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Więcej informacji na stronie 8. 

AKTUALNOŚCI 
 

Choiński: konieczne są uregulowania prawne, które pozwolą na 
ujawnienie źródeł finansowania organizacji antyhodowlanych 

 

 
Fot. Swiat Rolnika. 

 

– Często za organizacjami ekologicznymi stoją jakieś grupy interesów, które nie chcą 

inwestycji w Polsce, by mieć w ten sposób bezpośredni wpływ na produkcję w innych 

krajach. Wiele razy mieliśmy potwierdzenie, gdy za organizacjami ekologicznymi stały 

kancelarie prawne powiązane z dużymi instytucjami zagranicznymi. Potrzebna jest 

jawność finansowania takich organizacji. To pomogłoby w weryfikacji grup interesów, 

które stoją za różnymi organizacjami ekologicznymi – powiedział Witold Choiński, prezes 

zarządu Związku Polskie Mięso w wywiadzie wideo dla portalu ŚwiatRolnika.info. 

 

Prezes wyjaśnił, że jawność jest konieczna, bo daje ona pewność obrotu. Podkreślił, że  

w przeszłości miało miejsce blokowanie inwestycji w obszarze agro. Próbowano 

powstrzymać hodowle zwierząt gospodarskich czy budowę biogazowi. Na celowniku były 

także inwestycje rozwojowe zakładów produkcyjnych, czy budowę nawet nowych 

zakładów.  

 

Dlatego zdaniem prezesa Choińskiego konieczne są uregulowania prawne, które pozwolą 

na ujawnienie źródeł finansowania organizacji antyhodowlanych. Jak podejrzewa prezes 

prawdopodobnie organizacje ekologiczne będą próbowały zataić powiązania z lobbystami 

z zagranicy, ale mimo to, nowe prawo i tak pomoże w weryfikacji grup interesów, 

stojących za pseudoekologami, którzy atakują polskie rolnictwo. 

 

Caływ wywiad jest dostępny pod linkiem: 

https://swiatrolnika.info/swiatrolnika-tv/choinski-czesto-za-ekologami-stoja-zagraniczne-

grupy-interesow.html 

 

https://swiatrolnika.info/swiatrolnika-tv/choinski-czesto-za-ekologami-stoja-zagraniczne-grupy-interesow.html
https://swiatrolnika.info/swiatrolnika-tv/choinski-czesto-za-ekologami-stoja-zagraniczne-grupy-interesow.html
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Brak dostaw żywności z Ukrainy i Rosji trudno będzie uzupełnić 

produkcją z innych rynków 
 

Z wyliczeń FAO wynika, że nie da się w całości zastąpić niedoboru dostaw produktów 

rolnych z Rosji i Ukrainy, a w następnym sezonie ceny żywności będą wyższe o kilka do 

ponad 20 proc. Dotyczy to m.in. zbóż, ale to z kolei przekłada się na inne rynki. Szok 

cenowy obserwowany jest m.in. na rynku drobiarskim. Producenci drobiu i jaj podnoszą 

ceny dla konsumentów, bo pasze – główny składnik ich kosztów – szybko drożeją. 

Według Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz władze, zarówno na szczeblu krajowym, 

jak i unijnym, powinny pilnie monitorować sytuację. 

 

– Ukraina była bardzo szybko rozwijającym się rynkiem w ostatnich latach, jeśli chodzi  

o produkcję drobiarską i produkty rolne w ogóle. Z uwagi na umowę stowarzyszeniową  

z Unią Europejską była bardzo mocno obecna na rynku unijnym – mówi agencji 

informacyjnej Newseria Biznes Katarzyna Gawrońska, dyrektor Krajowej Izby 

Producentów Drobiu i Pasz. – Ukraina była jednym z największych dostawców mięsa 

drobiowego na rynek unijny, jak również liderem w dostawach zarówno jaj, jak  

i produktów jajecznych do sektora HoReCa w UE. Poza tym zyskała bardzo mocno  

z uwagi na konkurencyjność swoich produktów na rynku globalnym - dodała. 

 

 
Fot. Pixabay. 

 

Jak podkreśliła, Ukraina eksportowała prawie pół miliona ton mięsa drobiowego na 

międzynarodowe rynki. Teraz jej odbiorcy szukają alternatywnych dostaw. 

 

– My, mimo że wcześniej byliśmy drożsi od Ukrainy, to jednak w tej chwili jesteśmy 

bardzo konkurencyjni w handlu eksportowym, w czym pomaga nam również słaby złoty  

– powiedziała Katarzyna Gawrońska. 

 

„W 2021 roku Federacja Rosyjska lub Ukraina (lub oba te kraje) znalazły się w pierwszej 

trójce światowych eksporterów takich produktów jak pszenica, kukurydza, rzepak, 

nasiona słonecznika i olej słonecznikowy, przy czym Federacja Rosyjska również była 

światowym eksporterem nawozów azotowych, drugim wiodącym dostawcą nawozów 

potasowych i trzecim największym eksporterem nawozów fosforowych” – czytamy  

w analizie Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO). 
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Eskalacja konfliktu rodzi obawy o to, czy plony i produkty w Ukrainie będą zbierane  

i eksportowane. Wojna już doprowadziła do zamknięcia portów, a to droga morska była 

głównym szlakiem transportowym dla zboża, zawieszenia operacji tłoczenia nasion 

oleistych i wprowadzenia wymagań dotyczących licencji eksportowych dla niektórych 

produktów. Dodatkowo zbliża się pora kolejnych zasiewów. 

