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AKTUALNOŚCI 
 

Rząd przyjął zmiany w ustawie o Inspekcji Weterynaryjnej 
 

Fot. MRiRW. 

 
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz 

niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. 

 

Projekt dostosowuje m.in. przepisy dotyczące zadań Inspekcji Weterynaryjnej do 

rozwiązań obowiązujących w Unii Europejskiej. Dotyczy to kontroli urzędowych czynności, 

które są przeprowadzane w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego  

i paszowego. 

 

Określone zostały zadania i kompetencje instytucji w związku z unijnymi przepisami  

w obszarze ochrony zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwa produktów pochodzenia 

zwierzęcego, a także żywności znajdującej się w rolniczym handlu detalicznym. 

 

Umożliwiono dokonywanie w Polsce uboju w gospodarstwie bydła w wieku do  

12. miesiąca życia, w ramach produkcji mięsa na użytek własny. Rozwiązanie to jest 

realizacją postulatów zgłaszanych przez rolników.  

 

Stworzona zostanie elektroniczna książka leczenia zwierząt. Zapewni ona dostępność – dla 

celów kontroli urzędowych – pełnej informacji dotyczącej stosowania produktów 

leczniczych u zwierząt, z których lub od których pozyskuje się żywność. 

 

Uregulowano kwestię dotyczącą przywozu niezharmonizowanych produktów pochodzenia 

zwierzęcego z państw trzecich.  

 

Minister rolnictwa i rozwoju wsi będzie mógł określić w rozporządzeniu weterynaryjne 

wymagania przywozowe dla produktów pochodzenia zwierzęcego, jeżeli nie zostały one 

ustanowione w przepisach UE.  

 

Produkty pochodzenia zwierzęcego, dla których zostaną ustalone krajowe przepisy 

przywozowe, będą mogły być wprowadzane na rynek wyłącznie na terytorium Polski.                    

 

Nowe przepisy mają wejść w życie 1 czerwca 2022 roku. 
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Dużo mniejszy import wieprzowiny oraz drobiu do Chin 

 
Z danych chińskiej Generalnej Administracji Celnej (General Administration of Customs of 

the People's Republic of China (GACC) wynika, że w ciągu dwóch miesięcy tego rok do Chin 

zaimportowano jedynie 280 tys. ton wieprzowiny o wartości 977 mln dolarów. Rok do roku, 

dla takiego samego okresu, jest to mniej o ponad 60 procent. 

 

Łącznie z podrobami do Chin sprowadzono 450 tys. ton, co w porównaniu z poprzednim 

rokiem jest mniej o 49,3% 

 

Również dużo mniejszy import odnotowano dla mięsa drobiowego, głównie kurczaki.  

Z danych GACC wynika, że od stycznia do lutego 2022 roku do Chin zaimportowano 100,8 

tys. ton, co w porównaniu z takim samym okresem 2021 rokiem jest mniej  

o 23,5%. 

 

Import wieprzowiny i drobiu  do Chin w okresie 01-02.2022, (w tys. USD) 

 01-02.2022 Zmiana %  

ten sam okres r/r 

 Wolumen  

w tonach 

Wartość  

w USD 

Wolumen  

 

Wartość  

 

Wieprzowina  

i podroby 

 

Wieprzowina 

 

450 tys. 

 

 

280 tys.  

977 752 

 

 

573 909 

-49,3% 

 

 

-60,4% 

-60,0% 

 

 

-71,3% 

Drób 

 

100 878 ton 226 505 -23,5% -1,7% 

Źródło: GACC. 

 
Mniejszy import w przypadku wieprzowiny jest skutkiem odbudowy pogłowia świń  

i zwiększenia zdolności produkcyjnych. W efekcie Chiny w ubiegłym roku stały się 

samowystarczalne. 

 

Jeśli zaś chodzi o drób to chińska branża drobiarska zwiększyła swoje możliwości 

produkcyjne. Według planów chińskiego rządu samowystarczalność zostanie osiągnięta do 

2025 roku. 

 

 

Inflacja przeraża prawie wszystkie firmy 
 

Inflacja wciąż rośnie i przeraża nie tylko konsumentów, ale też firmy. Niemal 8 na 10 

przedsiębiorstw obawia się, że niepohamowany wzrost cen przełoży się na opóźnienia  

w płatnościach w relacjach B2B, przeszkadzając w przywróceniu obrotów do poziomu 

sprzed pandemii – wynika z badania zrealizowanego dla Rejestru Dłużników BIG 

InfoMonitor.  

