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AKTUALNOŚCI 
 

Wzrost stóp może nie wystarczyć do zahamowania inflacji. Zejście 
do celu inflacyjnego może potrwać nawet trzy lata 
 

 
 

Większość ekspertów spodziewa się szczytu inflacyjnego w połowie tego roku. Prezes NBP 

Adam Glapiński już kilkukrotnie wskazywał, że najprawdopodobniej przypadnie on na 

czerwiec br. Zdaniem Polskiego Instytutu Ekonomicznego w wakacje wzrost cen wyniesie 

ok. 12,5–13 proc. Według części ekspertów galopującego wzrostu cen może nie 

zahamować podnoszenie stóp procentowych, ponieważ wywołuje go cały szereg 

czynników, w tym polityka prowadzona przez rząd i wydatki typu 13. i 14. emerytura, 

Tarcza Antyinflacyjna i obniżka podatków wprowadzona przez Polski Ład. Dlatego  

w walce z inflacją niezbędne będzie też ograniczenie polityki socjalnej i wydatków 

budżetowych państwa. Jak ocenia Ministerstwo Finansów, poziom 3,5 proc. osiągniemy 

dopiero w 2025 roku. 

 

Według danych GUS w marcu br. inflacja konsumencka przebiła kolejną psychologiczną 

barierę i osiągnęła poziom 11 proc. w ujęciu rocznym. W lutym było to 8,5 proc. Marcowy 

odczyt okazał się znacząco wyższy, niż oczekiwali ekonomiści (konsensus rynkowy na 

poziomie 10,1 proc.) i oznacza, że wzrost cen jest obecnie największy od prawie 22 lat. 

Dotychczas tylko raz, w lipcu 2000 roku, inflacja w Polsce osiągnęła poziom dwucyfrowy. 

 

Ekonomiści zauważają też, że inflacja od 12 miesięcy pozostaje znacząco powyżej górnej 

granicy odchyleń od celu inflacyjnego NBP (3,5 proc. r/r). Jednak na tym nie koniec, bo 

według większości ekspertów szczyt inflacyjny jest spodziewany w połowie tego roku. 

Według przyjętego w tym tygodniu przez rząd Wieloletniego Planu Finansowego Państwa 

na lata 2022–2025 (WPFP) w tym roku stopa inflacji średniorocznie wyniesie 9,1 proc., 

by w kolejnych latach stopniowo spadać (7,8 proc. w 2023 roku, 4,8 proc. w 2024 roku  

i 3,5 proc. w 2025 roku).  

 

– Musimy racjonalizować produkty, które się zużywają i które – z naszej winy czy bez 

naszej winy – drożeją, np. na różnego rodzaju surowce energetyczne musimy spojrzeć 

inaczej – mówi dr Andrzej Faliński, wiceprezes Forum Dialogu Gospodarczego i były 

dyrektor generalny Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji. 
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Skokowy wzrost inflacji w marcu to efekt wojny w Ukrainie. Wzrosły przede wszystkim 

ceny energii (24,3 proc.) oraz paliw (33,5 proc.), z kolei wzrost cen żywności 

przyspieszył do 9,2 proc. r/r. – Mamy do czynienia z ponownym przyspieszeniem wzrostu 

cen żywności. To efekt rosyjskiego embarga na handel nawozami oraz przerwania 

eksportu zbóż z Ukrainy. W szczytowym momencie wzrost cen żywności w Polsce 

wyniesie 14 proc. – prognozuje PIE. 

 

Według ekspertów to właśnie żywność, która jest istotną częścią koszyka zakupowego, 

oraz paliwa będą w kolejnych miesiącach napędzać wzrost inflacji. Gwałtowny wzrost cen 

nośników energii na początku wojny w Ukrainie był spowodowany obawami o ciągłość 

dostaw ropy i gazu z Rosji do Europy oraz strachem przed skutkami sankcji, które 

Zachód nakłada w odpowiedzi na rosyjską agresję. To doprowadziło do ostrych podwyżek 

cen na stacjach benzynowych w pierwszych dniach marca. Dlatego premier Mateusz 

Morawiecki mówił w ubiegłym tygodniu o „putinflacji”, której przyczyną jest agresywna 

polityka reżimu Władimira Putina i wojna w Ukrainie. 

 

Do tych słów odniósł się były prezes banku centralnego, prof. Marek Belka, który  

w ubiegłotygodniowym wywiadzie dla „Faktów” TVN wskazywał, że wysoka inflacja jest 

wywołana po części sytuacją na rynkach surowcowych, a po części przez długotrwałą, 

skrajnie ekspansywną politykę rządu, przede wszystkim programy socjalne. One 

spowodowały, że już w okres pandemii wchodziliśmy z inflacją powyżej celu NBP. 

 

– Moim zdaniem trzeba skończyć z zarządzaniem gospodarką za pomocą różnego rodzaju 

publicznych darowizn. Już nie chcę przytaczać po raz kolejny programu 500+  

i pochodnych, ale rozdawanie publicznych pieniędzy to jest po prostu bardzo niemądry 

kierunek i on w pewnym momencie będzie musiał zostać zmieniony – mówi dr Andrzej 

Faliński. 