 

– W tej chwili problemem stało się to, że zakontraktowane kilka milionów ton zbóż do 

końca sezonu zbożowego, czyli do czerwca, nie wypłyną z Ukrainy na rynki światowe. 

Bardzo dużym zagrożeniem jest też to, że Ukraina z uwagi na obecną sytuację może nie 

dokonać większości zasiewów, bo one odbywają się pod koniec marca, na początku 

kwietnia, tak że istnieje długoterminowe ryzyko, jeżeli chodzi o podaż z Ukrainy na 

rynkach światowych – wyjaśniła dyrektor Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz. 

 

Ukraińcy szukają jednak innych rozwiązań. Już zapowiedzieli transport zbóż drogą 

kolejową, choć jej przepustowość jest dużo mniejsza niż statków. Jak podkreślają 

przedstawiciele KIPDiP, powołując się na agencję Bloomberga, ukraińska firma MHP, 

największy producent kurczaków, wznowiła eksport drobiu transportem drogowym  

i rozważa kolej. Zapowiada także zasiewy na dużą skalę, szczególnie w środkowej  

i zachodniej części Ukrainy. 

 

– Nie wiadomo, jak zachowają się inne kraje w stosunku do wielkości zasiewów, prognoz 

zbiorów, do tego, jakie 

mają zapasy na swoich 

wewnętrznych rynkach. 

Nie wiadomo też, jak 

będzie dalej zachowywała 

się giełda i kapitał 

spekulacyjny, więc istnieje 

jeszcze bardzo duże 

ryzyko, że sytuacja będzie 

bardzo trudna co najmniej 

przez najbliższe miesiące. 

Trudno na tym etapie 

prognozować cokolwiek  

– mówi dyrektor Izby. 

 

 

Z symulacji FAO wynika, że niedobory ziarna spowodowane niemożnością importu z Rosji 

i Ukrainy mogą być tylko częściowo zrekompensowane w sezonie 2022/2023 przez 

alternatywne źródła. Dla wielu eksporterów szkodą na drodze do zwiększenia produkcji 

mogą być jej wysokie koszty. W górę idą kontrakty na surowce rolne na światowych 

giełdach. Od początku roku pszenica podrożała o niemal jedną trzecią, a to i tak po 

częściowym odreagowaniu. W ciągu 12 miesięcy cena skoczyła dwukrotnie mocniej. 

Kukurydza podrożała w tych okresach odpowiednio o przeszło 20 i przeszło 30 proc.,  

a soja – o ponad 20 proc. i niemal 18 proc. 

 

Ceny ziarna paszowego będą mieć z kolei przełożenie na producentów drobiu  

– odpowiadają one bowiem za 60–70 proc. kosztów produkcji drobiarskiej. Już  

w ostatnich tygodniach widoczny jest szok cenowy na rynku drobiarskim – ceny jaj w 

hurcie wzrosły o 89 proc. od początku lutego do połowy marca, a wolnorynkowe ceny 

skupu żywca kurcząt – o ponad 38 proc. Dlatego organizacje drobiarskie zaapelowały  

w połowie miesiąca do rządu o ustabilizowanie sytuacji na rynku pasz. 

 

– Powinniśmy się też zastanowić na forum unijnym, czy mamy możliwości interwencji 

rynkowych. Takie interwencje, które np. w ostatnim czasie wprowadziły Węgry, związane 

z zakazami i limitowaniem eksportu na szczeblu danego kraju członkowskiego, nie są 

możliwe z punktu widzenia prawa, ponieważ funkcjonujemy na wspólnym rynku. 
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Natomiast Komisja Europejska powinna tutaj z dużym zaangażowaniem śledzić to, co się 

dzieje w każdym kraju, i ewentualnie, jeżeli zaistnieje takie ryzyko, którego nie jesteśmy 

w stanie na tym etapie przewidzieć, podjąć odpowiednie kroki – podsumowała Katarzyna 

Gawrońska. 

 

FAO szacuje, że ceny żywności na rynku globalnym mogą wzrosnąć o 8–22 proc. wobec 

poziomu wyjściowego sprzed wybuchu wojny, a i tak były to już poziomy mocno 

podwyższone. W lutym indeks globalnych cen żywności wzrósł do 140,7 punktów, czyli 

był o 20,7 proc. wyżej niż rok wcześniej. To rekord wszech czasów, wyższy od 

dotychczasowego z lutego 2011 roku o 3,1 punktu. Najmocniej podrożały oleje oraz 

nabiał, a tylko w przypadku cukru odnotowano lekki spadek. 

 
Źródło: tekst i zdjęcie Newseria. 

 

Minister rolnictwa powołał nowego dyrektora generalnego KOWR 
 

 
Fot. MRiRW. 

 

Na wniosek wicepremiera, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka premier 

Mateusz Morawiecki powołał dr. inż. Waldemara Humięckiego na stanowisko Dyrektora 

Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. 

