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AKTUALNOŚCI 
 

Minister rolnictwa obiecał wzmocnienie Inspekcji Weterynaryjnej 
 

 
Fot. MRiRW. 

 

–  Dziękuję za prowadzenie walki z ASF i dbanie o bezpieczeństwo naszej żywności  

– powiedział wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk podczas XII 

Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii. 

 

Wicepremier Kowalczyk zwrócił uwagę, że praca lekarzy weterynarii odbywa się obecnie 

w bardzo trudnych warunkach. 

 

– Jak każda branża również i ta boryka się z ograniczeniami wynikającymi z pandemii 

Covid-19. Służby weterynaryjne prowadzą jednak nieustanną walkę z dwoma 

najpoważniejszymi zagrożeniami w chowie zwierząt – z wirusem afrykańskiego pomoru 

świń i grypą ptaków – podkreślił wicepremier i zaznaczył, że dlatego niezbędne jest 

wzmocnienie tych służb. 

 

– Istotnie zwiększamy w 2022 roku środki finansowe na weterynarię. Będzie to  

dodatkowo ok. 600 mln zł na Inspekcję, w tym na zwiększenie zatrudnienia oraz istotne 

podwyżki wynagrodzeń – zapowiedział wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi 

Henryk Kowalczyk. 

 

Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii odbywa się raz na cztery lata. Jest to zjazd 

sprawozdawczo-wyborczy, podczas którego zostają wybrane nowe władze Samorządu 

Lekarzy Weterynarii. 
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Raport KE: eksport Polski do państw trzecich tworzy 200 tys. 

miejsc pracy w pozostałych krajach Unii 
 

W Unii Europejskiej średnio jedno stanowisko pracy na pięć jest tworzone dzięki 

eksportowi do krajów poza unijnych. Dzięki sprzedaży do państw trzecich, poszczególne 

kraje Wspólnoty tworzą miejsca pracy nie tylko u siebie, ale też w pozostałych państwach 

Unii, a także poza nią –  takie ogólne wnioski można wyciągnąć z raportu Komisji 

Europejskiej „EU exports to the world: effects on employment 2021” nt. wpływu eksportu 

z UE do państw trzecich na zatrudnienie, zarówno państwach Unii, jak i poza nią. 

 

Komisja prześwietliła wpływ eksportu do krajów poza unijnych na zatrudnienie we 

wszystkich 27 państwach Unii. W całej Unii utrzymuje on 38 milionów miejsc pracy,  

a jego wpływ systematycznie rośnie. Względem pierwszego badania, które 

przeprowadzono w 2000 roku – zatrudnienie w UE związane z eksportem wzrosło o 75 

proc. W ciągu ostatniej dekady przybyło zaś z tego tytuł 11 milionów miejsc pracy w Unii. 

Globalnie eksport z UE tworzy lub współtworzy 62,5 miliona miejsc pracy.   

 

 
 

Jak na tym tle wypada Polska? W 2019 roku wartość eksportu Polski do państw trzecich 

(poza UE) wyniosła 86 miliardów euro, co przekłada się na utrzymanie 2,3 miliona miejsc 

pracy nad Wisłą – to 19 proc. wszystkich miejsc pracy w Polsce. Co ciekawe, sprzedaż  

z Polski do krajów poza unijnych tworzy ponad 200 tysięcy stanowisk pracy  
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w pozostałych krajach Wspólnoty. W przypadku Włoch jest to blisko 400 tysięcy,  

a Francji – 600 tysięcy. Należy jednak wziąć pod uwagę, że gospodarki obydwu tych 

państw są odpowiednio 3 i 4 krotnie większe od polskiej (wg. danych Banku 

Światowego). 

 

W tworzenie eksportowego PKB Polski zaangażowana jest przede wszystkim średnio 

wykwalifikowana kadra – tylko 6 proc. pracowników związanych z eksportem to 

pracownicy o niskich kwalifikacjach, czyli tacy, którzy nie ukończyli co najmniej szkoły 

średniej. Dosyć wysoki odsetek, bo blisko jedną piątą stanowią wysoko wykwalifikowani 

pracownicy. 