 

Podstawowym narzędziem walki z rosnącymi cenami są stopy procentowe, dlatego NBP 

jesienią ub.r. rozpoczął cykl podwyżek. 6 kwietnia br. Rada Polityki Pieniężnej po raz 

kolejny podniosła stopy o 100 pb., zaskakując ekonomistów skalą wzrostu. W wyniku tej 

decyzji główna stopa referencyjna wynosi w tej chwili 4,5 proc., a według ekonomistów 

to nie koniec zaostrzania kursu. Kolejne posiedzenie RPP zaplanowano na 5 maja. 

Podnoszenie stóp może jednak nie zahamować galopującego wzrostu cen. 

 

– Potrzebne jest odejście od fiskalizmu, bo to tak naprawdę przerzucanie spraw 

finansowych, przerzucanie pieniędzy z gospodarki do sfery publicznej. I ta sfera publiczna 

coraz bardziej zaczyna funkcjonować z jednej strony jako konkurent dla gospodarki 

prywatnej, a z drugiej – jako gestor pieniędzy socjalnych. To jest po prostu wyrzucanie 

pieniędzy przez okno. Prędzej czy później to się odbije na gospodarce – przestrzega 

wiceprezes Forum Dialogu Gospodarczego. – Kolejna sprawa – musimy patrzeć na pracę 

jako na pewne dobro, podstawowy czynnik ekonomiczny. Moim zdaniem nie jest dobrym 

rozwiązaniem wprowadzanie np. jednolitego sposobu wynagradzania. Lepsza praca 

powinna być lepiej wynagradzana, gorsza praca powinna być gorzej wynagradzana, 

nawet jeśli za podwyższaniem stawek stoją poważne argumenty socjalne. Są inne 

instrumenty niż wyciąganie pieniędzy od pracodawców tylko dlatego, że sfera publiczna 

chce być dobra dla tych, którzy zarabiają mniej z powodu tego, że mniej potrafią. 

 

Wysoka inflacja to problem nie tylko Polski, ale i innych państw, w których banki 

centralne są zmuszone do zacieśniania polityki. To może jednak zahamować wzrost 

gospodarczy i doprowadzić do zjawiska stagflacji. Najmocniejszym pozytywnym 

impulsem byłby jednak koniec wojny w Ukrainie. Ministerstwo Finansów zakłada, że 

tempo wzrostu realnego PKB w 2022 roku osiągnie 3,8 proc., a w przyszłym spadnie do 

3,2 proc. W kolejnych latach polska gospodarka będzie rosła w tempie 3,0 proc. oraz 3,1 

proc. 
 
Teks i foto: Newseria. 
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Kowalczyk: Krajowa Grupa Spożywcza może w przyszłości 

stworzyć sieć handlową 
 

 
 

Po przyjętej uchwale Rady Ministrów trwają prace nad statutem nowego podmiotu i jego 

rejestracją w Krajowym Rejestrze Sądowym. Minister rolnictwa Henryk Kowalczyk 

zapowiada, że finalizacja procesu nastąpi na przełomie maja i czerwca. Jak podkreśla, 

nowy holding spożywczy ma być z jednej strony dobrym partnerem dla rolników, który 

wzmocni ich ochronę przed nieuczciwymi praktykami ze strony dużych kontrahentów,  

a z drugiej strony – zapewni niższe ceny konsumentom. Może też odpowiadać za zapasy 

strategiczne żywności. – Więc tych zadań może być bardzo dużo, a może nawet  

w przyszłości to będzie jakaś sieć handlowa, kto wie – mówi minister. 

 

20 kwietnia Rada Ministrów przyjęła uchwałę powołującą do życia Krajową Grupę 

Spożywczą, a właściwie zezwalającą na włączanie do Krajowej Spółki Cukrowej, która 

będzie trzonem holdingu, majątku innych spółek rolnych. 

 

– Tak naprawdę zostaje nam już tylko wypracowanie statutu, podpisanie aktu 

notarialnego i rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym. W tym momencie możemy 

powiedzieć, że holding spożywczy już powstał. Sądzę, że formalne powstanie, czyli wpis 

do KRS-u, powinno nastąpić na przełomie maja i czerwca – mówi agencji Newseria Biznes 

Henryk Kowalczyk, wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi. 

 

Będzie to państwowy koncern rolno-spożywczy, w skład którego wejdzie 15 spółek  

z takich sektorów jak produkcja nasienna, produkcja cukru, skrobi czy przetwórstwo. 

Będą to m.in. Elewarr, odpowiadające za zapasy zbóż, Danko Hodowla Roślin, Hodowla 

Zwierząt i Nasiennictwo Roślin Polanowice, Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego czy 

Kombinat Rolny Kietrz. 

 

Jest to wspólna inicjatywa Ministerstwa Aktywów Państwowych, który nadzoruje spółki 

Skarbu Państwa, oraz resortu rolnictwa. Jak wyjaśnia rząd, zadaniem holdingu będzie 

budowa przewagi konkurencyjnej na krajowym rynku rolnym i wzmacnianie pozycji 

polskiego rolnictwa na rynkach zagranicznych. 

