w-sprawie-strategicznej-oceny-oddzialywania-na-srodowisko
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zlokalizowane jest w miejscowości Strusy w gminie Paprotnia, powiat siedlecki, 

województwo mazowieckie. 

 

Próbki do badań laboratoryjnych zostały pobrane 2 listopada 2021 r. W gospodarstwach, 

w którym stwierdzono ogniska, Inspekcja Weterynaryjna wdraża wszystkie środki 

zwalczania choroby, zgodnie z procedurami oraz rozporządzeniem Delegowanym Komisji 

(UE) 2020/687, w tym m.in. zabicie i utylizację zwierząt, przeprowadzenie oczyszczania  

i dezynfekcji w ognisku choroby, wyznaczenie obszarów zapowietrzonego i zagrożonego. 

 
 

Wysoce zjadliwa grypa ptaków (HPAI) - rady ministerstwa 
rolnictwa  

 
Grypa ptaków to zakaźna choroba wirusowa, na którą podatne są wszystkie gatunki drobiu 

i wiele gatunków ptaków dzikich. Wirus ten może wywoływać zachorowania  

i bardzo wysoką śmiertelność u ptactwa domowego. Wektorem wirusa grypy są ptaki 

dzikie, przede wszystkim gatunki związane ze środowiskiem wodnym, czyli kaczki, gęsi  

i łabędzie. 

 

Grypa ptaków jest chorobą o bardzo dużym znaczeniu ekonomicznym. Państwo,  

w którym pojawi się choćby jedno ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków traci możliwość 

eksportu drobiu i produktów pochodzenia drobiowego co najmniej z regionu, w którym 

choroba się pojawiła, jak również – w zależności od treści umów bilateralnych – z obszaru 

całego państwa, co generuje wymierne straty finansowe. 

 

Hodowco – szczególnie w okresie wzmożonej migracji ptaków zwróć uwagę na zasady 

bioasekuracji. Przestrzegając tych zasad istotnie zmniejszasz ryzyko wystąpienia wysoce 

zjadliwej grypy ptaków w twoim gospodarstwie. W ten sposób możesz uniknąć 

potencjalnych strat ekonomicznych związanych z występowaniem tej choroby  

w wymiarze lokalnym i  globalnym. 

 

Bioasekuracja to skuteczna metoda minimalizowania ryzyka przeniesienia choroby na teren 

gospodarstw. 

 

W ramach zapobiegania wystąpieniu wysoce zjadliwej grypy ptaków wszyscy posiadacze 

drobiu powinni przestrzegać wymagań bioasekuracyjnych określonych w  rozporządzeniu 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków 

związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. poz. 722).  

 

Podstawowe zasady bioasekuracji stanowią, że: 

 

Nie należy: 

• poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do 

których mają dostęp ptaki dzikie; 

• wwozić na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich 

ptaków lub tusz ptaków łownych. 

 

Należy: 

• utrzymywać drób w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami; 

• uniemożliwić dostęp drobiu do zbiorników wodnych, do których mają dostęp dzikie 

ptaki; 

• przechowywać i odpowiednio zabezpieczyć paszę dla drobiu tak, aby nie miały do 

niej dostępu dzikie ptaki; 

• wyłożyć maty dezynfekcyjne przed wejściami i wyjściami z budynków 

inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, w liczbie zapewniającej 
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zabezpieczenie wejść i wyjść z tych budynków - w przypadku ferm, w których drób 

jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym; 

• zgłaszać do powiatowego lekarza weterynarii miejsca, w których utrzymywany jest 

drób lub inne ptaki; 

• przestrzegać zasad higieny tj. myć i odkażać ręce oraz stosować odzież ochronną 

oraz obuwie ochronne przy wchodzeniu do budynków inwentarskich; 

• czyścić i odkażać narzędzia i sprzęt używany do obsługi zwierząt. 

 

 

RYNKI MIĘSNE 
 

Wieprzowina - tygodniowy raport cenowy KE  
 

Notowania tusz wieprzowych w Unii Europejskiej, stan an 43 tydzień 2021 roku. 

 

 
 

Link do tygodniowego raportu cenowego: 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-

fisheries/farming/documents/pig-weekly-prices-eu_en.pdf 

 

Link do podsumowania cen na rynku wieprzowiny: 

https://agridata.ec.europa.eu/Reports/Pigmeat_Dashboard.pdf.    