 

W styczniu inflacja konsumencka wyniosła 9,2 proc. i jest najwyższa od 20 lat, dziś 

poznamy wyniki lutowe.  

 

Wzrost cen nakręcają przede wszystkim surowce energetyczne, takie jak gaz, ropa naftowa 

i węgiel, ale także spowodowane przez pandemię kłopoty z łańcuchami dostaw. Rozpoczęta 

24 lutego wojna w Ukrainie jeszcze wzmocniła te trendy i dodała kolejne powody podwyżek 

– zwiększoną ostrożność inwestorów wobec tej części Europy i m.in. polskiego rynku, co 

już przekłada się na osłabienie naszej waluty, a może też wpłynąć na inwestycje. Powagę 

sytuacji pokazuje projekcja inflacji Rady Polityki Pieniężnej, z której wynika, że w tym roku 

najpewniej będzie ona dwucyfrowa. Rada na ten rok przewiduje  
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z 50-proc. prawdopodobieństwem wzrost cen w przedziale 9,3-12,2 proc. W 2023 roku 

między 7,0 a 11,0 proc., a w 2024 roku 2,8-5,7 proc.  

 

Jak wynika z danych GUS za styczeń 2022 r., od stycznia zeszłego roku najbardziej poszły 

w górę ceny energii 18,2 proc. oraz paliw 23,8 proc. Ale rachunki za energię i gaz dla 

biznesu podwyższyły się jeszcze bardziej.  

 

W takich warunkach nie zaskakuje fakt, że przedsiębiorcy mocno obawiają się skutków 

inflacji. Jeszcze przed wybuchem wojny w Ukrainie 77 proc. reprezentantów sektora MŚP, 

głównie firm, których klientami są inne podmioty gospodarcze, było przekonanych, że 

dalszy wzrost cen przełoży się na większy problem zatorów płatniczych, inaczej uważało 

jedynie 15 proc.  

 

– Przedsiębiorcy obawiają się, że partnerzy z powodu inflacji popadną w problemy 

finansowe i nie będą w stanie zapłacić za otrzymany towar czy usługi. Oczywiście 

konsekwencje funkcjonowania w warunkach podwyższonej inflacji nie są dla wszystkich 

jednoznaczne negatywne, co było widać po rosnącej w zeszłym roku rentowności średnich 

i dużych przedsiębiorstw (zatrudniających co najmniej 50 pracowników). Dane GUS 

pokazały, że część firm dzięki inflacji zaczęła zarabiać więcej, wyprzedzająco podnosząc 

ceny i tym samym zwiększając swoje marże. Ale nie jest to scenariusz dla wszystkich. Nie 

każdy podmiot może sobie pozwolić na podwyżki i przenoszenie wzrostu kosztów na swoich 

odbiorców – mówi Sławomir Grzelczak, prezes BIG InfoMonitor.  

 

 
Fot. Pixabay. 

 

Inflacja znalazła się też wysoko na liście obaw dla działalności gospodarczej w 2022 roku. 

Przedstawiciele biznesu wymienili ją na drugim miejscu (31 proc. wskazań) po zmianach 

podatkowych jakie wprowadza m.in. Polski Ład (45 proc.). Inflacja jest dla przedsiębiorców 

znacznie bardziej stresująca niż podwyżki składek na ZUS (21 proc.), czy niepewność 

otoczenia prawnego (16 proc.) i wzrost kosztów pracy 14 proc.), które znalazły się dalej. 

Dwa lata wcześniej, tuż przed pandemią biznes straszyły najbardziej  zmiany podatkowe, 

podwyżki składek na ZUS i wzrost kosztów zatrudnienia.  
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Źródło: badanie dla BIG InfoMonitor 

 

Obawy, że wzrost cen zamawianych towarów i usług, a także kosztów jakie niesie za sobą 

inflacja utrudni działalność gospodarczą, towarzyszą zarówno mikro (do  

9 pracowników), małym (10-49 pracowników), jak i średnim firmom (od 50 do 249 

zatrudnionych), ale im większy biznes, tym czarniejsze wizje dotyczące skutków wzrostu 

cen i ich przełożenia na rozliczenia. Jeśli chodzi o branże, to przełożenie wzrostu cen na 

terminy spływu należności najbardziej niepokoją handel i przemysł, gdzie inflację postrzega 

jako zagrożenie odpowiednio 80 proc. i 79 proc. respondentów. Budownictwo,  transport i 

usługi obawiają się nieco mniej, nieznacznie powyżej 70 proc. wskazań.  