 

I takie proporcje, z dominującą kadrą o średnich kwalifikacjach, przeważają w większości 

państw europejskich. Jednym z wyjątków jest np. Portugalia, której eksport w dużej 

mierze opiera się na pracownikach o niskich kwalifikacjach. Stanowią oni prawie 60 proc. 

całej siły roboczej tego kraju związanej z eksportem. 

 

Więcej szczegółów nt. wpływu poszczególnych państw na tworzenie miejsc pracy w UE 

związanych z eksportem znajdziesz w raporcie Komisji Europejskiej. 

 

Link do raportu: 

https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/november/tradoc_157516.pdf.  

 
Źródło: Komisja Europejska/PARP. 

 

 

Najbardziej zaskakujący rok w branży cateringu dietetycznego  
 

Rynek tzw. diety pudełkowej wciąż rozwija się bardzo dynamicznie. Według dostępnych 

danych w ubiegłym roku przybyło ok. 200 nowych firm. Jednym z liderów cateringu 

dietetycznego w Polsce jest firma Kukuła Healthy Food, która w 2021 roku zanotowała  

25 mln zł przychodu.  

 

– Według dostępnych danych, w ubiegłym roku powstało ponad 200 nowych firm 

oferujących catering dietetyczny. Tego typu biznes bardzo łatwo założyć ze względu na 

niski próg wejścia, brak nadzoru i jasnych kryteriów odnośnie funkcjonowania firm. 

Dlatego większość z nich nie ma odpowiedniego zaplecza i nie zatrudnia dietetyków, więc 

próbują zaistnieć oferując usługę w bardzo niskiej cenie. Jeśli widzimy ofertę  

5-daniowego zestawu na poziomie 1800 kcal za ok. 50 zł/dzień tzn. że jest na bazie 

bardzo podstawowych produktów, albo mogą pojawić się w niej niezdrowe zamienniki. 

Tego typu firmy źle wpływają na opinię o całej branży. Stąd też w pierwszej trójce 

najczęściej wymienianych wad cateringu dietetycznego wśród osób, które nigdy nie 

skorzystały z usługi „brak pewności co do jakości jedzenia” – powiedział Jakub Kukuła, 

pomysłodawca i założyciel firmy Kukuła Healthy Food. 

 

Jak wyjaśnił Kukuła kody rabatowe i sezonowe promocje stały się w większości firm 

podstawą strategii na sprzedaż. Według niego to kanibalizowanie sprzedaży i w dłuższej 

perspektywie nie prowadzi do rozwoju.  

 

Catering dietetyczny Kukuła Healthy Food od dwóch lat prowadzi badania na temat 

nawyków żywieniowych i stylu życia Polaków. W 2020 roku ogólnopolska ankieta została 

przeprowadzona w styczniu, jeszcze przed wybuchem pandemii. Firma powtórzyła 

badanie na jesieni 2021 roku i porównała wyniki. 

 

Do najczęściej wskazywanych zalet diet pudełkowych wg badanych należą: oszczędność 

czasu, ułatwianie zdrowego odżywiania oraz regularnego spożywania posiłków (dla 

porównania w styczniu 2020 roku badani wymienili: oszczędność czasu, ułatwienie 

regularnego spożywania posiłków oraz odchudzanie). 

https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/november/tradoc_157516.pdf
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Ankietowani jako główne wady cateringu dietetycznego, podobnie jak w ubiegłym roku 

wymienili: wysoką cenę, konieczność spożywania z góry narzuconych posiłków oraz brak 

pewności co do jakości jedzenia. 

 

Osoby korzystające z „pudełek” przy wyborze firmy cateringowej nadal przede wszystkim 

zwracają uwagę na różnorodność menu (75% w 2021r.; 83% w 2020r.). W drugiej 

kolejności ex aequo (69%) wymienili: możliwość personalizacji diety (np. dieta 

indywidualna, wykluczenia konkretnych składników), elastyczność godzin dostawy i cenę. 

 

- Jesteśmy jedną z nielicznych firm w Polsce, która ma w ofercie dietę indywidualną. 

Widzimy w niej duży potencjał, dlatego przygotowujemy do niej nowe pomieszczenia i tę 

kategorię będziemy w bieżącym roku intensywnie rozwijać  – mówi Jakub Kukuła, Kukuła 

Healthy Food. 