 

– Narodowy holding spożywczy przede wszystkim ma być bardzo dobrym partnerem dla 

rolników i łamać zmowy cenowe, bo niestety zdarzają się bardzo często takie sytuacje  
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– mówi Henryk Kowalczyk. – Przykładowo kiedy zakłady przetwórcze wykorzystują 

sytuację choćby z ASF i to, że rolnik ze strefy nie może sprzedać swojej trzody, chociaż 

to są całkowicie zdrowe świnie. Zakłady przetwórcze oferują ceny całkowicie poniżej 

wartości, nawet zdarzały się, że poniżej 2 zł za kilogram żywca. Podobnie przy owocach 

miękkich – kiedy rolnicy zbiorą owoce, których nie są w stanie przetrzymać nawet 

kilkunastu godzin, więc wtedy zakłady przetwórcze proponują ceny czasami absolutnie 

niegodne tej wartości. 

 

Jak podkreśla, tego typu praktyki rynkowe powodują, że konieczne są działania ochronne 

dla rolników. Szczególnie w sytuacjach kryzysowych, takich właśnie jak występowanie 

ASF. Reagowanie na nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej na rynku rolno-

spożywczym leży w gestii Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Od 2017 roku, 

kiedy takie interwencje zostały dopuszczone, do grudnia 2021 roku urząd wszczął  

16 postępowań, w wyniku których wydanych zostało 10 decyzji dotyczących nieuczciwych 

praktyk. Wystosował również ponad 90 wystąpień do przedsiębiorców w sprawie praktyk 

nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową, a łączne kary finansowe wyniosły 

ponad 800 mln zł. 

 

– Ostatnio byli u mnie też producenci chmielu, którzy narzekają na zmowy cenowe, na 

to, że przetwórcy od nich nie kupują chmielu, mimo że go bardzo dużo potrzebują, tylko 

sprowadzają z Niemiec, zamiast kupować od polskich rolników. Więc tych przykładów 

można by wskazywać dużo – mówi minister rolnictwa. 

 

Rząd wyjaśnia, że jednym z celów polskiego holdingu spożywczego będzie budowa 

łańcucha dostaw w ramach strategii od pola do stołu. Powiązania pomiędzy spółkami w 

ramach grupy pozwolą zapewnić kontrolę nad każdym etapem produkcji w segmentach 

cukru, skrobi, zbożowo-młynarskim i przetwórstwa spożywczego. Dzięki temu spółki będą 

mogły zrezygnować z usług pośredników. 

 

– Jeśli liczba pośredników pomiędzy rolnikiem a końcowym konsumentem będzie 

mniejsza i ci pośrednicy będą mniej zarabiać, to będzie po pierwsze wyższa cena dla 

rolnika, a po drugiej stronie tego łańcucha żywnościowego będzie niższa cena dla 

konsumenta. Więc tutaj rola holdingu jest rzeczywiście duża i mam nadzieję, że będzie to 

wykorzystywał – mówi Henryk Kowalczyk. – Obawy, że holding może dyktować ceny, są 

całkowicie nieuzasadnione. Łamanie zmów cenowych tak, natomiast dyktowanie cen nie 

jest możliwe. To nie jest jednak sto procent rynku ani nawet większość rynku, będzie to 

jednak mały udział w rynku, ale ten impuls cenowy jest dość istotny. Natomiast myślę, 

że obawy, że holding może dyktować ceny, są całkowicie nieuzasadnione. 

 

Jako przykład dobrego funkcjonowania rynku minister wskazuje polskie mleczarstwo. 

Jego zdaniem to wynik tego, że przetwórstwo mleczarskie należy do polskiego kapitału. 

 

Realizacja zadań Polskiej Grupy Spożywczej ma się przyczynić do poprawy 

bezpieczeństwa żywnościowego kraju. 

 

– Powinniśmy również myśleć o jakimś przetwórstwie, przetwórstwie na zapasy 

strategiczne, na przechowalnictwo strategiczne, przecież teraz obawiamy się, czy 

wystarczy nam zboża na pół roku, czy na jakiś dłuższy czas z powodu wojny w Ukrainie. 

Holding mógłby być takim podmiotem, który skupuje zboża na zapasy strategiczne. Więc 

tych zadań może być bardzo dużo, a może nawet w przyszłości to będzie jakaś sieć 

handlowa, kto wie, to są też takie elementy, które mogłyby powodować, że rolnik nie 

będzie bezradny wobec wielkich koncernów – mówi minister rolnictwa. 
 
Teks i foto: Newseria. 
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RYNKI MIĘSNE 
 

Rynek wieprzowiny – najnowsze dane 
 

Średnia w 16. Tygodniu w UE cena wieprzowiny wg klas 

 
 

Link do danych. Po wejściu należy kliknąć w interesujący slajd: 

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

 

 

Rynek drobiowy – najnowsze dane 
 

Pozycja produkcyjna Polski w zakresie drobiu na tle głównych jego producentów. 