 

 
Cena wieprzowiny w Chinach na rynkach lokalnych 

 
Średnia cena za 1 kg prosiaka, żywca, wieprzowiny na podstawie danych z 

500 rynków lokalnych w Chinach na dzień 8 listopada wyniosła:  

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/farming/documents/pig-weekly-prices-eu_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/farming/documents/pig-weekly-prices-eu_en.pdf
https://agridata.ec.europa.eu/Reports/Pigmeat_Dashboard.pdf
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prosiak   93,86 CNY/kg, czyli 58,19 zł; 

żywiec   45,28 CNY/kg, czyli 28,07 zł; 

wieprzowina   28,51 CNY/kg, czyli 17,67 zł. 

 

Tymczasem średnia cena hurtowa wieprzowiny u producenta na dzień 5 listopada wyniosła 

22,51 CNY/kg, czyli 13,95 zł. 

 

 
 
 

ANALIZA 
 

Organizacje producenckie – wyższy poziom współpracy 

przedsiębiorców rolnych 
 

Nowe formy organizacji przedsiębiorców rolnych, tzw. organizacje producenckie, to wyższy 

niż grupy producentów poziom integracji środowiska rolniczo-przetwórczego. Podstawowe 

korzyści z uczestnictwa w organizacji to lepszy dostęp do innowacji, silniejsza pozycja w 

łańcuchu dostaw oraz wyższa konkurencyjność w zakupach i sprzedaży, a także dostęp do 

wsparcia finansowego. O idei i praktyce współpracy producentów rolnych mówi Wojciech 

Styburski, Prezes Zarządu Agro Integracja, integrującej środowiska rolnicze m.in. poprzez 

zakładanie i prowadzenie grup producenckich. 

 

Link do analizy: 

https://agronomist.pl/articles/foodagro-sonar-organizacje-producenckie-wyzszy-poziom-

wspolpracy-przedsiebiorcow-rolnych  

 

 
Food&Agri Industry Flash - Informacje branżowe #Mięso, 

październik 2021 
 

Według prognoz ABPA (Brazylijskie Stowarzyszenie Białka Zwierzęcego) brazylijski eksport 

mięsa drobiowego w 2021 roku będzie o 7,5% więszy w relacji rocznej i wyniesie ~4,5 mln 

ton. Brazylijscy analitycy przewidują wzrost eksportu, mimo wyzwań związanych z 

rosnącymi kosztami pasz w Brazylii. Prognoza zakłada, że w 2022 roku brazylijscy 

https://agronomist.pl/articles/foodagro-sonar-organizacje-producenckie-wyzszy-poziom-wspolpracy-przedsiebiorcow-rolnych
https://agronomist.pl/articles/foodagro-sonar-organizacje-producenckie-wyzszy-poziom-wspolpracy-przedsiebiorcow-rolnych
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eksporterzy zwiększą o 3,6 proc. wysyłki zagraniczne do 4,55 - 4,65 mln ton drobiu. 

Według danych ABPA, od stycznia do sierpnia 2021 roku brazylijski eksport mięsa 

drobiowego wyniósł 3 mln ton, co oznacza wzrost o 7,6% r/r. Przychody ze sprzedaży 

eksportowej zwiększyły się o 18%. Najwięcej brazylijskiego drobiu w analizowanym okresie 

2021 roku zostało sprzedanych do: Chin, Arabii Saudyjskiej, Japonii, Zjednoczonych 

Emiratów Arabskich i RPA. 

 

Analizy dotyczące innych mięs są dostępne pod linkiem: 

https://agronomist.pl/articles/foodagri-industry-flash-informacje-branzowe-mieso-

pazdziernik-2021  

 

 

EKSPORT 
 

Zniesienie ograniczeń importowych do Azerbejdżanu 
 

28 października 2021 r. Agencja Bezpieczeństwa Żywności Republiki Azerbejdżanu 

poinformowała GIW o zniesieniu wszystkich ograniczeń wprowadzonych dla powiatów z 

powodu występowania w Polsce wysoce zjadliwej grypy ptaków. 