 

 
Fot. Pixabay. 

 

Według danych sprzedażowych Kukuła Healthy Food największym zainteresowaniem  

w ubiegłym roku cieszyły się programy dietetyczne Optimal (bez żadnych wykluczeń), 

Active (dla osób aktywnych, o zwiększonej ilości białka), Ketogeniczna (o niskiej 

zawartości węglowodanów), Tarczycowa (bez glutenu i laktozy, m.in. dla osób  

z niedoczynnością tarczycy lub chorobą Hashimoto) i Insulinooporność (o niskim indeksie 

glikemicznym). 

 

Kobiety częściej sięgają po posiłki o obniżonej kaloryczności, a mężczyźni po diety 

pomagające w budowaniu masy mięśniowej. W przypadku podziału na płeć, wśród 

mężczyzn „pierwsza trójka” to Optimal, Active i Ketogeniczna, a wśród kobiet Optimal, 

Tarczycowa i Ketogeniczna. Liczba klientów w podziale na płeć jest zbliżona.  

 

Według badania „Jak odżywiają się Polacy? Kukuła Healthy Food 2021” najsilniejsze 

trendy żywieniowe  to żywność bez dodatku cukru, weganizm oraz tzw. diety 

specjalistyczne jak np. dieta tarczycowa.  
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Do stosowania różnego typu ograniczeń żywieniowych w codziennej diecie aktualnie 

przyznaje się 85% Polaków. Prawie połowa tej grupy (45%) to osoby, które w ostatnim 

roku mocno ograniczyły lub całkowicie wykluczyły ze swojego jadłospisu cukier.  

 

– O sposób słodzenia posiłków jesteśmy pytani bardzo często przez osoby, które 

zaczynają korzystać z naszych usług. Od początku istnienia firmy, czyli od prawie 7 lat do 

naszych deserów i słodkich śniadań w zależności od rodzaju diety wykorzystujemy tylko 

zdrowe zamienniki cukru jak ksylitol, syrop klonowy, czy miód – mówi Jakub Kukuła, 

Kukuła Healthy Food. 

 

Popularność tzw. diet specjalistyczny jak bezglutenowa, bez laktozy, czy całkowicie 

wykluczająca nabiał z posiłków jest na podobnym poziomie jak w 2020 roku:  13% 

respondentów wyklucza z menu laktozę, a 8% całkowicie wyeliminowało nabiał z diety, 

posiłki bezglutenowe jada 10% respondentów a kolejne 11% planuje wykluczyć gluten  

z diety.  

 

Polacy dużą uwagę przywiązujemy również do spożywania określonej liczby kalorii  

w ciągu dnia (44%), a także nie jadania posiłków po określonej godzinie (33%). Jako 

główne powody stosowania ograniczeń żywieniowych w diecie wymieniamy: chęć 

prowadzenia zdrowego stylu życia, redukcja masy ciała lub problemy zdrowotne. 

 

Według badania w ostatnim roku o 2% wzrosła liczba wegan, czyli osób, które całkowicie 

wykluczyły ze swojego jadłospisu produkty pochodzenia zwierzęcego. Weganizm 

zadeklarowało już 6% badanych, a kolejne 7% chce wypróbować dietę wegańską  

w najbliższym czasie. Natomiast liczba wegetarian, czyli osób, które nie jadają mięsa, ale 

w menu uwzględniają np. nabiał, jaja i miód nie zmieniła się w stosunku do ubiegłego 

roku i nadal wynosi 10%. 
 
Źródło: Kukuła Healthy Food. 

 

 

RYNKI MIĘSNE 
 

Cena wieprzowiny w Chinach u producenta 
 

Średnia w Chinach cena hurtowa u producenta za 1 kg chudej wieprzowiny 14 stycznia 

2022 roku wyniosła 18,85 CNY, czyli 11,68 PLN. 
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Wieprzowina - tygodniowy raport cenowy KE  
 

Notowania tusz wieprzowych w Unii Europejskiej, stan na 1 tydzień 2022 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.    
 