 
Link do danych. Po wejściu należy kliknąć w interesujący slajd: 

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

fisheries/farming/documents/poultry-meat-dashboard_en.pdf  

https://agridata.ec.europa.eu/Reports/Pigmeat_Dashboard.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/farming/documents/poultry-meat-dashboard_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/farming/documents/poultry-meat-dashboard_en.pdf
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Cena wieprzowiny w Chinach u producenta 
 

Średnia w Chinach cena hurtowa u producenta za 1 kg chudej wieprzowiny 22 kwietnia 

2022 roku wyniosła 18,98 CNY, czyli 12,51 PLN. 

 

 
 

EKSPORT 
  
 

Zniesienie przez Kubę zakazu importu mięsa drobiowego oraz jego 
przetworów z większości województw 
 

W dniu 26 kwietnia br. do GIW wpłynęła korespondencja Ambasady RP w Hawanie, 

zgodnie z którą Narodowe Centrum Zdrowia Zwierząt Kuby (Centro Nacional de Sanidad 

Animal - CENASA) z dniem 21 kwietnia br. zniosło zakaz importu mięsa drobiowego oraz 

jego przetworów z uprawnionych zakładów zlokalizowanych na terenie 10 województw 

wolnych od ognisk i restrykcji związanych z grypą ptaków (HPAI), tj. dolnośląskiego, 

lubelskiego, lubuskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, śląskiego, warmińsko-

mazurskiego, świętokrzyskiego, zachodniopomorskiego, podlaskiego. 

 

 

Rozszerzenie ograniczeń wprowadzonych przez Republikę 
Białorusi z uwagi na występowanie HPAI w Polsce 
 

Informuję, że zgodnie z decyzją opublikowaną na oficjalnej stronie internetowej 

Departamentu Nadzoru Weterynaryjnego i Spożywczego Ministerstwa Rolnictwa  

i Żywności Republiki Białorusi rozszerzone zostały restrykcje importowe wprowadzone  

z uwagi na występowanie w Polsce wysoce zjadliwej grypy ptaków poprzez wprowadzenie 

zakazu dla województwa małopolskiego oraz pomorskiego. 

 

W związku z powyższym obecnie obowiązuje zakaz wwozu na terytorium Republiki 

Białorusi następujących towarów z województwa wielkopolskiego, łódzkiego, lubuskiego, 

mazowieckiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, 

dolnośląskiego, lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego oraz pomorskiego: 

• żywego drobiu; 

• jaj wylęgowych i konsumpcyjnych; 

• mięsa drobiowego, jaj w proszku, melanżu, albuminy i innych produktów 

spożywczych przetwórstwa jaj kurzych; 

• puchu i pierza; 

• trofeów myśliwskich dzikich zwierząt (ptactwa); 
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• pasz i dodatków paszowych, zawierających składniki pochodzenia zwierzęcego  

z gatunków zwierząt podatnych na zarażenie (z wyjątkiem dodatków paszowych  

i poddanych obróbce termicznej gotowych karm dla kotów, psów, tchórzy, 

tchórzofretek, fretek, gryzoni, zwierząt akwariowych i terrariowych); 

• nieprzeznaczonych do spożycia surowców pochodzenia zwierzęcego, 

zawierających składniki z gatunków zwierząt podatnych na zarażenie  

i przeznaczonych do produkcji karm dla drobiu; 

• pasz i dodatków paszowych pochodzenia roślinnego (z wyjątkiem dodatków do 

karm oraz gotowych karm dla kotów i psów, tchórzy, tchórzofretek, fretek, 

gryzoni, zwierząt akwariowych i terrariowych). 

 

Ponadto przypominam, iż istnieje możliwość wwozu z województwa 

zachodniopomorskiego, świętokrzyskiego i opolskiego do Republiki Białorusi: 

• żywego drobiu (z wyjątkiem dzikiego, zoologicznego i cyrkowego); 

• jaj wylęgowych; 

• mięsa drobiowego, jaj w proszku, melanżu, albuminy i innych produktów 

spożywczych przetwórstwa jaj kurzych; 

• puchu i pierza; 

• trofeów myśliwskich dzikiego ptactwa (drobiu); 

• nieprzeznaczonych do spożycia surowców pochodzenia zwierzęcego, 

zawierających składniki z gatunków zwierząt podatnych na zarażenie  

i przeznaczonych do produkcji karm dla drobiu. 

 

Jednocześnie utrzymany zostaje zakaz wwozu z ww. województw 

(zachodniopomorskiego, świętokrzyskiego i opolskiego): 

• dzikiego ptactwa oraz ptactwa przeznaczonego do ogrodów zoologicznych  

i cyrków; 

• jaj konsumpcyjnych; 

• pasz i dodatków paszowych, zawierających składniki pochodzenia zwierzęcego  

z gatunków zwierząt podatnych na zarażenie (z wyjątkiem dodatków paszowych  

i poddanych obróbce termicznej gotowych karm dla kotów, psów, tchórzy, 

tchórzofretek, fretek, gryzoni, zwierząt akwariowych i terrariowych); 

• pasz i dodatków paszowych pochodzenia roślinnego (z wyjątkiem dodatków do 

karm oraz gotowych karm dla kotów i psów, tchórzy, tchórzofretek, fretek, 

gryzoni, zwierząt akwariowych i terrariowych). 