 

 
Źródło: Badanie Instytutu Keralla Research dla Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor 
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Źródło: Badanie Instytutu Keralla Research dla Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor 

 

Co zrobić w warunkach rosnącej inflacji? Firmy w większości przypadków nie podejmują 

specjalnych działań (52 proc.). Pozostali skupiają się na robieniu zapasów  

i wstrzymywaniu się z inwestycjami, odpowiednio 18 i 17 proc. odpowiedzi. Niektórzy 

zmieniają też umowy wprowadzając do nich gwarancje cen (5 proc.), inni podnoszą ceny 

(5 proc.), a także zawierają porozumienia z pracownikami w celu zamrożenia płac  

(3 proc.).  

 

– Nie ma wątpliwości, że wciąż narastająca niepewność sytuacji gospodarczej sprawi, że 

firmy będą zmuszone poświęcać coraz więcej uwagi dopilnowaniu spływu należności, chyba 

że uda się im sprzedawać za przedpłaty. Jak wynika z realizowanych dla nas badań 

wykorzystanie przedpłat wciąż rośnie i w opinii więcej niż co trzeciego przedsiębiorstwa 

jest skuteczne. Co jeszcze zdaniem biznesu jest pomocne w zwalczaniu zatorów 

płatniczych? Aktywne działanie, przypominanie się, wysyłanie wezwań do zapłaty m.in.  

z zapowiedzią wpisu do rejestru dłużników BIG, a także współpraca z kancelariami 

prawnymi i firmami windykacyjnymi – mówi Sławomir Grzelczak.  

 

Niekończące się perturbacje gospodarcze sprawiają jednak, że wciąż jedna trzecia firm nie 

odzyskała poziomu obrotów sprzed pandemii - wynika z badań dla Rejestru Dłużników BIG 

InfoMonitor.   

 

 

Zasady pomocy obywatelom Ukrainy 
 

Opublikowane  zostało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie 

maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia 

zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego 

świadczenia i przedłużania jego wypłaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 605) – poniżej link: 

 

Rozporządzenie umożliwi podmiotom (w tym przedsiębiorcom), które zapewnią 

zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy zrekompensowanie kosztów 

finansowych z tym związanych. 
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Wysokość wypłacanego świadczenia została ustalona w kwocie 40 zł za osobę dziennie. 

 

Jednocześnie przewidziano możliwość podniesienia kwoty świadczenia przez wojewodę  

w przypadku: 

1) zapewniania zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przed dniem 

wejścia w życie ustawy 

2) gdy podmiotem zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy 

jest jednostka organizacyjna, osoba prawna albo przedsiębiorca. 

 

Świadczenie będzie przyznawane na podstawie wniosku za okres faktycznego zapewniania 

zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 60 dni i jest 

wypłacane z dołu. 

 

Wniosek jest rozpatrywany w terminie miesiąca od dnia jego złożenia w urzędzie gminy, 

gdyż świadczenie będzie przyznawane przez gminę, która będzie mogła zweryfikować 

warunki zakwaterowania i wyżywienia obywateli. Jeżeli warunki te będą zagrażały życiu 

lub zdrowiu, świadczenie nie będzie przysługiwało. Świadczenie nie będzie przysługiwało w 

przypadku podania nieprawdy we wniosku. W szczególnych przypadkach wypłata 

świadczenia będzie mogła zostać przedłużona. 

 

Rozporządzenie weszło w życie 16 marca 2022 roku. 

 

Link do rozporządzenia: https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000060501.pdf.  

 

 

W SEJMIE 
 

 

 

22 marca 2022 

 

 

Godz. 10:00  

 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (sala nr 05, bud. U) 

 

Rozpatrzenie informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli systemu kontroli  

bezpieczeństwa żywności w Polsce – stan obecny i pożądane kierunki zmian. 

Rozpatrzenie informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli przeciwdziałaniu 

marnowaniu żywności 

– przedstawia Prezes Najwyższej Izby Kontroli. 

 

Godz. 16:00  

 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (sala im. Gabriela Narutowicza - nr 22, bud. G) 

 

Rozpatrzenie informacji na temat wpływu produkcji biopaliw transportowych na 

stabilizację sytuacji w rolnictwie 

– przedstawiają: Minister Aktywów Państwowych, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

 

Informacja na temat prac nad rządowym projektem nowelizacji ustawy „bio”  

w kontekście implementacji dyrektywy RED2 

– przedstawia Minister Klimatu i Środowiska. 

