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Biuletyn Związku Polskie Mięso 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Warszawa, 7 lutego 2022 roku  

 

 

Oświadczenie Związku Polskie Mięso 

w sprawie reportażu pt „Śmierć kur” wyemitowanego w stacji telewizyjnej 

TVN24 

 

 

5 lutego 2022 roku na antenie TVN24 w programie „Rozmowy o końcu świata” został 

wyemitowany reportaż pt. „Śmierć kur”, któremu następnie towarzyszyła dyskusja  

w studio. 

 

Jak wynika z opisu do reportażu reporter TVN24 – Filip Folczak – zatrudnił się w jednej  

z firm załadunkowych kurczaki, by na własne oczy przekonać się, jak są one traktowane. 

To pozwoliło jemu – ponoć według niego – zebrać obiektywny i rzetelny materiał. 

 

Tymczasem fakty są następujące.  

 

1. Przedstawiony reportaż pokazuje nieprawdziwy obraz hodowli drobiu. Narracja 

jest tendencyjna pod określoną tezę, co ciekawe zgodną z twierdzeniami działaczy 

organizacji prozwierzęcych, którzy opinii publicznej w zakresie drobiarstwa (ale 

także innych hodowli zwierząt gospodarskich) od lat pokazują wyrwane  

z kontekstu fragmenty, mające być dowodem na łamanie przez rolników oraz 

przetwórców zasad dobrostanu czy też polskiego i unijnego prawa w zakresie 

hodowli zwierząt. 

2. Reportaż nie miał na celu pokazanie procesu hodowli, ale miał jedynie wzbudzić  

u Odbiorców negatywne emocje. 

3. Reportaż jest tendencyjny, jednostronny, nieobiektywny czego najlepszym 

dowodem jest fakt, iż do dyskusji w studiu nie zaproszono żadnego 

przedstawiciela branży drobiarskiej, za to połowę zaproszonych gości stanowili 

przedstawiciele organizacji prozwierzęcych, której przedstawiciele nie dysponowali 

nawet elementarną wiedzą o hodowli zwierząt oraz prawa w tym zakresie. 

4. Niedopuszczalne jest twierdzenie że „chów klatkowy to tylko jedna z wielu 

ciemnych stron kurzego biznesu”, co sugeruje Odbiorcom reportażu, że hodowla 

drobiu i produkcja mięsa drobiowego, to jest działalność przestępcza, a osoby 

oraz firmy ją prowadzące to przestępcy lub organizacje przestępcze. 

 

Wolność słowa nie oznacza dowolności. Istotą demokratycznych mediów prasowych jest 

posługiwanie się rzetelnymi informacjami w konfrontacji z opiniami osób, których one 

dotyczą. W tym przypadku dziennikarz poszedł na łatwiznę, by osiągnąć efekt i by było to 

w interesie tych osób oraz organizacji prozwierzęcych, które od lat szkalują w oczach 

opinii publicznej polskich rolników, zakłady przetwórcze oraz branżę mięsną w ogóle. 

 

Pragniemy podkreślić, że Związek Polskie Mięso stanowczo zawsze potępia wszelkiego 

rodzaju przypadki łamania prawa, w tym w szczególności znęcania się nad zwierzętami  

i wspiera organy  ścigania w walce z takimi patrologiami. 

 

Związek Polskie Mięso oczekuje na łamach stacji TVN24 przeproszenia polskich rolników 

oraz zakładów mięsnych przez autora reportażu z podkreśleniem, że przedstawione treści 

zostały zmanipulowane, wyrwane z kontekstu i miały służyć jedynie na wywołanie 

negatywnych emocji. 