 

– Cieszę się, że pana wiedza i doświadczenie będą od teraz służyć dalszemu rozwojowi 

Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – powiedział wicepremier Henryk Kowalczyk 

wręczając akt powołania. 

 

Doktor inżynier Waldemar Humięcki jest menadżerem z wieloletnim doświadczeniem  

w administracji centralnej, samorządowej i biznesie. Przez wiele lat pracował w Agencji 

Nieruchomości Rolnych na stanowiskach od głównego specjalisty do prezesa. Wcześniej 

pracował m.in. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Najwyższej Izbie Kontroli oraz 

był zastępcą burmistrza Gminy Warszawa-Włochy. Przez lata był również związany m.in. 

z Fundacją Rozwoju Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej oraz Wielkopolską Giełdą 

Rolno-Ogrodniczą S.A. 
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Nowy dyrektor KOWR jest absolwentem Akademii Rolniczo–Technicznej w Olsztynie 

(obecnie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski), gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera,  

a następnie, w oparciu o badania z zakresu działania nawozów, tytuł doktora. Ukończył 

również studia Executive Master of Business Administration w Wyższej Szkole 

Menedżerskiej w Warszawie. Odbył także aplikację kontrolerską w Najwyższej Izbie 

Kontroli oraz liczne kursy i szkolenia z zakresu zarządzania i prawa. 

 

 

Polacy wracają do tradycji rodzinnego świętowania Wielkanocy 
 

Po dwóch latach pandemii i ograniczeń w kontaktach społecznych Polacy zamierzają 

spędzić Wielkanoc w większym gronie rodzinnym – wynika z Barometru Providenta.  

70 proc. będzie świętować w domu, a 30 proc. planuje odwiedziny u rodziny lub 

znajomych.  

 

Przez wysoką inflację tegoroczny koszyk wielkanocny będzie droższy i widać to też  

w deklaracjach Polaków. W tym roku wydadzą na świąteczne zakupy średnio 535 zł  

– o 57 zł więcej niż przed rokiem, ale wciąż znacznie mniej niż przed pandemią. 

 

W 2020 roku, zanim wybuchła pandemia, Polacy deklarowali średnie wydatki na poziomie 

637 zł. 

 

– W ramach badania Barometr Providenta zadaliśmy Polakom pytanie dotyczące 

wydatków na Wielkanoc. Okazuje się, że tegoroczne Święta Wielkanocne będą 

kosztowały rodzinę średnio 535 zł, jest to kwota o 100 zł niższa niż przed pandemią. 

Niemniej widać już pozytywne efekty tego, co się dzieje z naszymi emocjami i portfelami, 

bo jest to kwota o 57 zł wyższa niż w ubiegłym roku – mówi agencji Newseria Biznes 

Karolina Łuczak, rzeczniczka Provident Polska. 

 

Wyższe niż 600 zł wydatki planują respondenci z tylko jednej grupy wiekowej – 55+. 

Tutaj deklarowana średnia to prawie 660 zł. 

 

– Najwięcej na Święta Wielkanocne, podobnie jak w przypadku Bożego Narodzenia, 

wydadzą osoby starsze i mieszkańcy małych miejscowości oraz wsi. Najmniej na święta 

wydadzą osoby najmłodsze, między 20. a 25. rokiem życia, oraz mieszkańcy dużych 

miast – podkreśla Karolina Łuczak. 

 

Średni budżet najmłodszych nie przekracza 450 zł, ale aż 42 proc. chce zamknąć wydatki 

w kwocie 200 zł. Niezależnie jednak od planów wydatkowych większość Polaków 

zamierza spędzić nadchodzące święta z rodziną. 70 proc. będzie świętować w domu,  

a 30 proc. odwiedzi znajomych lub członków rodziny. Zwyczaj świątecznego niedzielnego 

śniadania kultywuje 90 proc. Polaków. 82,5 proc. ankietowanych wybiera się do kościoła 

na święcenie pokarmów. 

 

– Najpopularniejszymi tradycjami świątecznymi są malowanie jaj, śmigus-dyngus oraz 

przygotowanie świątecznych potraw. Co ciekawe, wśród tradycji świątecznych jest też 

mycie okien, 50 proc. badanych deklaruje, że jest to dla nich typowa forma spędzania 

czasu i przygotowań do świąt – mówi rzeczniczka Providenta. 

 

Polacy nie wyobrażają sobie świątecznego stołu bez jajek. Twierdzi tak 91 proc. ogółu 

badanych, a wśród najstarszych respondentów odsetek takich odpowiedzi wynosi 96,5 

proc. Na drugim miejscu jest biała kiełbasa (55,6 proc.), a na trzecim żurek (50,5 proc.). 

Na barszcz biały wskazało ok. 35 proc. badanych. Z deserów najczęściej wybieramy 

mazurki i baby wielkanocne 
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Dlaczego warto być na targach IFFA 2022? 