 

 

WEBINARIA 
 

 

9 listopada 2021 
 

Jak uniknąć problemów podczas zatrudniania cudzoziemców?  
 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym webinarze pt. „Jak uniknąć 

problemów podczas zatrudniania cudzoziemców?”, który odbędzie się w dniu 9 listopada 

2021 r. w godz. 10.00-11.30. 

 

Webinar organizowany jest w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, którego 

koordynatorem w Małopolsce jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.  

 

Zaproszenie do udziału skierowane jest do przedsiębiorców, którzy chcą zatrudnić bądź już 

zatrudniają cudzoziemców; przede wszystkim do działów kadr, menadżerów i osób 

zarządzających przedsiębiorstwem oraz wszystkich pracodawców zainteresowanych 

tematem. 

 

Celem webinaru jest zdobycie wiedzy dotyczącej procesu zatrudniania cudzoziemców  

w praktyce, w tym pozyskania informacji na temat niezbędnych dokumentów oraz 

obowiązujących w tym zakresie przepisów prawnych. 

 

Udział w webinarze jest bezpłatny. 

Zgłoszenia przyjmowane są do wyczerpania miejsc. 

 

Rejestracja: 

https://www.iph.krakow.pl/pl/o-izbie-2/aktualnosci/aktualnosci/143-webinar-jak-

uniknac-problemow-podczas-zatrudniania-cudzoziemcow/rezerwacja.html 

 

 

 

 

16 listopada 2021 

https://agronomist.pl/articles/foodagri-industry-flash-informacje-branzowe-mieso-pazdziernik-2021
https://agronomist.pl/articles/foodagri-industry-flash-informacje-branzowe-mieso-pazdziernik-2021
https://www.iph.krakow.pl/pl/o-izbie-2/aktualnosci/aktualnosci/143-webinar-jak-uniknac-problemow-podczas-zatrudniania-cudzoziemcow/rezerwacja.html
https://www.iph.krakow.pl/pl/o-izbie-2/aktualnosci/aktualnosci/143-webinar-jak-uniknac-problemow-podczas-zatrudniania-cudzoziemcow/rezerwacja.html
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Biznes na rynku rosyjskim: formy prowadzenia działalności 
 

Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) zaprasza przedsiębiorców do udziału w serii 

spotkań, poświęconych tematyce prowadzenia biznesu na rynku rosyjskim. 

Podczas pierwszego spotkania porozmawiamy o formach prowadzenia działalności w Rosji. 

Zwrócimy uwagę jakie korzyści oraz ryzyka niesie ze sobą założenie spółki w Rosji, krok 

po kroku opiszemy, w jaki sposób przebiega proces rejestracji oraz jak należy do tego 

procesu się przygotować. W trakcie spotkania wspólnie zastanowimy się na jakie pytania 

należy sobie odpowiedzieć zanim zostanie podjęta decyzja o założeniu spółki. Mamy 

nadzieję, że usystematyzowany przekaz wiedzy ułatwi podjęcie decyzji co do ekspansji 

biznesowej w kierunku wschodnim, a także rozwieje liczne mity co do biznesu w Rosji, a 

także pozwoli określić się ze strategią działań. 

 

Podczas webinarium dowiesz się między innymi: 

• w jakich formach prawnych dopuszczalne jest prowadzenie działalności 

gospodarczej w Rosji, 

• jak przebiega proces rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, 

• jakie zagadnienia należy uwzględnić przed podjęciem decyzji o założeniu spółki. 

 

Szkolenie poprowadzi: 

• Aleksiej Pulik, Business Development Manager, Zagranicznego Biura Handlowego 

PAIH w Rosji. 

 

Webinarium odbędzie się 16 listopada o godz. 10:00 i będzie prowadzone w języku polskim. 

 

Udział jest bezpłatny i możliwy po uprzedniej rejestracji pod linkiem. 

Liczba miejsc ograniczona. 

 

Webinarium "Biznes na rynku rosyjskim: formy prowadzenia działalności" jest częścią cyklu 

wydarzeń online dla przedsiębiorców rozważających ekspansję na rynek rosyjski. 