 

Witold Choiński 

Prezes Zarządu Związku Polskie Mięso 
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Biuletyn Związku Polskie Mięso 
 

AKTUALNOŚCI 

KTUALNOŚCI 
Minister rolnictwa przygotował ustawę porządkująca oznaczenia 

geograficzne produktów rolnych 
 

 
Minister rolnictwa i rozwoju wsi przygotował projekt ustawy o rejestracji i ochronie nazw 

pochodzenia, oznaczeń geograficznych oraz gwarantowanych tradycyjnych specjalności 

produktów rolnych i środków spożywczych, win lub napojów spirytusowych oraz  

o produktach tradycyjnych 

 

Celem projektowanej ustawy o rejestracji i ochronie nazw pochodzenia, oznaczeń 

geograficznych oraz gwarantowanych tradycyjnych specjalności produktów rolnych  

i środków spożywczych, win lub napojów spirytusowych oraz o produktach tradycyjnych 

jest stworzenie ujednoliconych przepisów dotyczących procedury rejestracji na szczeblu 

krajowym oraz kontroli i ochrony dla wszystkich ww .sektorów. Obecne rozdrobnienie 

przepisów po sektorach stanowi dodatkowy ciężar administracyjny i utrudnienie dla 

producentów. Stworzenie spójnych zasad w jednym akcie prawnym umożliwi lepszą 

kontrolę i egzekwowanie ochrony przysługującej zarejestrowanym w Unii Europejskiej 

nazwom. 

 

Projektowana ustawa zapewnia stosowanie przepisów Unii Europejskiej w zakresie 

spełniania przez produkty rolne i środki spożywcze, wina i napoje spirytusowe wymagań 

określonych w unijnym prawie. 

 

Wyodrębnienie oznaczeń geograficznych pozwoli na ujednolicenie przepisów oraz ułatwi 

producentom zrozumienie regulacji dotyczących zasad i trybu rejestracji i ochrony 

oznaczeń geograficznych w tych trzech obszarach. 

 

Projektowana ustawa proponuje określenie: 

• warunków ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nazw pochodzenia, 

oznaczeń geograficznych i gwarantowanych tradycyjnych specjalności produktów 

rolnych lub środków spożywczych, oznaczeń geograficznych win, oznaczeń 

geograficznych napojów spirytusowych i określeń tradycyjnych produktów sektora 

wina; 

• zasad oraz trybu postępowania w procesie oceny wniosków o rejestrację oznaczeń 

geograficznych, gwarantowanych tradycyjnych specjalności i określeń 

tradycyjnych artykułów rolno-spożywczych tj. produktów rolnych i środków 

spożywczych, win, napojów spirytusowych; 

• zadań oraz właściwość organów i jednostek organizacyjnych w zakresie kontroli  

i certyfikacji artykułów rolno-spożywczych posiadających chronioną nazwę 
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pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne albo będących gwarantowanymi 

tradycyjnymi specjalnościami; 

• krajowej procedury badania wniosku o rejestrację nazwy pochodzenia, oznaczenia 

geograficznego, gwarantowanej tradycyjnej specjalności, wniosku o zatwierdzenie 

zmiany w specyfikacji produktu, sprzeciwu do wniosku o rejestrację, wniosku  

o cofnięcie rejestracji; 

• zasad oraz trybu kontroli i certyfikacji: produktów rolnych i środków spożywczych 

posiadających nazwę pochodzenia, oznaczenie geograficzne lub będących 

gwarantowaną tradycyjną specjalnością; 

• obowiązków sprawozdawczych jednostek certyfikujących; 

• określenie zasad oraz trybu postępowania w sprawie rejestracji międzynarodowej 

oznaczeń geograficznych; 

• określenie zasad prowadzenia listy produktów tradycyjnych oraz sposobu 

postępowania w sprawach uzyskania wpisu na tę listę. 

 

 
KE w sprawie dopłat do prywatnego przechowalnictwa: 

Niepotrzebne 
 

 
Fot. Pixabay. 

 

Sieć bezpieczeństwa w ramach wspólnej organizacji rynku nie przewiduje interwencji 

publicznej w odniesieniu do wieprzowiny. Przewiduje ona jedynie dopłaty do prywatnego 

przechowywania, które mogą być przyznawane w przypadku szczególnie trudnej sytuacji 

na rynku – wyjaśniła Komisja Europejska. 