 

EKSPORT 
 

Ograniczenia przy eksporcie na Ukrainę świń oraz towarów 

pochodzących od świń 
 

W związku z aktualną sytuacją epizootyczną dotyczącą wirusa ASF w Polsce władze 

Ukrainy rozszerzyły restrykcje importowe poprzez wprowadzenie zakazu dla 

województwa opolskiego.  

 

Aktualnie zakazem importu objętych jest 13 województw, tj.: podlaskie, mazowieckie, 

lubelskie, warmińsko-mazurskie, podkarpackie, lubuskie, wielkopolskie, dolnośląskie, 

zachodniopomorskie, łódzkie, małopolskie, świętokrzyskie, opolskie. 

 

Ograniczenia dotyczą zwierząt, które należą do rodziny świniowatych (Suidae), 

pekariowatych (Tayassuidae) i tapirowatych (Tapiridae), materiału genetycznego, 

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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produktów z nich, za wyjątkiem produktów, które przeszły obróbkę zgodną z zasadami 

określonymi w przepisach ukraińskich, tj. Wymaganiach dotyczących wprowadzenia 

(wysłania) na terytorium celne Ukrainy żywych zwierząt i ich materiału genetycznego, 

produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego, pasz, siana, słomy, ubocznych 

produktów pochodzenia zwierzęcego oraz produktów pochodnych, przyjętych 

Rozporządzeniem Ministra Polityki Rolnej i Żywności Ukrainy nr 553 z dn. 16.11.2018.)
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AKTULANOŚCI 
 

Dobrostan zwierząt – konsultacje publiczne  
 

 
Fot. MRiRW. 

 

Celem tego przeglądu będzie poprawa dobrostanu zwierząt oraz poszerzenie zakresu 

przepisów, poprzez dostosowanie ich do najnowszych dowodów naukowych, aktualnych 

priorytetów politycznych i oczekiwań społecznych, przy jednoczesnym ułatwieniu 

egzekwowania tych przepisów. 

 

Kończące się 21 stycznia 2022 roku konsultacje publiczne pozwolą na poznanie opinii na 

temat obowiązujących obecnie przepisów dotyczących dobrostanu zwierząt oraz  

o proponowanych zmianach. 

 

Pytania zawarte w kwestionariuszu dotyczą dobrostanu zwierząt na poziomie 

gospodarstwa, transportu zwierząt oraz ich uśmiercania.  

 

Biorąc udział w tych konsultacjach istnieje możliwość przekazania opartych na 

doświadczeniach opinii dotyczących m.in.: 

• gatunków/kategorii zwierząt, które powinny być objęte nowymi szczegółowymi 

wymogami, 

• możliwości wykonywania kastracji, usuwania rogów, przycinania dziobów  

i usuwania części ogona u świń, 

• okresów stopniowego wycofywania, a następnie zakazania stosowania klatek  

w utrzymaniu zwierząt, 

• wymagań podczas transportu zwierząt, 

• zakazu uśmiercania jednodniowych piskląt płci męskiej, 

• wprowadzenia przepisów regulujących utrzymywanie i uśmiercanie ryb  

w gospodarstwach rybackich. 

 

Ministerstwo zachęca rolników i reprezentujące ich organizacje oraz wszystkie podmioty 

związane z produkcją zwierzęcą do czynnego udziału w procesie konsultacji, ponieważ ich 

głos powinien być szczególnie istotny w dalszych pracach nad przyszłymi regulacjami 

dotyczącymi dobrostanu zwierząt. 

 

Aby wziąć udział w tych konsultacjach, należy wypełnić kwestionariusz online dostępny 

na stronie internetowej Komisji Europejskiej: 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12950-

Dobrostanzwierzat-przeglad-prawodawstwa-UE/public-consultation_pl  

 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12950-Dobrostanzwierzat-przeglad-prawodawstwa-UE/public-consultation_pl
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12950-Dobrostanzwierzat-przeglad-prawodawstwa-UE/public-consultation_pl
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Rząd uaktualnił wykaz odmian kukurydzy 
 

Minister rolnictwa i rozwoju wsi przygotował dla Rady Ministrów projekt rozporządzenia 

Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakazu stosowania materiału 

siewnego odmian kukurydzy MON 810. Niniejsze rozporządzenie uaktualnia wykaz 

odmian genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy MON 810, której materiał siewny jest 

zakazany do stosowania w Polsce od dnia 28 stycznia 2013 r. 