 

Link do rejestracji: 

https://www.paih.gov.pl/webinarium-biznes_na_rynku_rosyjskim-

formy_prowadzenia_dzialalnosci  

 

 

Tik Tok, Instagram, Facebook, czyli jak wykorzystać potencjał 

nowoczesnych narzędzi marketingu w MŚP 
 

Komunikacja marketingowa w ostatnich latach przeszła swoistą rewolucję. Znaczenia 

nabierały nowe kanały kontaktu z klientami, a stare powoli odchodziły w zapomnienie. Jak 

zatem budować strategię, by działania marketingowe podążały za trendami? Jak sprawdzić, 

w których kanałach komunikacji obecny jest klient? Z jakich narzędzi korzystać w 

kampaniach promocyjnych naszej marki? Wszystkich przedsiębiorców szukających 

odpowiedzi na powyższe pytania zapraszam do udziału w  bezpłatnym webinarium pt.: „Tik 

Tok, Instagram, Facebook, czyli jak wykorzystać potencjał nowoczesnych narzędzi 

marketingu w MŚP”, które odbędzie się 16 listopada br.  

 

Na pytania "Jak komunikować się z klientem, jak tworzyć skuteczne strategie 

marketingowe oraz jak budować PR marki oraz społeczność z wykorzystaniem narzędzi 

nowoczesnego marketingu?" odpowie dr Kinga Stopczyńska, wykładowca Wydziału 

Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Marketingu oraz szkoleniowiec i praktyk 

biznesu z zakresu szeroko pojętej komunikacji marketingowej. Autorka książek „Influencer 

marketing w dobie nowych mediów” oraz „Kreowanie wizerunku marki przy wykorzystaniu 

nowoczesnych narzędzi komunikacji marketingowej”. 

https://www.paih.gov.pl/webinarium-biznes_na_rynku_rosyjskim-formy_prowadzenia_dzialalnosci
https://www.paih.gov.pl/webinarium-biznes_na_rynku_rosyjskim-formy_prowadzenia_dzialalnosci
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W programie webinarium m. in.: 

• Strategia działania i wykorzystanie potencjału narzędzi na Instagramie, Facebooku 

oraz Tik Toku. 

• Zagrożenia i szanse komunikacyjne w social media. 

• Profil marki na Twitterze. 

• Tworzenie sieci ambasadorów marki w social media. 

• Wykorzystanie storytellingu w komunikacji. 

• Kształtowanie postaw klientów w oparciu o inspirację i coaching dedykowany marce. 

 

 16 listopada br. godz. 11:30 – 13:00 

 

Webinarium jest otwarte i nie wymaga rejestracji. W dniu transmisji uaktywni się 

poniższy player, w którym obejrzysz materiał: 

https://www.een.org.pl/component/content/article/74886:webinarium-tik-tok-instagram-

facebook-czyli-jak-wykorzystac-potencjal-nowoczesnych-narzedzi-marketingu-w-msp-

16-listopada 

https://www.een.org.pl/component/content/article/74886:webinarium-tik-tok-instagram-facebook-czyli-jak-wykorzystac-potencjal-nowoczesnych-narzedzi-marketingu-w-msp-16-listopada
https://www.een.org.pl/component/content/article/74886:webinarium-tik-tok-instagram-facebook-czyli-jak-wykorzystac-potencjal-nowoczesnych-narzedzi-marketingu-w-msp-16-listopada
https://www.een.org.pl/component/content/article/74886:webinarium-tik-tok-instagram-facebook-czyli-jak-wykorzystac-potencjal-nowoczesnych-narzedzi-marketingu-w-msp-16-listopada
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Sfinansowano ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wołowego 
 

 

 
8 listopada 2021, numer 6 

 

 

 

AKTULANOŚCI 
 Minister rolnictwa chce powołania Pełnomocnika Rządu do spraw 

Przetwórstwa i Rozwoju Rynków Rolnych 

 KRIR zawnioskował o podwyższenie płatności dobrostanowych 

 

RYNEK 
 Produkcja wołowiny w USA – komunikat USDA 

 

CENY - KRAJ 
 Średnia cena zakupu bydła rzeźnego w ubojniach [wg mpc] 

 Zbiorcze zestawienie danych dla Polski dotyczących zakupu bydła 

rzeźnego w ubojniach 

 

CENY – ŚWIAT 
 Tygodniowe notowania tusz wołowych w UE – stan na 43 tydzień 2021 

 

EKSPORT 
 

 Kierunki, wartość, wolumen oraz średnia cena uzyskana w imporcie bydła 

żywego i mięsa wołowego w I-VIII 2021 r. (dane wstępne) 

 

 

 

 

*** 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 



11 

 

Sfinansowano ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wołowego 
 

AKTULANOŚCI 
 

Minister rolnictwa chce powołania Pełnomocnika Rządu do spraw 
Przetwórstwa i Rozwoju Rynków Rolnych 
 

 
Fot. MRiRW. 