 

W dniach 14-19 maja 2022 roku we Frankfurcie nad 

Menem, odbędą się największe na świecie 

Międzynarodowe Targi Przetwórstwa Mięsnego oraz Białka 

Alternatywnego Pochodzenia – IFFA. Na ostatnią edycję 

targów IFFA do Frankfurtu przybyło ponad 66 000 

odwiedzających ze 149 krajów. Ponad 70% z nich 

stanowili branżyści spoza Niemiec. Najwięcej 

zagranicznych przedstawicieli przybyło z Holandii, 

Hiszpanii, Polski oraz Włoch. W edycji 2019 wzięło udział 

1016 wystawców z 49 krajów (w tym 33 firmy z Polski) 

prezentując imponujący przekrój produktów.  

 

Podczas targów IFFA 2022, wystawcy zaprezentują 

zróżnicowany asortyment, w ramach następujących grup 

produktowych: technologia przetwarzania mięsa i białek 

alternatywnych; technologia pakowania; systemy 

ważące; automatyzacja procesów i rozwiązania IT; 

robotyka i sprzęt manipulacyjny; technologia uboju  

i rozbioru mięsa; sprzęt i narzędzia do uboju, cięcia  

i przetwarzania; maszyny do obróbki osłonek naturalnych 

i sztucznych; przyprawy, składniki, dodatki, osłonki; 

sprzęt chłodniczy; systemy logistyczne i magazynowe; 

bezpieczeństwo i kontrola jakości żywności; sprzęt do 

czyszczenia, higiena pracy i bezpieczeństwo pracy; 

urządzenia do zarządzania energią i zaopatrzenia w wodę, 

sprężone powietrze, gazy; sprzedaż i sklepy 

specjalistyczne – produkty, obiekty, wyposażenie; usługi 

oraz karma dla zwierząt.  

 

Poza prezentacją szerokiego wachlarza produktów, targi 

IFFA oferują bogaty program wydarzeń towarzyszących. 

Wykłady ekspertów, specjalne wystawy i prezentacje to 

niepowtarzalna okazja do wzbogacenia wiedzy o branży, 

wzięcia udziału w interesującej dyskusji oraz nawiązania 

nowych kontaktów biznesowych. Na szczególną uwagę 

zasługuje temat białka alternatywnego pochodzenia, 

który będzie szeroko omawiany w czasie IFFA 2022.  

 

Szczegółowe informacje na temat wydarzeń 

towarzyszących targów IFFA, znajdują się w sekcji 

„Themes and Events” na stronie internetowej 

www.iffa.com.  

 

Wszystkich zainteresowanych odwiedzeniem targów IFFA, 

Przedstawicielstwo Targów Frankfurt w Polsce serdecznie 

zaprasza na wyjazd samolotowy w terminie:  

15-17.05.2022 r.  W ramach opłaty oferujemy przelot 

liniami LOT na trasie Warszawa-Frankfurt-Warszawa  

z bagażem rejestrowanym, dwa noclegi w pokoju 

jednoosobowy ze śniadaniami w  4-gwiazdkowym hotelu 

Grand Hotel Downtown w centrum Frankfurtu, wejście na trzy dni targów IFFA, bilet 

komunikacji miejskiej oraz ubezpieczenie. Wyjazd oferujemy w atrakcyjnej cenie 2490 zł 

+ VAT. 

    

Zapraszamy również na naszą stronę internetową: www.poland.messefrankfurt.com.    

http://www.iffa.com/
http://www.poland.messefrankfurt.com/
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W SEJMIE 
 

 

 

5 kwietnia 2022 

 

 

Godz. 08:30  

 

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

 

• Rozpatrzenie informacji na temat sytuacji na rynku nawozów sztucznych  

           – przedstawia Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

 

 

6 kwietnia 2022 

 

 

Godz. 15:00 

 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (sala im. Olgi Krzyżanowskiej - nr 412, bud. U) 

 

• Rozpatrzenie informacji Ministra Klimatu i Środowiska z wykonania planu polowań 

za 2021 r., w tym odstrzału dzików z podziałem na województwa oraz planu 

polowań na 2022 r. 

• Rozpatrzenie informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza 

Weterynarii na temat aktualnego stanu zwalczania grypy ptaków i wirusa ASF  

w Polsce. 

 

 

 

UKRAINA 
 

Jak zatrudnić obywatela Ukrainy. Ministerstwo dało wskazówki 
 

Została przyjęta specjalna ustawa (Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy 

obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa), 

która reguluje kwestie pobytu obywateli Ukrainy w Polsce. Zakłada ona też szereg 

rozwiązań dotyczących rynku pracy. Najważniejszym jest otwarcie dostępu do rynku 

pracy dla obywateli Ukrainy. 

 

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/583  

 

Dopuszczenie obywateli Ukrainy do pracy w Polsce nie będzie wymagało tak jak 

dotychczas zezwolenia na pracę lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy. 

Jedynym wymogiem formalnym jest zobowiązanie pracodawcy do powiadomienia urzędy 

pracy o powierzeniu pracy dla obywatela Ukrainy. 

 

• Na dopełnienie tego obowiązku pracodawca ma 14 dni od dnia podjęcia pracy 

przez obywatela; 

• Powiadomienie złoży za pośrednictwem portalu www.praca.gov.pl;  

• Rozwiązanie dotyczy tylko obywateli Ukrainy, a nie wszystkich cudzoziemców. 

 

Specustawa daje też obywatelom Ukrainy możliwość uproszczonej rejestracji – jako 

osoby bezrobotnie i poszukujące pracy – w powiatowych urzędach pracy. 