 

Rozwiązania prawne i bieżące problemy krajowego łańcucha wytwórczego 

biokomponentów 

– przedstawia Minister Aktywów Państwowych. 

https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000060501.pdf
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23 marca 2022 

 

 

Godz. 12:30  

 

Podkomisja stała do spraw przeciwdziałania praktykom monopolistycznym oraz 

ochrony praw konsumenta (sala nr 04A, bud. U) 

 

Rozpatrzenie informacji o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym na rynku e-

commerce, w tym w szczególności o zapobieganiu nieuczciwej konkurencji przez 

platformy zarządzane przez podmioty spoza Unii Europejskiej 

– przedstawiają: Minister Rozwoju i Technologii, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i 

Konsumentów oraz Minister Cyfryzacji. 

 

Godz. 14:00  

 

Podkomisja stała do spraw realizacji programu zwiększania wykorzystania polskiego 

białka roślinnego w paszach (sala nr 04A, bud. U) 

 

Informacja na temat „Organizacja skupu roślin wysokobiałkowych – stan obecny i 

perspektywy” 

– przedstawiają: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezes Klastra Agroport Rafał 

Banasiak. 

 

 

25 marca 2022 

 

 

Godz. 10:00  

 

Parlamentarny Zespół ds. Gospodarki Zeroemisyjnej i Europejskiego Zielonego Ładu 

(sala im. Adama Bienia - nr 13, bud. G) 

 

Reforma unijnego systemu handlu emisjami CO2-czy powrót do węgla w obliczu 

rezygnacji z rosyjskiego gazu jest możliwy? 

 

 

 

LEGISLACJA 
 

Pomoc Ukrainie – zasady podatkowe 
 

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji (RCL) udostępniono projekt rozporządzenia 

Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru ryczałtu od dochodów spółek w związku 

z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy, który przesyłam 

do wiadomości z uwagi na b. krótki termin konsultacji. 

 

Projekt rozporządzenia przewiduje zaniechanie poboru ryczałtu od dochodów spółek od 

osiągniętego dochodu z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą,  

o którym mowa w art. 28m ust. 1 pkt 3 ustawy o CIT, osiągniętego w okresie od dnia  

24 lutego 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., w wysokości jaka odpowiada: 

1. poniesionym kosztom wytworzenia lub cenie nabycia rzeczy lub praw będących 

przedmiotem darowizn przekazanych podmiotom wymienionym w art. 38w ust. 1 

ustawy na cele związane z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych na 

terytorium Ukrainy: 
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a) organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 

r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  lub równoważnym 

organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku 

publicznego obowiązujących na terytorium Ukrainy, 

b) jednostkom samorządu terytorialnego, 

c) Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, 

d) podmiotom wykonującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na 

terytorium Ukrainy działalność leczniczą lub działalność z zakresu ratownictwa 

medycznego; 

2. kosztom poniesionym z tytułu wykonania nieodpłatnego świadczenia, którego celem 

jest przeciwdziałanie skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy, 

realizowanego na rzecz podmiotów wymienionych w pkt 1. 

 

Proponuje się, aby zaniechaniem poboru ryczałtu od dochodów spółek objęte były wszelkie 

świadczenia, niezależnie od ich rodzaju, a zatem pieniężne, rzeczowe oraz nieodpłatne 

świadczenia przekazane lub realizowane na rzecz ww. podmiotów.  

 

Pomocą humanitarną może być zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, tj. 

udostępnienie lokalu mieszkalnego, zapewnienie żywności. Pomocą taką może być w 

konkretnym przypadku sfinansowanie leczenia, czy też opłacenie nauki, czy kursów 

pozwalających na zmianę kwalifikacji zawodowych. 

 

Poniżej w linku Projekt z uzasadnieniem i OSR: 
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//502/12357656/12862078/12862079/dokument547000.pdf.  

 

 

Prywatne przechowywanie wieprzowiny - projekt KE 
 

Komisja Europejska udostępniła państwom członkowskim projekt rozporządzenia 

wykonawczego KE wprowadzającego dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny 

oraz ustalającego z góry stawkę dopłat. 

 

 Zgodnie z przedłożonym projektem rozporządzenia: 

• kategorie produktów kwalifikujących się do dopłat oraz wysokość stawki dopłaty do 

tych kategorii w zależności od okresu przechowywania zostały określone w 

załączniku do rozporządzenia, dopłaty określono do 7 kategorii produktów ( zał. 