 

Powołanie Pełnomocnika Rządu do spraw Przetwórstwa i Rozwoju Rynków Rolnych wynika 

z potrzeby skoordynowania działań dotyczących rozwoju przetwórstwa rolno-spożywczego 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obejmujących zarówno kwestie dotyczące analizy 

potrzeb, możliwości wykorzystania unijnych i krajowych instrumentów prawnych i 

finansowych oraz skoordynowanie działań w zakresie wsparcia rozwoju przetwórstwa 

rolno-spożywczego, w tym związanych z funkcjonowaniem łańcucha dostaw w sektorze 

rolno-spożywczym – napisano w informacji o przyczynach i potrzebie wprowadzenia 

rozwiązań planowanych w projekcie. 

 

Proponowane rozwiązanie ma również na celu ułatwienie współpracy z partnerami 

społecznymi w ramach poszczególnych branż sektora rolno-spożywczego, w tym  

z wykorzystaniem istniejących formuł współpracy. 

 

Proponuje się aby zadania pełnomocnika obejmowały m.in: 

1. analizę potrzeb w zakresie wsparcia rozwoju przetwórstwa rolno-spożywczego oraz 

możliwości wykorzystania unijnych i krajowych instrumentów prawnych  

i finansowych; 

2. skoordynowania działań w zakresie wsparcia rozwoju sektora przetwórstwa rolno-

spożywczego w ramach programów finansowanych z udziałem środków Unii 

Europejskiej, w tym Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, 

Krajowego Programu Odbudowy i Zwiększenia Odporności Sektora Rolno-

Spożywczego i Obszarów Wiejskich, Krajowego Planu Strategicznego oraz 

programów polityki spójności; 
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3. skoordynowanie działań związanych z funkcjonowaniem łańcucha dostaw  

w sektorze rolno-spożywczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (pozycja 

rolnika w łańcuchu dostaw, stosunki umowne między podmiotami łańcucha dostaw, 

przeciwdziałanie praktykom niekonkurencyjnym w łańcuchu dostaw, krótkie 

łańcuchy dostaw żywnościowych, w tym sprzedaży bezpośredniej oraz rolniczego 

handlu detalicznego, formy współpracy producentów rolnych, w tym spółdzielni 

rolniczych); 

4. skoordynowanie działań na rzecz poprawy stabilności sytuacji cenowej na 

krajowych rynkach rolnych; 

5. współpracę z partnerami społecznymi w ramach poszczególnych branż sektora 

rolno-spożywczego, w tym z wykorzystaniem istniejących formuł współpracy. 

 

Taki pełnomocnik ma zostać powołany jeszcze do końca 2021 roku. 

 

 

KRIR zawnioskował o podwyższenie płatności dobrostanowych 
 

 
Fot. NickyPe/Pixabay.com. 

 

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Henryka Kowalczyka z wnioskiem w sprawie podniesienia stawek dobrostanowych do 

bydła, świń i owiec. 

 

Krajowa Rada Izb Rolniczych uważa, że wobec rosnących kosztów hodowli zwierząt i jej 

nieopłacalności, należy podnieść dopłaty dobrostanowe co częściowo by zrekompensowało 

rosnące koszty. Przykładem mogą tu być dopłaty do krów, których stawka jest bardzo 

niska, dotyczy to również świń i owiec.  

 

Podwyżkę można byłoby sfinansować z II filaru - 30%, które mogą być przesunięte na  

I filar na dopłaty dobrostanowe. Stawka dopłat dobrostanowych powinna wynosić  

3-krotność obecnej ze względu na koszty, jakie muszą ponosić hodowcy. Wzrost płatności 
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dobrostanowych może powstrzymać negatywny trend odchodzenia gospodarstw od 

produkcji zwierzęcej. 

 

 

RYNEK 
 

Produkcja wołowiny w USA – komunikat USDA 
 

Poniżej pełny komunikat amerykańskiego Departamentu Rolnictwa o produkcji mięsa  

w USA, stan na 6 listopada 2021 roku. 