 

Jak podkreśliła, w obecnej sytuacji możliwość ta nie cieszy się szerokim poparciem 

samego sektora, ponieważ odroczyłaby lub nawet pogorszyła problem, ponieważ 

odpowiednie zapasy musiałyby w końcu znaleźć rynek w późniejszym terminie. Nie byłby 

on również rzeczywiście interesujący dla mniejszych producentów wieprzowiny. Musi ona 

również przejść test dostępnych możliwości składowania, co w chwili obecnej stanowi 

szczególne wyzwanie. 
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Dopłaty do prywatnego przechowywania były w przeszłości skuteczne, gdy były 

stosowane sporadycznie, ponieważ przechowywane mięso mogło być ostatecznie 

wywiezione. Zakazy przywozu ze strony Chin i innych krajów trzecich uniemożliwiają to 

państwom członkowskim, takim jak Polska czy Niemcy, z powodu ASF. Należy również 

uwzględnić zmniejszony popyt w Chinach. 

 

 

LEGISLACJA 
 

Zmiana w ustawie o paszach 
 

Minister rolnictwa i rozwoju wsi przygotował projekt ustawy o zmianie ustawy o paszach. 

 

Opracowanie projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 22 lipca o paszach (Dz. U. 2021 r. 

poz. 278) wynika z konieczności zapewnienia stosowania Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) Nr 2019/4 z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wytwarzania, 

wprowadzania do obrotu i stosowania paszy leczniczej, zmieniające rozporządzenie (WE) 

nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylające dyrektywę Rady 

90/167/EWG, zwanego dalej „Rozporządzeniem 2019/4”. 

 

Rozporządzenie 2019/4 weszło w życie z dniem 28 stycznia 2019 r. i będzie stosowane 

od dnia 28 stycznia 2022 r. 

 

Przedmiotowe rozporządzenia będzie obowiązywało w polskim porządku prawnym 

bezpośrednio a polskie przepisy muszą zapewniać skuteczne stosowanie przepisów 

Rozporządzenia 2019/4, nie powielając jego rozwiązań ani nie będąc z nim sprzecznymi. 

 

Celem wprowadzenia nowych regulacji dotyczących pasz leczniczych jest zapewnienie 

wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzi i zwierząt, dostarczenie odpowiednich 

informacji użytkownikom oraz poprawę skuteczności funkcjonowania rynku 

wewnętrznego w zakresie wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania paszy 

leczniczej.  

 

W Rozporządzeniu 2019/4 uaktualniono dotychczasowe przepisy dotyczące paszy 

leczniczej poprzez uchylenie dyrektywy 90/167/EWG. Dyrektywa ta weszła w życie przed 

utworzeniem rynku wewnętrznego, a jej treść nigdy nie była w znacznym stopniu 

zmieniana. W wyniku krajowej transpozycji dyrektywy 90/167/EWG państwa 

członkowskie zyskały możliwość swobodnego wdrażania przepisów prawnych, lecz taka 

elastyczność doprowadziła do rozbieżnej interpretacji przepisów. 

 

Rozporządzenie 2019/4 określa zasady dotyczące wytwarzania, składu, wprowadzania do 

obrotu i stosowania paszy leczniczej oraz doprecyzowuje, że paszę leczniczą można 

wytwarzać jedynie z weterynaryjnych produktów leczniczych dopuszczonych na 

podstawie przepisów dotyczących weterynaryjnych produktów leczniczych.  

 

W rozporządzeniu określono zasady zatwierdzania podmiotów działających na rynku pasz 

oraz przepisy, zgodnie z którymi mogą wytwarzać paszę leczniczą. Określono w nim 

także zasady dotyczące włączania weterynaryjnych produktów leczniczych do paszy 

leczniczej w sposób zapewniający homogeniczność oraz wymogi służące zapobieganiu 

zanieczyszczeniu krzyżowemu paszy nie docelowej substancjami czynnymi  

z weterynaryjnych produktów leczniczych. Uregulowano także zasady stosowania paszy 

leczniczej oraz określono elementy jakie ma zawierać recepta weterynaryjna na paszę 

leczniczą. Recepty te będą uznawane na terenie całej Unii Europejskiej. 