 

 

WEBINARIUM 
 

Eksport żywności do Chin 
 

Polskie produkty cieszą się w Chinach ogromną popularnością i dobrą opinią zdrowej, 

ekologicznej żywności. Mimo iż w ostatnich latach eksport polskiej żywności do Chin 

dynamicznie wzrasta, dysproporcja wymiany handlowej pomiędzy oboma krajami 

pozostaje ogromna. 

 

Polskim eksporterom nie jest łatwo uzyskać potrzebne certyfikaty i rejestracje, zwłaszcza 

w świetle zmienionych niedawno przepisów oraz wzmożonych restrykcji w związku  

z pandemią. 

 

Chiny to niezaprzeczalnie rynek największej ilości konsumentów, a rosnąca klasa średnia 

poszukuje produktów wysokiej jakości. 

 

W pierwszej połowie 2021 wzrost eksportu produktów mlecznych do Chin wzrósł 34%. 

Sukces tej branży na chińskim rynku nie oznacza jednak, że innym sektorom żywności  

z Polski jest równie łatwo. 
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Polscy producenci wciąż spotykają się z problemami międzynarodowej konkurencji, 

skutecznej promocji, dopasowania produktu pod lokalne gusta oraz - prawdopodobnie 

największe wyzwanie - uzyskanie zgody na sprzedaż żywności na chińskim rynku. 

 

Zapraszamy na webinarium, podczas którego dowiesz się o: 

• najnowszych danych dotyczących sektora żywności importowanej w Chinach, 

• procedurze rejestracji marki w Chinach, 

• obowiązujących od 1 styczna 2022 r. zasadach eksportu produktów rolno-

spożywczych do Chin, 

• rodzajach rejestracji i aktualnych informacjach na temat rejestracji produktów  

w systemie rejestracyjnym cifer.singlewindow.cn. 

 

Szkolenie poprowadzą: 

• Andrzej Juchniewicz, Kierownik Zagranicznego Biura Handlowego PAIH  

w Szanghaju, 

• Monika Kołpaczyńska, Konsultant ds. regionu Azji Południowej i Wschodniej, 

Centrum Eksportu, PAIH, 

• Ellie Wang, Senior Consultant, Foodmate China. 

 

Webinarium odbędzie się 12 maja o godz. 10:00 i będzie prowadzone w języku polskim. 

 

Udział jest bezpłatny i możliwy po uprzedniej rejestracji pod linkiem: 

https://www.paih.gov.pl/webinarium-eksport_zywnosci_do_Chin 
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Działanie Krajowej Grupy Spożywczej nie obejmuje wołowiny  
 

 
Fot. MRiRW. 

 

W Ministerstwie Aktywów Państwowych podpisane zostały umowy o przekazaniu 

udziałów, dzięki którym powstanie Krajowej Grupy Spożywczej (KGS) stało się faktem. 

 

– Podpisane dziś umowy tworzą formalnie Krajową Grupę Spożywczą. Prawo  

i Sprawiedliwość dotrzymuje słowa i jest to kolejny przykład realizacji naszych zapowiedzi 

wyborczych – podkreślił wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk. 

 

Krajowa Grupa Spożywcza ukonstytuowana została jako państwowe przedsiębiorstwo 

rolno-spożywcze. KGS tworzy 15 spółek z takich branża jak produkcja nasienna, 

produkcja cukru, skrobi czy przetwórstwo. Będą to m.in. Elewarr, odpowiadające za 

zapasy zbóż, Danko Hodowla Roślin, Hodowla Zwierząt i Nasiennictwo Roślin Polanowice, 

Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego czy Kombinat Rolny Kietrz. W zakresie 

przedmiotowym działalalności Grupy nie uwzględniono wołowiny ani innego mięsa. 

 

Wicepremier Kowalczyk zapewnił, że Krajowa Grupa Spożywcza będzie tym podmiotem, 

który będzie odgrywał istotną rolę w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego. 

 

Szef resortu rolnictwa zwrócił jednocześnie uwagę na niezwykle istotną rolę Krajowej 

Grupy Spożywczej, która będzie pozwalała na godne sprzedawanie produktów rolnych 

przez rolników. 

 

– To jest początek procesu konsolidacji sektora rolno-spożywczego, za nim pójdą kolejne 

– dodał szef resortu rolnictwa. 

 

Uczestniczący w konferencji podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych 

Andrzej Śliwka przypomniał, że uzasadnienie biznesowe powstania Krajowej Grupy 

Spożywczej mówi o generowaniu przychodów na poziomie 3,5 mld złotych, co oznacza 

blisko 30-procentowy wzrost dochodów Krajowej Spółki Cukrowej. 
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– Przewidujemy wzrost przychodów w sektorze zboża i mąki o około 300 mln złotych,  

a w sektorze skrobi o około 50 mln. W sumie zysk netto powinien wzrosnąć o 47 procent 

– poinformował wiceminister MAP. 
 
Źródło: MRiRW/Redakcja. 