 
Total red meat production under Federal inspection for the week ending Saturday, 

November 06, 2021 was estimated at 1102.1 million lbs. according to the 

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

 

This was 0.0 percent lower than a week ago and 3.2 percent Lower than a year ago.  

Cumulative meat production for the year to date was 0.2 percent higher compared to the 

previous year. 
 

                        Meat Production (millions of pounds) 

                             (excludes condemned) 

Week Ending       Beef     Calf/Veal     Pork (2) Lamb/Mutton  Totals (3) 

  06-Nov-21       540.7          0.8        558.6         2.0    1102.1 

  30-Oct-21       555.6          0.8        543.8         2.1    1102.3 

   Change:         -2.7%         0.0%         2.7%       -4.8%      0.0% 

  07-Nov-20       547.2          1.2        588.0         2.3    1138.7 

   Change:         -1.2%       -33.3%        -5.0%      -13.0%     -3.2% 

  2021 YTD      23367.5         42.3      23312.6       102.7   46825.1 

  2020 YTD      22757.5         53.0      23831.5       105.2   46747.3 

   Change:          2.7%       -20.3%        -2.2%       -2.4%      0.2% 

(1)Previous week estimates may be revised. Year ago data are actuals. 

(2) Excludes lard.      (3) Totals may not add due to rounding. 

2021 totals are subject to revision 

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

                        Livestock Slaughter (head) 

Week Ending   Cattle    Calves/Vealer      Hogs   Sheep/Lambs 

  06-Nov-21     650,000        6,000    2,611,000      33,000 

  30-Oct-21     668,000        6,000    2,551,000      34,000 

   Change:         -2.7%         0.0%         2.4%       -2.9% 

  07-Nov-20     652,000        9,000    2,698,000      38,000 

   Change:         -0.3%       -33.3%        -3.2%      -13.2% 

  2021 YTD   28,254,000      316,000  108,800,000   1,617,000 

  2020 YTD   27,407,000      380,000  111,036,000   1,611,000 

   Change:          3.1%       -16.9%        -2.0%        0.4% 

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

                                     Average Weights (lbs) 

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

  06-Nov-21   Estimate          1379          226         288       124 

  30-Oct-21   Estimate          1378          224         286       124 

  07-Nov-20     Actual          1392          236         293       122 

            Dressed: 

  06-Nov-21   Estimate           833          132         214        62 

  30-Oct-21   Estimate           833          130         213        62 

  07-Nov-20     Actual           841          136         218        61 

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

           Percentage of Total Cattle Slaughtered by Class 

Week Ending    Steers      Heifers        Cows           Bulls 

  23-Oct-21       46.6%        31.0%        20.7%        1.7% 

  24-Oct-20       49.1%        29.4%        19.7%        1.7% 
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           Percentage of Total Hogs Slaughtered by Class 

Week Ending Barrows & Gilts                 Sows                 Boars 

  23-Oct-21       97.4%                      2.3%                  0.3% 

  24-Oct-20       97.4%                      2.4%                  0.2% 

 

*2020 slaughter totals adjusted to reflect NASS revisions 

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

Joseph, MO 

 

 

CENY - KRAJ 
 

Średnia cena zakupu bydła rzeźnego w ubojniach [wg mpc] 
 
 

Towar 

 

Cena [zł/kg] 

 

 

Obroty 

 

31.10. 
2021 

 

24.10. 
2021 

 

25.10. 
2020 

 

Zmiana  
tygodniowa 

 

Zmiana 
roczna 

 

Zmiana  
tygodniowa 

 

Zmiana 
roczna 

 

Bydło 
ogółem 

17,07 16,82 12,05 1,5% 41,7% ↑ ↑ 

Bydło 8-12 

m-cy [Z] 

17,86 17,55 12,28 1,8% 45,5% ↓ ↑ 

Byki 12-24 
m-ce [A] 

18,96 18,64 12,96 1,7% 46,3% ↑ ↑ 

Byki > 24 
m-cy [B] 

19,11 18,59 12,86 2,8% 48,6% ↑ ↓ 

Krowy [D] 
 

14,20 14,10 10,32 0,7% 37,2% ↑ ↑ 

Jałówki  > 

12 m-cy 
[E] 

17,91 17,62 12,89 1,6% 38,9% ↑ ↑ 

Źródło: Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej (ZSRIR – MRiRW) 