 

Link do projektu: 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12356404/katalog/12854096#12854096.  

 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12356404/katalog/12854096#12854096
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RYNKI MIĘSNE 
 

Wieprzowina - tygodniowy raport cenowy KE  
 

Notowania tusz wieprzowych w Unii Europejskiej, stan na 5 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.   
 

 
Cena wieprzowiny w Chinach u producenta 

 

Średnia w Chinach cena hurtowa u producenta za 1 kg chudej wieprzowiny na 11 lutego 

2022 roku wyniosła 16,18 CNY, czyli 10,03 PLN. 

 

Z kolei 21 stycznia 2022 roku wyniosła 19,77 CNY, czyli 12,45 PLN. Ceny spadają mimo 

nawet tego, że w tym czasie było najważniejsze chińskie święto – Chiński Nowy Rok. 

 

Chińskie rynek wieprzowy cechuje nadprodukcja. Prognozy dla najbliższych sześciu 

miesięcy są złe. Eksperci przewidują utrzymywanie się trendu spadkowego. Możliwe będą 

odbicia, ale będą one krótkotrwałe. Chiński rząd zapowiedział, że jeśli cena spadnie 

poniżej pewnego poziomu cenowego zagrażającego rentowności, to będzie ratował rynek 

(rolników, hodowców, przetwórców). W takiej sytuacji zastosuje skup interwencyjny. 

 

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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WEBINARIA 
 

Ogólne informacje o rynku brazylijskim 
 

Brazylia jest największą gospodarką Ameryki Łacińskiej oraz 13 na świecie według 

danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego z roku 2021. Jako 29 największy 

importer na świecie, importuje głównie półprodukty i produkty finalne. W 2021 r. można 

było zaobserwować kilka tendencji w imporcie, jak np. większe zapotrzebowanie na 

plastikowy granulat, nawozy oraz stal. 

 

Jednym z korzystniejszych obszarów dla polskiego biznesu mogą być usługi i rozwiązania 

fintech. W 2020 roku, ta branża w Brazylii odnotowała 34% wzrost, a poziom inwestycji 

przekroczył 900 mln USD. W zeszłym roku, inwestycje w tej branży pobiły kolejne 

rekordy. Wzrost ten wynika z luki w niszach rynkowych, których duże instytucje nie są  

w stanie pokryć. 

 

Brazylia importuje głównie produkty naftowe, obwody elektroniczne, leki oraz nawozy 

chemiczne. Warto pamiętać przy negocjacjach, iż brazylijska kultura biznesu nieco się 

różni od tej europejskiej. Kluczem do sukcesu są relacje międzyludzkie, czyli że 

negocjujemy z ludźmi, a nie z firmami. 

 

Zapraszamy na webinarium, podczas którego: 

• dowiesz się więcej o brazylijskim rynku i jego regulacjach, 

• poznasz trendy na brazylijskim rynku, 

• dowiesz się o kulturze prowadzenia biznesu w Brazylii. 

 

Szkolenie poprowadzą: 

• Aleksandra Soroczyńska, Kierownik Regionu Ameryka Północna i Łacińska, 

Centrum Eksportu, PAIH, 

• Paulo Szeptycki, Kierownik Zagranicznego Biura Handlowego PAIH w São Paulo, 

• Karolina Orlandi, Ekspert Zagranicznego Biura Handlowego PAIH w São Paulo. 

 

Webinarium odbędzie się 22 lutego o godz. 14:00 i będzie prowadzone w języku polskim. 