 
Ekspert: Zmiana Polskiego Ładu może jednak okazać się korzystna 
 

Obniżenie stawki podatku PIT w pierwszym progu podatkowym do 12 proc., likwidacja 

skomplikowanej ulgi dla klasy średniej oraz utrzymanie wprowadzonych na początku roku 

wyższej kwoty wolnej podatku i wyższego limitu kwoty drugiego progu podatkowego – to 

w ocenie prawnika Michała Lisawy z kancelarii Baker McKenzie pozytywne aspekty 

zapowiadanych zmian w Polskim Ładzie. Jego zdaniem to bardziej porządkuje, niż psuje 

tę dużą reformę podatkową. Cieniem kładzie się na niej szybki i chaotyczny tryb 

wprowadzania zmian. 

 

– Sam fakt, że Polski Ład jest modyfikowany w trakcie roku, z całą pewnością powoduje 

chaos i kolejne obowiązki dla pracodawców. Co do treści samej modyfikacji są tam pewne 

korzystne rozwiązania – mówi agencji informacyjnej Newseria Biznes Michał Lisawa, 

adwokat z kancelarii Baker McKenzie. – Przede wszystkim likwiduje ulgę dla klasy 

średniej, która została wprowadzona nie na samym początku tworzenia Polskiego Ładu, 

tylko dopiero na pewnym etapie. Była ona bardzo skomplikowana, ewidentnie 

niedopracowana. Wiele osób, które się tym na stałe zajmują, wielu księgowych naprawdę 

nie rozumiało do końca, jak ją stosować, a na pewno była ona całkowicie niezrozumiała 

dla samych pracowników. 

 

Polski Ład w pierwotnej wersji został ogłoszony w listopadzie 2021 roku, a wprowadzony 

1 stycznia 2022 roku, kolejne zmiany nastąpiły między 27 stycznia a 10 marca, obecnie 

natomiast przedsiębiorcy, działy HR i księgowi muszą się dostosować do nowelizacji, 

która zacznie obowiązywać 1 lipca. Zasadniczo jednak zdaniem prawników jest ona 

korzystna dla większości Polaków. 

 

– Pozytywnie należy ocenić 

ogólny cel Polskiego Ładu, 

jakim miałoby być co do 

zasady obniżanie podatków. 

Nie do końca wyszedł drugi 

cel, który jest równie ważny  

w podatkach, który polega 

na upraszczaniu systemu 

podatkowego, natomiast 

generalnie rzeczywiście 

większość pracowników w Polsce będzie płacić niższe podatki i to jest pozytywne – 

powiedział Michał Lisawa podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego  

w Katowicach. 

 

Pierwsza nowelizacja wynikała z tego, że mimo zapowiedzi, iż wskutek Polskiego Ładu 

większość Polaków dostanie więcej pieniędzy na rękę, pracownicy budżetówki 

otrzymujący wypłatę z góry, m.in. nauczyciele czy policjanci, odnotowali na początku 

stycznia niższe wypłaty. Najważniejszą zmianą, która budziła najwięcej kontrowersji, była 

ulga dla klasy średniej. Widełki dochodów osób, które zostały nią objęte, były 

krytykowane jako arbitralnie przyjęte. Gdyby ktoś w ciągu roku zarobił więcej lub mniej, 

nie mogąc o tym wiedzieć w styczniu (np. wskutek przewlekłej choroby i obniżenia 

wypłat lub premii na koniec roku), musiałby jednorazowo zwrócić nagromadzoną w ciągu 

roku różnicę, co mogłoby być sporym obciążeniem. Obecnie wprowadzane przepisy 

likwidują ten pomysł. Obniżają też PIT w ramach pierwszego progu podatkowego z 17 



Biuletyn Związku Polskie Mięso  
 

proc. do  

12 proc., utrzymując wyższą kwotę od podatku w wysokości 30 tys. zł oraz drugi próg 

podatkowy (32 proc. podatku od 120 tys. zł). 

 

– Cały czas mamy do czynienia z ogólną ideą Polskiego Ładu, z której wynikało od 

początku, że zyskać mają osoby zarabiające relatywnie mniej, natomiast tracić będą 

osoby zarabiające relatywnie więcej. Ta zasada zostaje podtrzymana, a zapowiadana 

korekta będzie miała tylko wpływ na to, w jakiej dokładnie sytuacji kto ile traci, a kto ile 

zyskuje – wyjaśnia adwokat Baker McKenzie. – Pozytywnie generalnie należy ocenić 

zmianę podstawowej stawki podatku z 17 proc. do 12. Tutaj natomiast powstaje pytanie, 

czy przypadkiem rząd nie będzie musiał sfinansować tej zmiany jakimiś nowymi 

daninami, podatkami, które będą wprowadzane w przyszłości. Natomiast ogólnie można 

powiedzieć, że ta korekta porządkuje system bardziej, niż go psuje. Pytanie tylko, czy 

rzeczywiście trzeba ją wprowadzać w trakcie roku. 