 

W dniu 28 stycznia 2013 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia  

2 stycznia 2013 r. w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy 

MON 810, zakazujące stosowania 235 odmian genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy 

MON 810 wpisanych w 30 wydaniu Wspólnotowego Katalogu Odmian Roślin Rolniczych.  

Powyższe rozporządzenie było zmieniane rozporządzeniami Rady Ministrów z dnia 8 maja 

2013 r. (Dz. U. poz. 590), 20 maja 2014 r. (Dz. U. poz. 641), 5 maja 2015 r. (Dz. U. 

poz. 688), 18 kwietnia 2016 r. (Dz. U. poz. 582), 7 kwietnia 2017 r. (Dz. U. poz. 830), 

30 marca 2018 r. (Dz. U. poz. 781), 8 maja 2019 r. (Dz. U. poz. 1047), 7 kwietnia 2020 

r. (Dz. U. poz. 675) oraz 15 kwietnia 2021 r. (Dz. U. poz. 789). 

 

 
Fot. Pixabay. 

 

Nowelizacja rozporządzenia wynika z konieczności uwzględnienia w przepisach krajowych 

wszystkich odmian genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy jako zakazanych do 

stosowania w kraju a znajdujących się w swobodnym obrocie na terytorium Unii 

Europejskiej. W związku z tym, że każdego roku we Wspólnotowym Katalogu Odmian 

Roślin Rolniczych są dokonywane zmiany polegające na wpisaniu nowych odmian MON 

810 bądź usunięciu części z nich z unijnego katalogu, wykaz odmian zakazanych do 

stosowania w Polsce należy zaktualizować (celem zapewnienia zgodności z wykazem 

odmian dopuszczonych do obrotu w Unii Europejskiej).  

 

Zmiana krajowego wykazu odmian będzie polegała na dopisaniu odmian, które zostały 

dopisane do Wspólnotowego Katalogu Odmian Roślin Rolniczych.  Krajowy wykaz 

zakazanych do uprawy odmian powinien zostać zaktualizowany przed rozpoczęciem 

okresu wiosennych siewów kukurydzy. 
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Europejskie sieci handlowe wycofują brazylijską wołowinę 
 

Europejskie sieci spożywcze jak Carrefour Belgium, Auchan France, Ahold Delheize 

Belgium i jego spółka zależna Albert Heijn (Holandia), Lidl Netherlands, Sainbury's, 

Princes Group (oba Wielka Brytania) ogłosiły, że przestaną sprzedawać niektóre lub 

wszystkie produkty wołowe z Brazylii. 

 

Zapowiedzi są wynikiem niedawnego dochodzenia przeprowadzonego przez Repórter 

Brasil we współpracy z amerykańskim NGO Mighty Earth, którzy oskarżyli JBS, 

największego w Brazylii (i na świecie) przetwórcę mięsa o pośrednie pozyskiwanie krów 

w ramach programu znanego jako „cattle laundering” – proces polegający na tym, że 

bydło hodowane na nielegalnie wylesionych gruntach jest sprzedawane legalnej farmie 

przed sprzedażą do rzeźni, w celu ukrycia jego pochodzenia. JBS odpiera powyższe 

zarzuty. 

 

Więcej informacji można znaleźć w najnowszym miesięczniku branżowym Food&Agri 

Industry Flash banku BNP Paribas. Link do miesięcznika: 
https://api.agronomist.pl/media/20220105_FA_Flash_2021_grudzie%C5%84_DISTRIBUTION.pdf  

 

RYNEK 
 

Raport – Globalny handel wołowiną 
 

Amerykański Departament Rolnictwa (USDA) opublikował raport Livestock and Poultry: 

World Markets and Trade. 

 

 

https://api.agronomist.pl/media/20220105_FA_Flash_2021_grudzie%C5%84_DISTRIBUTION.pdf
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Link do raportu: https://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/livestock_poultry.pdf.  

 

 

Produkcja wołowiny w USA – komunikat USDA 
 

Poniżej pełny komunikat amerykańskiego Departamentu Rolnictwa o produkcji mięsa  

w USA, stan na 15 stycznia 20212 roku. 
 