Tabela – załącznik do projektu rozporządzenia), 

• pomoc przyznaje się wyłącznie do ilości świeżego lub schłodzonego mięsa, które nie 

zostało jeszcze umieszczone w magazynie, 

• wnioski o dopłatę będą mogły być składane od dnia wejścia w życie rozporządzenia 

(rozporządzenie wejdzie w życie w dniu następującym po dniu jego publikacji); 

ostatni dzień składania wniosków to  29 kwietnia 2022 r. 

• podany we wniosku o przyznanie dopłaty okres przechowywania może wynosić 60, 

90, 120 lub 150 dni, 

• każdy wniosek dotyczy jednej lub większej liczby kategorii kwalifikujących się 

produktów i zawiera odnośny kod CN w ramach danej kategorii, 

• każdy wniosek musi dotyczyć minimalnej ilości produktów wynoszącej co najmniej 

10 ton w przypadku produktów bez kości oraz 15 ton w przypadku innych 

produktów, 

• kwota zabezpieczenia wymaganego zgodnie z art. 4 lit. b) rozporządzenia 

delegowanego (UE) 2016/1238 przy składaniu wniosku o dopłatę jest równa 20 % 

kwot dopłat określonych dla poszczególnych kategorii produktów i okresów 

przechowywania zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia. 

 

 

 

 

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs/502/12357656/12862078/12862079/dokument547000.pdf
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RYNKI MIĘSNE 
 

Wieprzowina - tygodniowy raport cenowy KE  
 

Notowania tusz wieprzowych w Unii Europejskiej, stan na 10 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 

 

Cena wieprzowiny w Chinach u producenta 
 

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

2022 roku wyniosła 15,93 CNY, czyli 10,99 PLN. 

 

 
 

WEBINARIA 

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
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Wsparcie dla przedsiębiorców – pożyczka antyinflacyjna  
z gwarancją EFG 
 

24 marca 2022 r., godz. 10.00 

 

W programie m.in.: 

• Nowy Produkt dla przedsiębiorców z sektora SME – Pożyczka Antyinflacyjna  

z gwarancją EFG. 

• Oferta ARP S.A. dla przedsiębiorców dotkniętych negatywnymi skutkami pandemii 

COVID-19, w tym: 

o pożyczka obrotowa na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym, 

o pożyczka obrotowa na wypłatę wynagrodzeń w MŚP, 

o leasing operacyjny z karencją w spłacie dla MŚP, które wykorzystują 

samochody ciężarowe lub autokary w swojej działalności gospodarczej, 

o leasing operacyjny na zakup maszyn i urządzeń, 

o pożyczka dla autobusowych przewoźników pasażerskich na spłatę rat  

w komercyjnych firmach leasingowych, 

o leasing operacyjny z karencją w spłacie na refinansowanie aktualnie 

leasingowanych maszyn i urządzeń. 

• Składanie wniosków on-line na portalu klienta ARP. 

• Sesja pytań i odpowiedzi. 

 

Webinarium poprowadzi: 

 

• Renata Pomorska-Grzechnik – Dyrektor Centrum Obsługi Przedsiębiorców  

w Warszawie ARP S.A.  Posiada wieloletnie doświadczenie w dziedzinie bankowości 

korporacyjnej oraz we współpracy z przedsiębiorstwami (MŚP). Ekspert w zakresie 

zarządzania sprzedażą, wdrażania rozwiązań dla klienta firmowego oraz 

optymalizacji procesów biznesowych. 

 

Udział bezpłatny po wcześniejszym zgłoszeniu na adres:  

https://www.frp.lodz.pl/webinaria/  

 

W przypadku pytań, prosimy o kontakt e-mail: fundacja@frp.lodz.pl. 

 

https://www.frp.lodz.pl/webinaria/
mailto:fundacja@frp.lodz.pl
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21 marca 2022, numer 24 

 

 

AKTULANOŚCI 
 VII Forum Sektora Wołowiny – wyznaczono cele dla branży wołowej 

 Chiny kupiły mniej wołowiny 

 

RYNEK 
 Produkcja wołowiny w USA – komunikat USDA 

 

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 06-13.03.2022 

 Ceny sprzedaży netto (bez VAT) ćwierci wołowych (zagranica) 07-

13.03.2022 

 

CENY – ŚWIAT 
 Tygodniowe notowania tusz wołowych w UE – stan na 10 tydzień 2022 

roku 

 

HANDEL ZAGR. 
 Eksport bydła i mięsa wołowego w masie produktu w okresie I-XII 2021 

roku. 