 

Udział jest bezpłatny i możliwy po uprzedniej rejestracji pod linkiem: 

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

https://www.paih.gov.pl/webinarium-informacje_o_rynku_brazylijskim
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AKTULANOŚCI 
 Wiele obietnic i zapewnień podczas posiedzenia sejmowej Komisji 

Rolnictwa 

 Litewska wołowina nie pojedzie do Chin 

 KUKE otworzyło polskim eksporterom drzwi do projektów z arabskimi 

partnerami   

 

RYNEK 
 Produkcja wołowiny w USA – komunikat USDA 

 Sytuacja na rynku wołowiny i cielęciny – analiza KE 

 

CENY - KRAJ 
 Zbiorcze zestawienie danych dla Polski dotyczących zakupu bydła 

rzeźnego w ubojniach 

 Średnie ceny sprzedaży netto (bez VAT) elementów mięsa wołowego 

(kraj) wg makroregionów 

 

CENY – ŚWIAT 
 Tygodniowe notowania tusz wołowych w UE – stan na 5 tydzień 2022 

roku 

 

EKSPORT 
 Poszukiwani polscy eksporterzy wołowiny, cielęciny na rynek Bahrajnu 

 Audyt na rynek Tajlandii  

 

WEBINARIUM 
 Odprawy celne dla eksporterów eCommerce 

 

 

 

*** 
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AKTULANOŚCI 
 

Wiele obietnic i zapewnień podczas posiedzenia sejmowej Komisji 
Rolnictwa 

 

 
Fot. MRiRW. 

 

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk przyznał podczas posiedzenia 

sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, że jego resort pracuje nad ustawą, która 

wprowadzi zakaz płacenia rolnikom poniżej kosztów produkcji. 

 

Jego słowa były odpowiedzią ma apel Janusza Wojciechowskiego komisarza ds. rolnictwa 

i rozwoju wsi w Komisji Europejskiej, który podczas posiedzenia sejmowej Komisji 

Rolnictwa zasugerował premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, by rozważył 

wprowadzenie do polskiego prawa przepisu zabraniającego płacenia rolnikom poniżej 

kosztów produkcji. Jak powiedział komisarz Wojciechowski takie rozwiązanie funkcjonuje 

już w Hiszpanii. 

 

– Pracujemy nad tym, patrzymy na te rozwiązania hiszpańskie. One są ideowo 

znakomite, ale żeby one funkcjonowały muszą być bardzo precyzyjne narzędzia  

– poinformował wicepremier Kowalczyk. 

 

Minister rolnictwa odniósł się także do stosowania antybiotyków u zwierząt hodowlanych.  

Według niego stosowanie antybiotyków u zwierząt „jest przesadne”. W jego ocenie 

redukcja ich podawania o 10 procent nie jest niemożliwa.  

 

Komisarz Janusz Wojciechowski podkreślił, że w Komisji Europejskiej nie ma żadnych 

planów ograniczania hodowli zwierząt gospodarskich. Informacje przeciwne są według 

niego nieprawdą. 

 

Tymczasem w Polsce w  Polsce w latach 2010-2020 liczba gospodarstw z hodowlą 

zwierząt zmniejszyła się z 914 tys. do 574 tys., czyli mniej o 340 tys. 
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KUKE otworzyło polskim eksporterom drzwi do projektów z 

arabskimi partnerami 
 

 
Fot. Pixabay. 

 
KUKE podpisała z Etihad Credit Insurance (ECI) ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich 

umowę dotyczącą wzajemnej reasekuracji transakcji finansowania eksportu. Dzięki temu 

liczba takich porozumień łączących KUKE z jej odpowiednikami na świecie wzrosła do 17.  

 

Umowa oznacza, że KUKE może m.in. reasekurować kredyty finansujące polskie dostawy 

w ramach większych projektów eksportowych ubezpieczanych przez partnera ze 

Zjednoczonych Emiratów Arabskich. ECI jest wiodącą instytucją w regionie Zatoki 

Perskiej, ubezpieczającą liczne transakcje handlowe i inwestycyjne na rynkach Azji  

i Afryki.  