 

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/583
http://www.praca.gov.pl/
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Jeżeli pracodawca chce zatrudnić obywatela Ukrainy może zgłosić swoją ofertę pracy 

poprzez formularz online na stronie www.praca.gov.pl, wysłać ją na na email urzędu 

pracy lub zgłosić osobiście w najbliższym powiatowym urzędzie pracy (lista teleadresowa 

urzędów https://psz.praca.gov.pl/wybor-urzedu).  

 

W uwagach do oferty należy dodać komentarz, że jest ona skierowana do obywateli 

Ukrainy. Warto też przetłumaczyć ofertę na język ukraiński, żeby zwiększyć jej 

dostępność. W tłumaczeniu może pomóc urząd pracy. 

 

W celu zgłoszenia oferty pracy przygotuj następujące informacje: 

• nazwę firmy, adres, numer telefonu, numer identyfikacji podatkowej, 

• nazwę stanowiska pracy, liczbę wolnych miejsc pracy w ramach stanowiska  

z uwzględnieniem liczby wolnych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, 

• ogólny zakres obowiązków, 

• miejsce wykonywania pracy, 

• rodzaj umowy stanowiącej podstawę wykonywania pracy, 

• wysokość proponowanego wynagrodzenia brutto, 

• datę rozpoczęcia pracy, informację o systemie i rozkładzie czasu pracy, system 

wynagradzania, wymiar czasu pracy i okres zatrudnienia w przypadku pracy na 

podstawie umowy o pracę albo okres wykonywania umowy w przypadku umowy 

cywilnoprawnej, 

• jakie są oczekiwania wobec kandydatów do pracy, w tym: poziom wykształcenia, 

umiejętności, uprawnienia, doświadczenie zawodowe, znajomość języków obcych 

z określeniem poziomu ich znajomości. 

 

Na każdym etapie składania oferty pracy pracodawca może liczyć na wsparcie 

pracowników urzędów pracy lub konsultantów Zielonej Linii (tel. 19524). Może też 

zadzwonić na dedykowaną infolinie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Pod 

numerem telefonu 22 245 61 05 dyżurujący eksperci odpowiedzą na wszelkie pytania 

dotyczące zatrudniania obywateli Ukrainy. 

 

 

RYNKI MIĘSNE 
 

Cena wieprzowiny w Chinach u producenta 
 

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

2022 roku wyniosła 16,82 CNY, czyli 11,10 PLN. 

 

 

http://www.praca.gov.pl/
https://psz.praca.gov.pl/wybor-urzedu
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Wieprzowina - tygodniowy raport cenowy KE  
 

Notowania tusz wieprzowych w Unii Europejskiej, stan na 12 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 

 

 

 
 

 

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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AKTULANOŚCI 
 

Cykl podwyżek stóp procentowych będzie trwał co najmniej 
kolejne pół roku 
 

 
Fot. Pixabay. 

 

Rosnąca niepewność związana z wojną w Ukrainie zniechęca do inwestycji zarówno firmy, 

jak i konsumentów. Do tego dochodzą zakłócenia w handlu zagranicznym, drożejące 

szybko surowce, które napędzają inflację. Analitycy banku BNP Paribas prognozują, że 

ok. 10-proc. wzrost cen może pozostać z nami na dłużej i to mimo cyklu podwyżek stóp 

procentowych. – On będzie kontynuowany przez kolejne trzy–sześć miesięcy,  a wyższe 

oprocentowanie nie sprzyja inwestycjom – mówi Michał Dybuła, główny ekonomista 

banku. 

 

– Wojna w Ukrainie niewątpliwie przełoży się na naszą gospodarkę, ale też na gospodarki 

innych krajów naszego regionu i wszystkie gospodarki europejskie. Czeka nas okres 

wyższej inflacji i słabszego wzrostu. Prawdopodobnie będzie on wynikał zarówno  

z mniejszych wolumenów handlu zagranicznego, jak i rosnącej niepewności, która 

zniechęca do inwestycji przede wszystkim sektor prywatny, gospodarstwa domowe, ale  

i firmy – wyjaśnia w rozmowie z agencją Newseria Biznes Michał Dybuła, dyrektor Biura 

Analiz Ekonomicznych i Sektorowych, główny ekonomista BNP Paribas Bank Polska. 

 

W opublikowanej niedawno analizie bank BNP Paribas prognozuje, że dynamika wzrostu 

gospodarczego w Polsce może być w tym roku niższa o około 1 pkt proc. i wyniesie 3,5 

proc. Ta prognoza jest jednak obarczona dużym ryzykiem ze względu na wysoką 

niepewność co do ekonomicznych skutków wojny w Ukrainie. Jeżeli w jej wyniku 



14 

 

Sfinansowano ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wołowego 
 

znacząco osłabnie aktywność w strefie euro, wzrost gospodarczy w Polsce może okazać 

się w tym roku nawet niższy. Jednocześnie wzrost cen surowców, słabszy kurs walutowy  

i zaburzenia w łańcuchach dostaw będą dodatkowo podsycać i tak wysoką inflację. 

Prognozy zespołu analitycznego banku BNP Paribas zakładają, że inflacja CPI wyniesie 

średniorocznie 10 proc. 