 Import bydła i mięsa wołowego w masie produktu w okresie I-XII 2021 

roku 

 
 

 
*** 
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AKTULANOŚCI 
 

VII Forum Sektora Wołowiny – wyznaczono cele dla branży 
wołowej 
 

 
 

Już po raz siódmy Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego wraz z Radą Sektora 

Wołowiny przy wsparciu Copa Cogeca zorganizowały Forum Sektora Wołowiny –  7 Beef 

Forum.  

 

Obecna edycja Forum została objęta patronatem honorowym przez Henryka Kowalczyka, 

wiceprezesa Rady Ministra oraz ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Wydarzenie odbyło się  

w dniach 10-11 marca 2022 roku w formacie hybrydowym. 

 

Rada Sektora Wołowiny realizuje przyjętą w 2018 roku strategię branżową Polska 

Wołowina, której celem jest zapewnienie trwałego i zrównoważonego rozwoju polskiego 

sektora wołowiny. Działania w tym zakresie są zgodne z zasadami dobrostanu zwierząt, 

ochrony klimatu oraz środowiska naturalnego i równowagi ekonomicznej i są osiągane 

poprzez prace Polskiej Platformy Zrównoważonej Wołowiny.  

 

W związku z inwazją Rosji na Ukrainę obrady rozpoczęto od uczczenia minutą ciszy ofiar 

wojny na Ukrainie. 

 

Przemówienia otwierające Forum wygłosili Henryk Kowalczyk wiceprezes Rady Ministrów  

i minister rolnictwa i rozwoju wsi oraz Maciej Golubiewski dyrektor gabinetu Janusza 

Wojciechowskiego Komisarza Rolnictwa i Rozwoju Wsi Komisji Europejskiej. 

 

W wyniku debaty wskazano, w jaki sposób plan strategiczny dla WPR może wesprzeć 

rozwój produkcji wołowiny zrównoważonej, niskoemisyjnej.  

 

Pierwsza debata była poświęcona zachętom do redukcji emisji gazów w produkcji żywca 

wołowego, w kontekście rolnictwa węglowego. Wypracowany został wniosek, że produkcja 

zrównoważona i niskoemisyjna może być opłacalna. Potrzebne są zachęty finansowe w 

Planie Strategicznym WPR 2023-2027 dla produkcji zwierzęcej, aby rolnicy wybierali ten 

kierunek zmian. 
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Wyzwania związane z dobrostanem zwierząt to był temat drugiej debaty. W dyskusji były 

omawiane istniejące już zachęty w KPS dla rolników, ale także propozycje korekt czy 

uzupełnień. Ustalono, że wsparcie dla dobrostanu nie powinno być jedynie nagrodą dla 

tych którzy spełnili wymagania już wcześniej. Wsparcie do inwestycji powinno być łatwe, 

szybkie najlepiej ryczałtowe i powinno w efekcie wywołać znaczne zwiększenie liczby 

stanowisk, spełniających wymagania podwyższonego dobrostanu. 

 

Drugiego dnia dyskutowano również  na temat warunków lustrzanych. Warunki  

i standardy, które wymagane są od  europejskich rolników związane z Zielonym Ładem są 

bardzo kosztowne. COPA COGECA oczekuje, że WE postawi takie same wymagania dla 

producentów z krajów trzecich, którzy produkują na rynek UE. Warunki lustrzane dają 

szansę, aby zapewnić konsumentom odpowiednie standardy importowanej żywności spoza 

UE i powinny być przedmiotem uzgodnień o umowach handlowych, np. Mercosur. To jest 

trudne, ale możliwe. 

 

Niezależnie od rosnących oczekiwań społecznych, co do ochrony klimatu, zdrowia zwierząt, 

czy dobrostanu, obecny konsument ocenia smakowitość wołowiny i kieruje się w decyzjach 

zakupowych relacją jakości do ceny. W coraz większym stopniu oczekuje się pewności, co 

do autentyczności.  

 

Innowacje, cyfryzacja, paszportyzacja polskiej wołowiny były tematem ostatniej czwartej 

debaty. Cyfryzacja daje duże możliwości wzmocnienia konkurencyjności polskich rolników 

oraz ochronę autentyczności polskich produktów. 