 

– Od teraz możemy już przejmować część ryzyka w transakcjach, w których uczestniczą 

eksporterzy z naszych krajów. Stanowić to będzie dużą pomoc dla polskich eksporterów 

współpracujących na rynkach trzecich z emirackimi kooperantami. Łatwiej im będzie 

dołączać do konsorcjów w ramach międzynarodowych projektów oraz pozyskiwać na 

atrakcyjnych warunkach finansowanie, a potem sprawnie je ubezpieczać. Udział KUKE  

w transakcji oznacza, że polskie banki mogą chętniej pożyczać pieniądze krajowym 

firmom na zagraniczną ekspansję. Umowa ta działa na zasadzie wzajemności, co 

oznacza, że w zakres gwarantowanych przez polski skarb państwa ubezpieczeń 

eksportowych można włączać dostawy częściowo realizowane przez podmioty emirackie 

ubezpieczane przez ECI – powiedział Janusz Władyczak, prezes KUKE. 

 

W raporcie KUKE i SpotData podsumowującym 30 lat polskiego eksportu, w latach  

2001-2020 wartość wysłanych towarów do wszystkich krajów Bliskiego Wschodu 

zwiększyła się z ok. 0,5 do 5,1 mld dolarów, a ich udział w polskim eksporcie wzrósł  

z 1,2 do 2,2 proc. Zdaniem ekspertów, wysokie ceny ropy i gazu pozytywnie wpływają na 

import w regionie, na czym mogą skorzystać również polskie firmy.  
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Litewska wołowina nie pojedzie do Chin 

 

Chińska Generalna Administracja Celna GACC (General Administration of Customs of the 

People's Republic of China) zawiesiła od 09 lutego 2022 roku import wołowiny z Litwy do 

Chin.  

 

Oficjalnie powodem zawieszenia maja być problemy natury administracyjnej  

i rejestracyjnej. Tymczasem media uważają, że decyzję należy wiązać ze sporem między 

Litwą a Chinami o przedstawicielstwo Tajwanu w Wilnie. 

 
 

RYNEK 
 

 Produkcja wołowiny w USA – komunikat USDA 

 

Poniżej pełny komunikat amerykańskiego Departamentu Rolnictwa o produkcji mięsa  

w USA, stan na 12 lutego 2022 roku. 

 
Total red meat production under Federal inspection for the week ending 

Saturday, February 12, 2022 was estimated at 1108.7 million lbs. 

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

This was 3.0 percent higher than a week ago and 2.0 percent high er than a 

year ago.  Cumulative meat production for the year to date was 7 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) 

  12-Feb-22       554.3          1.0        551.6         1.8    1108.7 

  05-Feb-22       537.0          1.0        536.1         1.9    1076.0 

   Change:          3.2%         0.0%         2.9%       -5.3%      3.0% 

  13-Feb-21       510.1          1.1        573.6         2.5    1087.3 

   Change:          8.7%        -9.1%        -3.8%      -28.0%      2.0% 

  2022 YTD       3212.9          6.3       3249.6        11.9    6480.7 

  2021 YTD       3329.7          6.6       3620.0        14.3    6970.6 

   Change:         -3.5%        -4.8%       -10.2%      -16.9%     -7.0% 

(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 

  12-Feb-22     659,000        7,000    2,516,000      27,000 

  05-Feb-22     639,000        7,000    2,445,000      29,000 

   Change:          3.1%         0.0%         2.9%       -6.9% 

  13-Feb-21     606,000        8,000    2,643,000      37,000 

   Change:          8.7%       -12.5%        -4.8%      -27.0% 

  2022 YTD    3,828,000       45,000   14,846,000     180,000 

  2021 YTD    3,948,000       48,000   16,494,000     212,000 

   Change:         -3.0%        -5.6%       -10.0%      -15.3% 

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

                                     Average Weights (lbs) 

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

  12-Feb-22   Estimate          1402          241         294       131 

  05-Feb-22   Estimate          1400          242         294       132 

  13-Feb-21     Actual          1399          235         290       135 

            Dressed: 

  12-Feb-22   Estimate           843          166         219        66 

  05-Feb-22   Estimate           842          167         219        67 
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  13-Feb-21     Actual           843          136         217        68 