 

Zdaniem prawnika wcale nie muszą być to ostatnie zmiany w prawie, zwłaszcza że mają 

zostać procedowane także przepisy dotyczące składki zdrowotnej płaconej przez 

przedsiębiorców. Przypomnijmy, że 1 stycznia zlikwidowano odliczenie składki zdrowotnej  

o 7,75 proc. Od 1 lipca część tych obciążeń zostanie zmieniona: dla osób rozliczających 

się ryczałtem, kartą podatkową i podatkiem liniowym. Pierwsi będą mogli obniżyć kwotę 

przychodów o połowę zapłaconych składek, 

drugie obniżą podatek o 19 proc. wpłaconej 

składki, zaś trzecie pomniejszą przychód  

o zapłacone składki do limitu 8,7 tys. zł. 

Problemem pozostaje sytuacja rozliczających 

się według skali podatkowej, bo tu obniżenie 

PIT o 5 pkt proc. nie zrównoważy do końca 

utraconego na początku roku odliczenia. 

 

– Rewolucja, która wszystkich najbardziej 

dotknęła, to był brak możliwości odliczenia 

składki zdrowotnej od podatku, bo to się nie 

nazywało podwyżką podatku wprost, ale ten 

prosty zabieg oznaczał w praktyce wyższe 

daniny, zatem niższe wypłaty na rękę. Tego 

typu ruchy zawsze oceniam negatywnie – tłumaczy Michal Lisawa. 

 

Fot.premier.gov.pl/Newseria. Źródło: Newseria. 

 

 

RYNEK 
 

Produkcja wołowiny w USA – komunikat USDA 

 

Poniżej pełny komunikat amerykańskiego Departamentu Rolnictwa o produkcji mięsa  

w USA, stan na 30 kwietnia 2022 roku. 

 
Total red meat production under Federal inspection for the week ending 

Saturday, April 30, 2022 was estimated at 1073.6 million lbs. according to 

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

This was 0.1 percent lower than a week ago and 0.6 percent high er than a 

year ago.  Cumulative meat production for the year to date was 2.5 percent 

lower compared to the previous year. 

 

                        Meat Production (millions of pounds) 

                             (excludes condemned) 

Week Ending       Beef     Calf/Veal     Pork (2) Lamb/Mutton  Totals (3) 
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  30-Apr-22       545.0          1.1        525.2         2.3    1073.6 

  23-Apr-22       552.6          1.1        519.2         2.3    1075.2 

   Change:         -1.4%         0.0%         1.2%        0.0%     -0.1% 

  01-May-21       536.5          0.9        526.4         2.9    1066.7 

   Change:          1.6%        22.2%        -0.2%      -20.7%      0.6% 

  2022 YTD       9203.4         17.9       9071.1        38.3   18330.7 

  2021 YTD       9132.8         17.7       9597.2        43.9   18791.6 

   Change:          0.8%         1.0%        -5.5%      -12.8%     -2.5% 

(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 

  30-Apr-22     656,000        7,000    2,403,000      35,000 

  23-Apr-22     665,000        7,000    2,374,000      35,000 

   Change:         -1.4%         0.0%         1.2%        0.0% 

  01-May-21     653,000        6,000    2,442,000      47,000 

   Change:          0.5%        16.7%        -1.6%      -25.5% 

  2022 YTD   11,009,000      122,000   41,528,000     574,000 

  2021 YTD   10,958,000      121,000   44,048,000     660,000 

   Change:          0.5%         0.4%        -5.7%      -13.1% 

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

                                     Average Weights (lbs) 

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

  30-Apr-22   Estimate          1378          275         293       130 

  23-Apr-22   Estimate          1380          274         294       133 

  01-May-21     Actual          1365          254         289       120 

            Dressed: 

  30-Apr-22   Estimate           833          160         219        66 

  23-Apr-22   Estimate           833          159         219        67 

  01-May-21     Actual           824          149         216        60 

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

           Percentage of Total Cattle Slaughtered by Class 

Week Ending    Steers      Heifers        Cows           Bulls 

  16-Apr-22       47.5%        30.7%        19.8%        1.9% 

  17-Apr-21       47.8%        30.4%        20.0%        1.7% 

 

           Percentage of Total Hogs Slaughtered by Class 

Week Ending Barrows & Gilts                 Sows                 Boars 

  16-Apr-22       97.4%                      2.4%                  0.2% 

  17-Apr-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 

         816-676-7000   e-mail:  stjoe.lpgmn@ams.usda.gov 

         www.ams.usda.gov/mnreports/SJ_LS710.txt 

         www.ams.usda.gov/market-news/livestock-poultry-grain 

 

CENY - KRAJ 
 

Zbiorcze zestawienie danych dla Polski dotyczących zakupu bydła 
rzeźnego w ubojniach 

 

  CENA ZAKUPU* 
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Kategoria bydła 
 wg w.ż.* 

[zł/kg] 

dla mpc** 

[zł/tonę] 

dla mps** 

[zł/tonę] 
  Zmiana ceny [%] 

  24.04.2022 24.04.2022 24.04.2022 tyg. miesięczna roczna 

Bydło ogółem 11,35 21 908 22 347 0,6 5,0 61,1 

bydło 8-12 m-cy (Z) 11,39 21 136 21 559 -3,6 -3,9 54,2 

byki 12-24 m-ce (A) 12,23 22 940 23 399 0,8 4,8 58,8 

byki > 24 m-cy (B) 12,24 22 958 23 417 0,5 5,4 58,4 

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

krowy (D) 9,83 20 194 20 598 0,5 6,3 75,7 

jałówki > 12 m-cy (E) 11,38 21 975 22 414 -0,5 4,2 58,6 

  
 

  
Średnia masa tuszy 

ciepłej Liczba sztuk 
Zmiana tyg. 