 

Linki do debat: 

https://www.youtube.com/watch?v=vWzBcO-P3Js  

https://www.youtube.com/watch?v=s3p3fEDmk9w  

 
Źródło: Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego 

 

 

Chiny kupiły mniej wołowiny 
 

Z danych chińskiej Generalnej Administracji Celnej (General Administration of Customs of 

the People's Republic of China (GACC) wynika, że w ciągu dwóch miesięcy tego roku do 

Chin zaimportowano jedynie 310 tys. ton wołowiny o wartości 1 mld 957 mln dolarów.  

 

Import mięsa do Chin w okresie 01-02.2022, (w tys. USD) 

 01-02.2022 Zmiana %  

ten sam okres r/r 

 Wolumen  

w tonach 

Wartość  

w USD 

Wolumen  

 

Wartość  

 

Baranina 65 188 ton 416 439 +33,0%  +64,8% 

 

Wołowina  

i podroby 

 

Wołowina 

310 tys. 

 

 

310 tys. 

 

1 995 137 

 

 

1 957 995  

-21,8% 

 

 

-22,7% 

+6,4% 

 

 

+5,3% 

Źródło: GACC. 

 

W przypadku wolumenu w porównaniu z takim samym okresem rok wcześniej jest to mniej 

o 22,7%. Choć tonaż był mniejszy to wartościowo było to więcej o 5,3%. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vWzBcO-P3Js
https://www.youtube.com/watch?v=s3p3fEDmk9w
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RYNEK 
 

 Produkcja wołowiny w USA – komunikat USDA 

 

Poniżej pełny komunikat amerykańskiego Departamentu Rolnictwa o produkcji mięsa  

w USA, stan na 19 marca 2022 roku. 

 
Total red meat production under Federal inspection for the week ending 

Saturday, March 19, 2022 was estimated at 1074.6 million lbs. according to 

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

This was 0.9 percent lower than a week ago and 0.1 percent Lower than  

a year ago.  Cumulative meat production for the year to date was 3.6 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) 

  19-Mar-22       540.9          1.0        530.6         2.1    1074.6 

  12-Mar-22       540.7          1.0        540.1         2.2    1084.0 

   Change:          0.0%         0.0%        -1.8%       -4.5%     -0.9% 

  20-Mar-21       522.8          1.0        549.0         2.7    1075.5 

   Change:          3.5%         0.0%        -3.4%      -22.2%     -0.1% 

  2022 YTD       5964.6         11.5       5924.6        22.8   11923.5 

  2021 YTD       5951.3         12.0       6383.8        27.3   12374.4 

   Change:          0.2%        -4.3%        -7.2%      -16.6%     -3.6% 

(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 

  19-Mar-22     644,000        7,000    2,435,000      32,000 

  12-Mar-22     644,000        7,000    2,475,000      34,000 

   Change:          0.0%         0.0%        -1.6%       -5.9% 

  20-Mar-21     629,000        7,000    2,524,000      39,000 

   Change:          2.4%         0.0%        -3.5%      -17.9% 

  2022 YTD    7,104,000       81,000   27,138,000     344,000 

  2021 YTD    7,106,000       85,000   29,220,000     402,000 

   Change:          0.0%        -4.5%        -7.1%      -14.4% 

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

                                     Average Weights (lbs) 

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

  19-Mar-22   Estimate          1396          248         292       133 

  12-Mar-22   Estimate          1396          243         293       132 

  20-Mar-21     Actual          1379          255         291       137 

            Dressed: 

  19-Mar-22   Estimate           842          144         218        67 

  12-Mar-22   Estimate           842          141         218        67 

  20-Mar-21     Actual           833          149         218        69 

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

           Percentage of Total Cattle Slaughtered by Class 

Week Ending    Steers      Heifers        Cows           Bulls 

  05-Mar-22       45.8%        31.2%        21.3%        1.6% 

  06-Mar-21       47.4%        30.3%        20.8%        1.5% 

 

           Percentage of Total Hogs Slaughtered by Class 

Week Ending Barrows & Gilts                 Sows                 Boars 

  05-Mar-22       97.1%                      2.6%                  0.3% 

  06-Mar-21       97.1%                      2.6%                  0.2% 

*2021 slaughter totals adjusted to reflect NASS revisions 
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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 [%] 