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

           Percentage of Total Cattle Slaughtered by Class 

Week Ending    Steers      Heifers        Cows           Bulls 

  29-Jan-22       47.5%        29.4%        21.7%        1.5% 

  30-Jan-21       48.7%        29.2%        20.7%        1.4% 

 

           Percentage of Total Hogs Slaughtered by Class 

Week Ending Barrows & Gilts                 Sows                 Boars 

  29-Jan-22       97.3%                      2.4%                  0.2% 

  30-Jan-21       97.3%                      2.5%                  0.2% 

 

*2021 slaughter totals adjusted to reflect NASS revisions 

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

Joseph, MO 

 

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 [%] 

  06.02.2022 06.02.2022 06.02.2022 tyg. miesięczna roczna 

Bydło ogółem 9,51 18 350 18 717 0,5 2,7 40,8 

bydło 8-12 m-cy (Z) 9,82 18 214 18 578 0,0 1,2 47,7 

byki 12-24 m-ce (A) 10,40 19 511 19 901 0,1 -0,1 38,8 

byki > 24 m-cy (B) 10,32 19 367 19 755 0,0 1,2 37,9 

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

krowy (D) 7,97 16 365 16 692 2,0 6,8 54,0 

jałówki > 12 m-cy (E) 9,78 18 886 19 264 0,6 0,1 39,4 
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Średnia masa tuszy 

ciepłej Liczba sztuk 
Zmiana tyg. 

[%] 

Struktura skupu 

Kategoria bydła [kg] 
Zmiana 

tyg. 
[%] 

Zmiana 
tyg.  

  06.02.2022  [%] 
  

06.02.2022 [w pkt.%] 

Bydło ogółem 320,2 0,1 -4,0 100,0 - 

bydło 8-12 m-cy (Z) 221,2 -15,9 -15,0 0,1 0,0 

byki 12-24 m-ce (A) 355,4 1,0 -8,3 33,8 -1,6 

byki > 24 m-cy (B) 396,8 -0,4 -6,5 7,7 -0,2 

wolce > 12 m-cy (C) * -- -- 0,1 -- 

krowy (D) 286,6 -0,1 0,0 36,2 1,5 

jałówki > 12 m-cy (E) 295,4 0,9 -2,9 22,2 0,2 

 

 

* - 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;    

         

*** - z uwagi na ustawowy wymóg nieidentyfikalności danych ceny nie podano. 

 

Średnie ceny sprzedaży netto (bez VAT) elementów mięsa 
wołowego (kraj) wg makroregionów 

 

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 33 234 32 251 21 365 -3,3 2,9 -0,7 

Centralny 32 392 30 874 * 2,1 12,4 -- 

Południowy 34 212 32 870 * -12,0 -1,6 -- 

Północny * * -- -- -- -- 
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CENY - ŚWIAT 
 

Tygodniowe notowania tusz wołowych w UE – stan na 5 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  
 

 

EKSPORT 
 

Poszukiwani polscy eksporterzy wołowiny, cielęciny na rynek 

Bahrajnu 
 

Firma Heading Trading z Bahrajnu (www.headingtrading.com) poszukuje polskich 

producentów wołowiny, cielęciny oraz jagnięciny (wyłącznie mięso świeże NOT FROZEN!), 

posiadających certyfikaty Halal (z wyłączeniem dystrybutorów w krajach GCC - The Gulf 

Cooperation Council). 

 

Oczekiwany wolumen: 1 tona na tydzień. Z początkowym kierunkiem eksportu do 

Bahrajnu. 

 

Zainteresowane firmy nawiązaniem kontaktu z ww. firmą, mogą się skontaktować za 

pośrednictwem KOWR pisząc maila do pani Alicji Plewy alicja.plewa@kowr.gov.pl,  

w treści maila przekazując dane kontaktowe (osoba do kontaktu, nr telefonu, adres e-

mail) Przekazane dane zostaną przesłane bezpośrednio kontrahentowi. 