Total red meat production under Federal inspection for the week ending 

Saturday, January 15, 2022 was estimated at 1047.3 million lbs.according to 

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

 

This was 3.1 percent lower than a week ago and 7.9 percent Lower than a 

year ago.  Cumulative meat production for the year to date was 13.5 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) 

  15-Jan-22       521.9          1.0        522.3         2.1    1047.3 

  08-Jan-22       519.9          1.0        557.4         2.2    1080.5 

   Change:          0.4%         0.0%        -6.3%       -4.5%     -3.1% 

  16-Jan-21       550.8          1.1        583.1         2.4    1137.4 

   Change:         -5.2%        -9.1%       -10.4%      -12.5%     -7.9% 

  2022 YTD       1035.2          2.0       1074.2         4.2    2115.6 

  2021 YTD       1156.6          2.2       1282.9         4.7    2446.4 

 

https://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/livestock_poultry.pdf
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(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 

  15-Jan-22     621,000        7,000    2,407,000      33,000 

  08-Jan-22     620,000        7,000    2,568,000      35,000 

   Change:          0.2%         0.0%        -6.3%       -5.7% 

  16-Jan-21     652,000        8,000    2,644,000      36,000 

   Change:         -4.8%       -12.5%        -9.0%       -8.3% 

  2022 YTD    1,241,000       14,000    4,975,000      68,000 

  2021 YTD    1,372,000       17,000    5,800,000      70,000 

 

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

                                     Average Weights (lbs) 

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

  15-Jan-22   Estimate          1397          233         291       125 

  08-Jan-22   Estimate          1394          239         292       126 

  16-Jan-21     Actual          1403          248         295       133 

            Dressed: 

  15-Jan-22   Estimate           843          135         217        63 

  08-Jan-22   Estimate           841          138         217        63 

  16-Jan-21     Actual           847          144         221        67 

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

           Percentage of Total Cattle Slaughtered by Class 

Week Ending    Steers      Heifers        Cows           Bulls 

  01-Jan-22       48.1%        29.4%        21.2%        1.3% 

  02-Jan-21       47.4%        30.4%        21.1%        1.1% 

 

           Percentage of Total Hogs Slaughtered by Class 

Week Ending Barrows & Gilts                 Sows                 Boars 

  01-Jan-22       97.7%                      2.1%                  0.2% 

  02-Jan-21       97.7%                      2.1%                  0.2% 

 

*2021 slaughter totals adjusted to reflect NASS revisions 

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

Joseph, MO. 

 
 

EKSPORT 
 

Współpraca z Tanzanią 
 

Departament Współpracy Ekonomicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych poinformował 

o możliwości eksportu do Tanzanii dla szeroko rozumianego sektora Agri-Tech.  

 

Strona tanzańska zainteresowana jest realizacją projektów w obszarze rolnictwa  

i przetwórstwa rolnego oraz nowymi możliwościami, jakie pojawiły się w ramach realizacji 

polsko-tanzańskiej umowy kredytowej w obszarze rolnictwa. 

 

Firmy potencjalnie zainteresowane wejściem na rynek tego kraju oraz ewentualną 

realizacją projektów w ramach umowy kredytowej prosimy o przesyłanie syntetycznych 

informacji (optymalnie w formie prezentacji PP w języku angielskim), zawierających 

informacje o profilu własnej działalności oraz możliwościach współpracy handlowej  

z Tanzanią. Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 17 stycznia br. na adres 

Ilona.Pytlarska-Radziejewska@mrit.gov.pl. 

 

 

mailto:Ilona.Pytlarska-Radziejewska@mrit.gov.pl
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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 [%] 

  09.01.2022 09.01.2022 09.01.2022 tyg. miesięczna roczna 

Bydło ogółem 9,26 17 875 18 232 -2,4 0,2 40,2 

bydło 8-12 m-cy (Z) 9,70 17 997 18 357 7,1 -1,9 33,7 

byki 12-24 m-ce (A) 10,41 19 527 19 918 -2,0 1,5 41,2 

byki > 24 m-cy (B) 10,20 19 146 19 529 -1,4 0,5 38,4 

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

krowy (D) 7,46 15 328 15 635 1,2 -0,7 45,5 

jałówki > 12 m-cy (E) 9,78 18 875 19 252 0,0 3,1 40,3 

 
 