 

– Czeka nas okres wyższej inflacji. Tym bardziej że wszystkie kraje naszego regionu 

wchodziły w ten rok w zasadzie z pełnym wykorzystaniem mocy produkcyjnych, a to 

oznacza, że presja inflacyjna będzie utrzymywać się na wysokim poziomie. Niezależnie od 

działań podejmowanych przez rząd, choćby w postaci tarcz antyinflacyjnych, wydaje się 

dość prawdopodobne, że inflacja zarówno w tym, jak i w przyszłym roku wyniesie ok. 10 

proc. i pewnie niespecjalnie szybko będzie spadać. Dotyczy to zresztą nie tylko Polski, ale 

także Węgier czy Czech. A to oznacza, że cykle podwyżek stóp procentowych, które 

rozpoczęły się w naszym regionie w ubiegłym roku, będą kontynuowane przynajmniej 

przez najbliższe trzy–sześć miesięcy – zapowiada ekonomista. 

 

Eksperci banku BNP Paribas prognozują, że Rada Polityki Pieniężnej podniesie stopę 

referencyjną NBP jeszcze przynajmniej o 150 pkt do 5 proc., przy czym ryzyko dla tej 

prognozy jest skierowane raczej ku górze. Kontynuacja podwyżek stóp – w połączeniu  

z dużą dozą niepewności i wysoką inflacją – będzie jednak kolejnym czynnikiem, który 

może w tym roku zniechęcić firmy do inwestowania. 

 

– Spadek czy też wolniejsze tempo inwestycji w Polsce będzie pokłosiem dwóch rzeczy. 

Po pierwsze, wzrostu niepewności. Po 

drugie, wyższych stóp procentowych, bo 

bank centralny skupił się na walce z inflacją 

– i słusznie, ale to oznacza, że koszt 

pieniądza będzie rósł również w kolejnych 

miesiącach. A wyższe oprocentowanie nie 

sprzyja inwestycjom. Poza tym trudniej 

inwestuje się w kraju graniczącym z 

państwem,  

w którym toczy się wojna – mówi Michał 

Dybuła. – To też może mieć wpływ na 

preferencje konsumentów i ich skłonność do wydawania pieniędzy. Niepewność, która 

jest związana z wojną, zwykle nie przekłada się na ten aspekt pozytywnie. 

 

Jednym z ważniejszych czynników uderzających w polską gospodarkę będą  

w nadchodzących miesiącach wysokie ceny surowców energetycznych, jak i ewentualne 

trudności w ich pozyskaniu. Ich wpływ będzie nie tylko bezpośredni, ale i pośredni – 

poprzez niższą aktywność gospodarczą w Unii Europejskiej, która jest dla Polski 

najważniejszym partnerem handlowym, odpowiadającym za około 75 proc. rodzimego 

eksportu. 

 

Wpływ drożejących surowców – zwłaszcza ropy naftowej, która już spowodowała 

znaczący wzrost cen paliw na stacjach benzynowych – odczuli już też konsumenci. 

 

– Wzrosty cen energii i innych surowców bezpośrednio zmniejszą siłę nabywczą naszych 

nominalnych dochodów – mówi ekspert. 

 

Spadek siły nabywczej gospodarstw domowych i niechęć konsumentów do ponoszenia 

wydatków na dobra trwałe mogą się okazać w nadchodzących miesiącach kolejnymi 

czynnikami, które będą powodować obniżenie tempa wzrostu polskiego PKB. Wydatki 

konsumpcyjne może jednak napędzać napływ uchodźców z Ukrainy, których – według 

ostatnich danych Straży Granicznej – do Polski przyjechało już 2,34 mln. To będzie także 

oddziaływać na polski rynek pracy i może się okazać wsparciem dla polskich 

przedsiębiorstw, borykających się ze znalezieniem pracowników. 
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– Z drugiej strony ponad 200 tys. Ukraińców opuściło Polskę, żeby walczyć o swój kraj. 

To są głównie pracownicy zatrudnieni w branżach takich jak budownictwo, transport czy 

logistyka. Stosunkowo łatwo wyliczyć, że jeśli mamy 10 proc. mniej kierowców, to 

prawdopodobnie przewieziemy 10 proc. mniej towarów albo czas dostaw wydłuży nam 

się o 10 proc. Tak więc to będzie mieć bezpośredni wpływ zarówno na branżę 

transportową, jak i na wszystkie inne branże uzależnione od transportu albo te, które 

przewożą dużo produktów, półproduktów i wyrobów gotowych. Z podobną sytuacją 

będziemy mieć też do czynienia w budownictwie. Brak pracowników będzie powodować 

kłopoty podażowe i wydłużać okres budów – mówi główny ekonomista banku BNP 

Paribas. 

 

Według analityków wpływ na polską gospodarkę wynikający z ograniczenia eksportu do 

Ukrainy i Rosji będzie jednak raczej umiarkowany. Wynika to z faktu, że udział każdego  

z tych krajów w polskiej sprzedaży zagranicznej nie jest zbyt wysoki i w ubiegłym roku 

oscylował w granicach 2–3 proc. Większym problemem mogą się za to okazać zerwane 

łańcuchy dostaw i zaburzenia w imporcie. 