 

 

 

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
mailto:alicja.plewa@kowr.gov.pl
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Audyt na rynek Tajlandii 
 

 
Fot. Pixabay. 

 

Związek Polskie Mięso będzie odpowiedzialny za przygotowanie i koordynację wizyty 

inspektorów tajlandzkiego urzędu ds. bezpieczeństwa żywności. 

 

Przypomnijmy, w dniach 4-8 kwietnia 2022 roku planowany jest audyt zakładów 

zainteresowanych wysyłką mięsa wołowego i podrobów wołowych na rynek Tajlandii 

przeprowadzanym przez właściwe służby tego kraju.  

 

Według danych Głównego Inspektoratu Weterynarii lista podmiotów sektora mięsnego 

zainteresowanych nabyciem uprawnień eksportowych na rynek zawiera 11 zakładów. 

Audyty odbywa się na koszt zakładów. Wstępny koszt wyliczony przez GIW to ok. 66 tys. 

złotych. Koszt ten podzielony byłby, po równo na wszystkie zakłady z listy do kontroli. 

 

Osobą odpowiedzialną w imieniu związku będzie Jacek Strzelecki.  

Kontakt jacek@polskie-mieso.pl. 

 

 

WEBINARIUM 
 

Odprawy celne dla eksporterów eCommerce 
 

Handel eCommerce rozwija się z zawrotną prędkością a Polscy przedsiębiorcy poszukują 

nowych źródeł dochodu poza granicami kraju, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii. Od ponad 

roku polscy eksporterzy borykają się z utrudnieniami w przepływie towarów między Unią 

Europejską, a Wielką Brytanią. Dodatkowe zmiany wdrożone od stycznia wymusiły na 

eksporterach jeszcze wyższy poziom zorganizowania całego procesu sprzedaży. 

 

mailto:jacek@polskie-mieso.pl
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Podczas ostatniego webinaru zaproszeni eksperci omówili te styczniowe zmiany oraz jak 

wpłynęły one na procedury w firmach. Nagranie z poprzedniego spotkania dostępne pod 

linkiem. 

 

O czym porozmawiamy 

• Czym różnią się należności celne od należności podatkowych? 

• Kto ma obowiązek zapłaty tych należności? 

• Czy bardziej opłaca się handlować na własnej platformie czy może na innej jak 

Amazon czy eBay? 

• Jak wypełnić dokumenty odprawy celnej, gdy część towaru pochodzi z Chin? 

 

Dla kogo jest to spotkanie 

• polscy eksporterzy wysyłający towary do Wielkiej Brytanii 

• firmy zainteresowane ekspansją do Wielkiej Brytanii 

• przedsiębiorcy poszukujący do współpracy agencji celnej 

 

Plan spotkania 

• 11:00 - Otwarcie, Bart Kowalczyk, PBLINK 

• 11:05 - "Jak Polska Agencja Inwestycji i Handlu wspomaga polskich eksporterów 

na rynku Wielkiej Brytanii". Rafał Owczarek, Kierownik, Zagraniczne Biuro 

Handlowe - Londyn / Dublin, Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH). 

• 11:10 - "Jak rozwija się handel eCommerce między Polska a Wielką Brytanią po 

Brexicie". Piotr Kubalka, J. Dauman and Dauman Logistics. 

• 11:15 - Eksperci od odpraw celnych między Polską a Wielką Brytanią odpowiedzą 

na najczęściej zadawane pytania. 

• 12:00 – Zakończenie. 

 

Link do rejestracji: 

https://events.pblink.co.uk/pl-pl/odprawy-celne-dla-eksporterow-ecommerce-webinar-

22.02.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://events.pblink.co.uk/pl-pl/odprawy-celne-dla-eksporterow-ecommerce-webinar-22.02.22
https://events.pblink.co.uk/pl-pl/odprawy-celne-dla-eksporterow-ecommerce-webinar-22.02.22
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Związek Polskie Mięso  

oraz  
Mięsne Fakty Wołowe 

 
Ul. Chałubińskiego 8 

00-613 Warszawa 
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