 

 

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 [%] 

  
2021-
10-31 

2021-10-
31 

2021-10-
31 

tyg. miesięczna roczna 

Bydło ogółem 8,84 17 071 17 413 1,5 8,7 41,7 

bydło 8-12 m-cy (Z) 9,63 17 863 18 220 1,8 15,7 45,5 

byki 12-24 m-ce (A) 10,11 18 960 19 339 1,7 10,6 46,3 

byki > 24 m-cy (B) 10,18 19 108 19 490  2,8 11,3 48,6 
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wolce > 12 m-cy (C) -- * * -- -- -- 

krowy (D) 6,91 14 196 14 480 0,7 6,9 37,6 

jałówki > 12 m-cy (E) 9,28 17 908 18 266 1,6 9,6 38,9 

 
*- 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.  

 

 

CENY - ŚWIAT 
 

Tygodniowe notowania tusz wołowych w UE – stan na 43 tydzień 
2021 
 

 
 

Link do całego tygodniowego  raportu cenowego: 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-

fisheries/farming/documents/beef-weekly-prices_en.pdf 

 

 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/farming/documents/beef-weekly-prices_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/farming/documents/beef-weekly-prices_en.pdf
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IMPORT 
 
Kierunki, wartość, wolumen oraz średnia cena uzyskana w imporcie 

bydła żywego i mięsa wołowego w I-VIII 2021 r. (dane wstępne) 
 

Kod CN: 0102 
Bydło 
żywe       

Kraj 

Wartość 

[tys. 

EUR] 

Wolumen 

[szt.] 
EUR/kg 

Słowacja 12 311 17 213 2,35 

Holandia 7 270 19 845 3,09 

Litwa 5 738 20 489 2,37 

Dania 4 002 2 898 2,99 

Węgry 3 537 3 596 1,89 

Niemcy 3 484 4 093 2,42 

Republika 

Czeska 3 000 3 043 1,69 

Łotwa 2 939 9 180 1,59 

Włochy 1 791 7 330 3,02 

Estonia 1 763 3 230 1,79 

Francja 1 543 1 611 2,23 

Hiszpania 1 369 2 504 2,39 

OGÓŁEM 49 463 96 189 2,31 

 

Kod CN: 

01022910 

Bydło żywe  

do 80 kg 
     

Kraj 

Wartość 

[tys. 

EUR] 

Wolumen 

[szt.] 
EUR/kg 

Holandia 2 809 10 043 3,28 

Litwa 2 629 12 830 2,79 

Łotwa 546 4 871 1,77 

Austria 60 396 2,33 

Włochy 55 442 1,98 

Niemcy 48 139 2,62 

Dania 25 68 4,09 

OGÓŁEM 6 179 28 874 2,82 

 

 

 

 

 

Kod CN: 0201 
Wołowina świeża  

lub schłodzona 
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Kraj 

Wartość 

[tys. 

EUR] 

Wolumen 

[ton] 
EUR/kg 

Niemcy 8 672 2 496 3,48 

Irlandia 4 023 862 4,67 

Holandia 3 822 747 5,12 

Republika 

Czeska 3 194 868 3,68 

Włochy 3 156 1 371 2,30 

Węgry 1 672 566 2,95 

Austria 1 490 410 3,63 

Litwa 1 301 389 3,35 

Wielka Brytania 1 053 366 2,88 

Hiszpania 576 110 5,23 

Dania 540 146 3,69 

Argentyna 314 25 12,73 

Francja 305 27 11,12 

OGÓŁEM 30 709 8 578 3,58 

 

 

Kod CN: 0202 

 

 

Wołowina mrożona      

Kraj 

Wartość 

[tys. 

EUR] 

Wolumen 

[ton] 
EUR/kg 

Holandia 4 389 1 098 4,00 

Niemcy 3 226 781 4,13 

Republika Czeska 2 780 819 3,40 

Dania 2 073 664 3,12 

Hiszpania 1 578 269 5,87 

Irlandia 789 188 4,20 

Austria 731 218 3,36 

Węgry 338 86 3,93 

Wielka Brytania 242 107 2,26 

Litwa 143 83 1,73 

Francja 129 69 1,88 

OGÓŁEM 16 901 4 476 3,78 

 
 
Źródło: Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej (ZSRIR – MRiRW) 
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