 
Źródło: Foto i tekst Newseria. 

 

 

Ruch w cenach wołowiny w lutym 2022 roku 
 

Cena skupu żywca wołowego (9,76 zł za kg) wzrosła zarówno w stosunku do miesiąca 

poprzedniego, jak i w porównaniu z lutym 2021 r. – odpowiednio o 1,8% i o 39,0%. Na 

targowiskach za żywiec wołowy płacono 7,68 zł za kg, tj. o 1,2% więcej niż przed 

miesiącem – wynika z danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny (GUS). 

Wykres. Ceny żywca wołowego i wieprzowego w skupie i na targowiskach 
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Poza tym ogólnie ceny skupu podstawowych produktów rolnych wzrosły w lutym 2022 r. 

zarówno w stosunku do miesiąca poprzedniego (o 0,8%), jak i w porównaniu  

z analogicznym okresem ubiegłego roku  (o 24,2%). 

 

Ceny skupu i ceny uzyskiwane przez rolników na targowiskach w lutym 2022 r.  

w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły ceny skupu oraz ceny na targowiskach 

większości produktów rolnych. Niższe były ceny pszenicy, żyta  i pszenżyta w skupie oraz 

ziemniaków na targowiskach. Na obu rynkach spadły ceny żywca wieprzowego.  

W porównaniu z lutym 2021 r. ceny skupu wszystkich produktów rolnych były wyższe. 

 

Tablica. Ceny produktów rolnych (bez VAT) w lutym 2022 r. 

Wyszczególnienie 

Ceny skupu Ceny targowiskowe 

02 2022 02 2022 

w 
złotych 

01 

2022=100 
02 2021=100 

w 

złotych 

01   

2022=100 02 a 2021=100 

Ziarno zbóż – za 1dt             

Pszenica 126,38 98,8 137,8 137,10 101,6 . 

Żyto 110,36 99,9 159,6 104,86 102,6 . 

Jęczmień 111,63 101,1 147,0 124,74 102,3 . 

Pszenżyto 112,80 99,9 147,0 119,43 102,6 . 

Owies 96,38 103,8 150,8 
   

101,43 101,9 . 

Kukurydza 

  

110,23 109,9 136,0 136,16 100,5 . 

Ziemniaki –  za 1 dt 80,87 107,1 131,4 
  

145,43 99,7 . 

Żywiec rzeźny – za 1 
kg          
Bydło (bez cieląt) 9,76 101,8 139,0 7,68 101,2 . 

w tym młode bydło  9,87 100,9 137,3 7,91 100,5 . 

Trzoda chlewna 4,40 96,9 100,9 5,82 88,6 . 

Drób 4,94 103,7 130,0 . . . 
Źródło: GUS. 

 

Pełna wiedza o obszarach wiejskich w 2020 roku 
 

Spośród głównych zwierząt gospodarskich, w 2020 r. gospodarstwa rolne utrzymywały 

6,3 mln szt. bydła (w tym 39,3% stanowiły krowy), 11,2 mln szt. świń i 195,7 mln szt. 

drobiu kurzego. Na 100 ha użytków rolnych przypadały 43,0 szt. bydła (16,9 szt. krów), 

76,0 szt. świń i 1333,0 szt. drobiu kurzego – wynika z szóstej edycji publikacji „Obszary 

wiejskie w Polsce”, przygotowanej przez Główny Urząd Statystyczny (GUS). 

 

2020 rok 

 

6,3 mln sztyk bydła 

43 sztuki na 100 ha użytków rolnych 

 

 

W układzie województw najwięcej sztuk bydła hodowanych było w województwach: 

mazowieckim, wielkopolskim i podlaskim – łącznie 52,5% pogłowia bydła w kraju.  

W województwach tych na 100 ha użytków rolnych przypadało także najwięcej sztuk 

bydła – odpowiednio 59,6 szt., 62,1 szt. i 97,5 szt. W porównaniu z 2010 r. spadek 

pogłowia bydła zanotowano w 6 województwach: podkarpackim (o 32,3%), małopolskim 

(o 18,4%), świętokrzyskim (o 17,8%), lubelskim (o 6,9%), łódzkim (o 1,5%)  
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i dolnośląskim (o 0,3%). W pozostałych pogłowie bydła wzrosło, a najbardziej  

w województwie wielkopolskim (o 29,7%). 

 

Link do publikacji: 

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rolnictwo-lesnictwo/rolnictwo/obszary-wiejskie-

w-polsce-w-2020-roku,2,5.html  

 

RYNEK 
 

Produkcja wołowiny w USA – komunikat USDA 

 

Poniżej pełny komunikat amerykańskiego Departamentu Rolnictwa o produkcji mięsa  

w USA, stan na 26 marca 2022 roku. 