Średnie ceny sprzedaży netto (bez VAT) elementów mięsa 
wołowego (kraj) wg makroregionów: 03.01 - 09.01.2021 

 

Makroregion 

Cena sprzedaży [zł/tonę] Tygodniowa zmiana 
ceny  [%] 

  

rostbef z/k udziec b/k 
mięso 
woł. 

mielone 
rostbef z/k udziec b/k 

mięso 
woł. 

mielone 

Ogółem kraj 38 075 33 684 20 770 12,3 -1,0 -0,7 

Centralny 34 095 31 350 * 11,1 2,4 -- 

Południowy 42 633 34 241 * 7,9 -2,2 -- 

Północny * * -- -- -- -- 
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Zbiorcze zestawienie danych dla makroregionów dotyczących 

zakupu bydła rzeźnego w ubojniach 
 

MAKROREGION 

  
  

Cena zakupu   
Średnia 
tuszy  

masa    
ciepłe

j 

Zmian
a tyg. 

Struktur
a  

zakup
u 

Kategoria bydła 
 wg w.ż. 
[zł/kg] 

dla mpc 
[zł/tonę

] 

dla mps 
[zł/tonę

] 

Zmia
na  

tyg. 
[kg] 

Zmia
na 

 
pozio
mu 

uboju 

[%] 
Zmia

na  
tyg. 

  
09.01.20

22 
09.01.20

22 
09.01.20

22 
[%] 

09.01.20
22 

 tyg. 
[%] 

 [%] 
09.01.20

22 

[w 
pkt.
%] 

Centralny                   

Bydło ogółem 9,49 18 329 18 696 -2,1 317,5 -2,8 26,6 100,0 - 

bydło 8-12 m-cy 
(Z) 10,11 18 762 19 138 -- 253,3 -- -- 0,1 -- 

byki 12-24 m-ce 
(A) 10,61 19 911 20 309 -1,8 349,7 -2,8 0,7 37,6 -9,6 

byki > 24 m-cy 

(B) 10,23 19 185 19 569 -2,4 386,5 -7,3 45,2 8,4 1,1 

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

krowy (D) 7,36 15 105 15 407 3,9 280,3 4,3 49,3 33,2 5,1 

jałówki > 12 m-
cy (E) 10,05 19 404 19 792 0,8 291,3 -0,6 51,7 20,7 3,4 

Południowy                   

Bydło ogółem 8,95 17 273 17 619 -3,7 307,4 -3,7 36,2 100,0 - 

bydło 8-12 m-cy 
(Z) 9,54 17 701 18 055 3,6 245,0 10,5 166,7 0,4 0,2 

byki 12-24 m-ce 
(A) 10,12 18 986 19 365 -2,2 342,9 -3,8 16,0 32,9 -5,7 

byki > 24 m-cy 
(B) 10,12 18 980 19 359 -1,0 399,4 4,0 -43,5 3,1 -4,3 

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

krowy (D) 7,22 14 819 15 116 -0,5 282,2 0,7 73,7 41,2 8,9 

jałówki > 12 m-
cy (E) 9,49 18 317 18 683 -1,4 288,4 -0,2 40,3 22,1 0,6 

Północny                   

Bydło ogółem 9,10 17 574 17 925 2,2 300,3 1,6 54,3 100,0 - 

bydło 8-12 m-cy 
(Z) -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

byki 12-24 m-ce 
(A) 10,22 19 180 19 564 1,1 355,4 3,5 112,2 21,0 5,7 

byki > 24 m-cy 
(B) 10,25 19 231 19 616 5,4 385,4 -3,0 50,0 3,1 -0,1 

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

krowy (D) 8,26 16 951 17 290 0,6 278,4 -0,6 42,7 63,8 -5,2 

jałówki > 12 m-
cy (E) 8,68 16 752 17 087 4,0 298,0 0,3 48,5 12,1 -0,5 

 
Źródło: Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej. 
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CENY - ŚWIAT 
 

Tygodniowe notowania tusz wołowych w UE – stan na 1 tydzień 
2022 roku 
 

 
 

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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