  13.03.2022 13.03.2022 13.03.2022 tyg. miesięczna roczna 

Bydło ogółem 10,14 19 581 19 973 1,5 5,7 52,1 

bydło 8-12 m-cy (Z) 10,47 19 429 19 817 6,1 1,1 57,9 

byki 12-24 m-ce (A) 10,97 20 581 20 993 1,8 4,8 51,5 

byki > 24 m-cy (B) 10,90 20 447 20 856 1,5 4,5 50,9 

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

krowy (D) 8,74 17 945 18 304 3,0 9,2 61,7 

jałówki > 12 m-cy (E) 10,21 19 719 20 113 0,6 4,8 47,5 

  

  
Średnia masa tuszy 

ciepłej 
Liczba 
sztuk 

Zmiana tyg. 
[%] 

Struktura skupu 

Kategoria bydła [kg] 
Zmiana 

tyg. 
[%] 

Zmiana 
tyg.  

  13.03.2022  [%] 
  

13.03.2022 [w pkt.%] 

Bydło ogółem 317,7 -0,9 -7,3 100,0 - 

bydło 8-12 m-cy (Z) 248,2 10,2 -6,9 0,2 0,0 

byki 12-24 m-ce (A) 347,5 -1,1 -11,9 37,6 -1,9 

byki > 24 m-cy (B) 399,8 -0,5 -18,4 6,2 -0,8 

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

krowy (D) 288,1 0,9 -0,9 34,1 2,2 

jałówki > 12 m-cy (E) 290,2 -0,2 -4,6 22,0 0,6 
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* - 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 07-13.03.2022 

 

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 39 613 34 404 22 242 -3,1 2,0 -0,5 

Centralny 38 341 34 373 * -2,7 4,2 -- 

Południowy 42 374 34 492 * -3,0 0,9 -- 

Północny * 33 854 -- -- -0,4 -- 

 

Ceny sprzedaży netto (bez VAT) ćwierci wołowych (zagranica) 07-
13.03.2022 

 

TOWAR 

CENA 
[zł/tona] 

  
Zmiana 

tygodniowa 

ceny 

  13.03.2022 06.03.2022 [%] 

        

Ćwierci z buhajków do 2 lat - OGÓŁEM 20 665 20 113 2,7 

ćwierci przednie 19 040 18 616 2,3 

ćwierci tylne 23 730 23 064 2,9 

ćwierci kompensowane 20 524 19 955 2,8 

Ćwierci z krów rzeźnych - OGÓŁEM 19 467 18 424 5,7 

ćwierci przednie * * -- 

ćwierci tylne 26 989 24 593 9,7 

ćwierci kompensowane 18 025 16 876 6,8 

 
Źródło: Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej. 
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CENY - ŚWIAT 
 

Tygodniowe notowania tusz wołowych w UE – stan na 10 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 
 

 

HANDEL ZAGR. 
 

 

Eksport bydła i mięsa wołowego w masie produktu w okresie I-XII 2021 r. (dane 

wstępne) w porównaniu do I-XII 2020 r. (wg wstępnych danych Min. Finansów).  

EKSPORT        Kod 
CN 

I-XII 2021 r. (wstępne) I-XII 2020 
r. 

zmiana w 
stos. do I-XII 

2020r. (%) Ogółem poza UE 
poza UE 

(%) 

0102 - tony 14 378 5 388 37,5 16 711 -14,0 

0102 - sztuki 53 806 12 599 23,4 49 272 9,2 

z tego: 01022910 szt 12 049 0 0,0 14 811 -18,6 

0201 - tony 265 525 25 193 9,5 275 999 -3,8 

0202 - tony 106 087 29 831 28,1 104 637 1,4 

0201+0202 371 612 55 025 14,8 380 636 -2,4 

 

Wyeksportowano: 4 534. 

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 bydła i mięsa wołowego w masie produktu w okresie I-XII 2021 r. (dane 

wstępne)  w porównaniu do I-XII 2020 r.  (wg wstępnych danych Min. Finansów). 

IMPORT               
Kod CN 

I-XII 2021 r. (wstępne) I-XII 2020 
r. 

zmiana w 
stos. do I-XII 
2020r. (%) Ogółem spoza UE 

spoza UE 
(%) 

0102 - tony 41 722 0 0,0 29 791 40,0 

0102 - sztuki 162 785 0 0,0 121 202 34,3 

z tego: 01022910 szt 40 226 0 0,0 32 923 22,2 

0201 - tony 12 359 667 5,4 15 139 -18,4 

0202 - tony 7 482 396 5,3 5 850 27,9 

0201+0202 19 841 1 064 5,4 20 989 -5,5 

 

Zaimportowano: 41 583. 
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