[%] 

Struktura skupu 

Kategoria bydła [kg] 
Zmiana 

tyg. 
[%] 

Zmiana 
tyg.  

  24.04.2022  [%] 
  

24.04.2022 [w pkt.%] 

Bydło ogółem 321,5 0,1 -21,1 100,0 - 

bydło 8-12 m-cy (Z) 279,7 9,6 43,5 0,3 0,1 

byki 12-24 m-ce (A) 352,5 -0,5 -20,6 36,9 0,2 

byki > 24 m-cy (B) 397,3 -1,0 -24,3 6,4 -0,3 

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

krowy (D) 287,9 -0,6 -25,5 33,4 -2,0 

jałówki > 12 m-cy (E) 300,0 2,7 -14,2 23,1 1,9 

 

* - jest to cena netto (bez VAT) zapłacona dostawcom bydła za dostarczony do rzeźni lub 

zakupiony przez rzeźnię pełnowartościowy żywiec wołowy na bazie franco zakład. Cena ta 

zawiera  również wszelkie dodatkowe płatności (premie, nagrody itp.) niezależnie od 

okresu w jakim zostały wypłacone;        

    

**-  w.ż.- waga żywa ( cenę za wagę żywą wyliczono stosując  średnie wskaźniki 

wydajności rzeźnej uzyskane Polsce w latach 2011-2015: bydło ogółem - 0,518 (było 

0,507); byki do 2 lat - 0,533 (było 0,539); byki > 2 lat - 0,533 (było 0,535); wolce - 

0,540  (było 0,540); krowy - 0,487 (było 0,465) i jałówki – 0,518 (było 0,516), 

           

 mpc - masa poubojowa ciepła, mps - masa poubojowa schłodzona;    
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*** - z uwagi na ustawowy wymóg nieidentyfikalności danych ceny nie podano. 

 
Średnie ceny sprzedaży netto (bez VAT) elementów mięsa 

wołowego (kraj) wg makroregionów 11-17.04.2022 
 

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 46 319 38 245 25 926 -7,2 0,6 -0,7 

Centralny 42 796 37 045 * -15,1 0,7 -- 

Południowy 51 089 38 899 * 2,6 1,6 -- 

Północny * * -- -- -- -- 

 
 

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

TOWAR 
CENA [zł/tona]   

Zmiana 
tygodniowa 

ceny 

  24.04.2022 17.04.2022 [%] 

        

Ćwierci z buhajków do 2 lat - OGÓŁEM 21 786 22 164 -1,7 

ćwierci przednie 20 115 19 782 1,7 

ćwierci tylne 27 551 27 691 -0,5 

ćwierci kompensowane 21 779 22 024 -1,1 

Ćwierci z krów rzeźnych - OGÓŁEM 21 056 21 174 -0,6 

ćwierci przednie -- -- -- 

ćwierci tylne * * -- 

ćwierci kompensowane 20 367 20 154 1,1 

 
Źródło: Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej. 

 

 

 

 

HANDEL 
 

Eksport oraz import bydła i mięsa wołowego w masie produktu 
 

Eksport oraz import bydła i mięsa wołowego w masie produktu w okresie I - II 2022 r. 

(dane wstępne) w porównaniu do I - II 2022 r. (wg wstępnych danych Min. Finansów). 

 

EKSPORT        Kod 

CN 

I - II 2022 r. (wstępne) I - II 

2021 r. 

zmiana w 

stos. do I 

2021r. (%) Ogółem poza UE 
poza UE 

(%) 



Biuletyn Związku Polskie Mięso  
 

0102 - tony 1 238 306 24,7 1 827 -32,2 

0102 - sztuki 4 882 842 17,2 5 239 -6,8 

z tego: 01022910 szt 1 137 0 0,0 1 059 7,4 

0201 - tony 37 513 3 722 9,9 38 407 -2,3 

0202 - tony 16 483 3 685 22,4 14 960 10,2 

0201+0202 53 997 7 407 13,7 53 367 1,2 

 

 

IMPORT               

Kod CN 

I - II 2022 r. (wstępne) 
I- II 2021 

r. 

zmiana w 

stos. do I - 

II 2021r. 

(%) Ogółem spoza UE 

spoza UE 

(%) 

0102 - tony 8 713 0 0,0 5 927 47,0 

0102 - sztuki 36 250 0 0,0 25 635 41,4 

z tego: 01022910 szt 9 433 0 0,0 7 013 34,5 

0201 - tony 1 818 70 3,8 2 830 -35,8 

0202 - tony 1 277 81 6,4 1 186 7,6 

0201+0202 3 095 151 4,9 4 017 -22,9 

 

 
Źródło: Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej. 
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Nota redakcyjna: 

Publikowane materiały mają wyłącznie charakter informacyjny 
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