 
Total red meat production under Federal inspection for the week ending 

Saturday, April 02, 2022 was estimated at 1071 million lbs. according to 

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

 

This was 1.2 percent lower than a week ago and 3.4 percent higher than  

a year ago.  Cumulative meat production for the year to date was 3.1 

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) 

  02-Apr-22       534.8          1.0        532.7         2.5    1071.0 

  26-Mar-22       552.6          1.0        527.6         2.4    1083.6 

   Change:         -3.2%         0.0%         1.0%        4.2%     -1.2% 

  03-Apr-21       499.2          1.0        533.2         2.6    1036.0 

   Change:          7.1%         0.0%        -0.1%       -3.8%      3.4% 

  2022 YTD       7034.1         13.4       6983.5        28.0   14059.0 

  2021 YTD       6986.7         14.0       7469.8        32.8   14503.3 

   Change:          0.7%        -4.4%        -6.5%      -14.7%     -3.1% 

(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 

  02-Apr-22     639,000        7,000    2,442,000      36,000 

  26-Mar-22     659,000        7,000    2,419,000      36,000 

   Change:         -3.0%         0.0%         1.0%        0.0% 

  03-Apr-21     603,000        6,000    2,460,000      42,000 

   Change:          6.0%        16.7%        -0.7%      -14.3% 

  2022 YTD    8,387,000       95,000   31,985,000     416,000 

  2021 YTD    8,358,000       98,000   34,227,000     486,000 

   Change:          0.3%        -2.7%        -6.6%      -14.4% 

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

                                     Average Weights (lbs) 

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

  02-Apr-22   Estimate          1394          251         293       132 

  26-Mar-22   Estimate          1394          249         292       135 

  03-Apr-21     Actual          1372          263         290       126 

            Dressed: 

  02-Apr-22   Estimate           839          146         218        68 

  26-Mar-22   Estimate           841          145         218        68 

  03-Apr-21     Actual           829          154         217        63 

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

           Percentage of Total Cattle Slaughtered by Class 

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rolnictwo-lesnictwo/rolnictwo/obszary-wiejskie-w-polsce-w-2020-roku,2,5.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rolnictwo-lesnictwo/rolnictwo/obszary-wiejskie-w-polsce-w-2020-roku,2,5.html
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Week Ending    Steers      Heifers        Cows           Bulls 

  19-Mar-22       44.7%        31.8%        21.8%        1.7% 

  20-Mar-21       47.7%        31.1%        19.6%        1.6% 

 

           Percentage of Total Hogs Slaughtered by Class 

Week Ending Barrows & Gilts                 Sows                 Boars 

  19-Mar-22       97.2%                      2.5%                  0.2% 

  20-Mar-21       97.1%                      2.7%                  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 [%] 

  
2022-03-

27 

2022-03-

27 

2022-03-

27 
tyg. miesięczna roczna 

Bydło ogółem 10,81 20 861 21 278 3,1 9,8 59,5 

bydło 8-12 m-cy (Z) 11,85 21 992 22 431 7,9 28,0 68,1 

byki 12-24 m-ce (A) 11,67 21 898 22 336 2,9 9,8 57,0 

byki > 24 m-cy (B) 11,61 21 775 22 210 2,6 9,3 57,0 

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

krowy (D) 9,26 19 005 19 385 3,4 10,8 68,4 

jałówki > 12 m-cy (E) 10,93 21 091 21 513 3,4 9,6 57,0 

  

  
Średnia masa tuszy 

ciepłej 
Liczba 
sztuk 

Zmiana 
tyg. [%] 

Struktura skupu 

Kategoria bydła [kg] 
Zmiana 

tyg. 
Kategoria bydła [kg] 

  
2022-03-

27 
 [%] 

  
  

2022-03-
27 

Bydło ogółem 318,9 0,3 1,5 Bydło ogółem 318,9 

bydło 8-12 m-cy (Z) 281,6 19,5 221,7 bydło 8-12 m-cy (Z) 281,6 

byki 12-24 m-ce (A) 350,1 -0,7 2,7 byki 12-24 m-ce (A) 350,1 
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byki > 24 m-cy (B) 389,8 0,6 4,5 byki > 24 m-cy (B) 389,8 

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

krowy (D) 287,5 0,6 4,1 krowy (D) 287,5 

jałówki > 12 m-cy (E) 292,2 1,0 -5,6 jałówki > 12 m-cy (E) 292,2 

* - 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 20-27.03.2022 
 

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 43 872 34 664 24 033 13,0 1,2 0,4 

Centralny 40 500 33 999 * 8,8 1,5 -- 

Południowy 46 212 34 866 * 8,9 0,8 -- 

Północny * * -- -- -- -- 

 

Ceny sprzedaży netto (bez VAT) ćwierci wołowych (zagranica) 20-
27.03.2022 

 

TOWAR 

CENA 

[zł/tona] 
  

Zmiana 

tygodniowa 

ceny 

  27.03.2022 20.03.2022 [%] 

        

Ćwierci z buhajków do 2 lat – 
OGÓŁEM 21 081 20 445 3,1 

ćwierci przednie 18 682 18 321 2,0 

ćwierci tylne 25 238 23 963 5,3 

ćwierci kompensowane 21 275 20 462 4,0 

Ćwierci z krów rzeźnych - OGÓŁEM 19 969 19 829 0,7 
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ćwierci przednie -- * -- 

ćwierci tylne * * -- 

ćwierci kompensowane 18 940 18 233 3,9 

 
Źródło: Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej. 

 

CENY - ŚWIAT 
 
Tygodniowe notowania tusz wołowych w UE – stan na 12 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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