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AKTUALNOŚCI 
 

Choiński: W Polsce może być między 1,5 a 2 mln mniej tuczników 

dostępnych na rynku w tym rynku, a w całej Unii Europejskiej 

nawet 10 mln 
 

Fot. Pixabay. 

 
– W tej chwili ceny są dość wysokie. Jest to ok. 9 zł za kilogram WBC. Z jednej strony 
widzimy wysokie ceny, ale są to ceny, które pokrywają albo nie pokrywają kosztów 
produkcji. Wszystko wskazuje na to, że ceny w najbliższym czasie mogą wzrosnąć. 
Brakuje tuczników i jest mała podaż i mała sprzedaż. Przewidywania pokazują, że  
w Polsce może być między 1,5 a 2 mln mniej tuczników dostępnych na rynku w tym 
rynku, a w całej Unii Europejskiej nawet 10 mln. Myślę, że zrównoważy to jednak popyt. 
Przy takich cenach popyt z pewnością zmaleje – powiedział dla ŚwiatRolnika.info Witold 
Choiński, prezes zarządu Związku Polskie Mięso. 

 
Na pytanie czy hodowcy trzody chlewnej obawiają się powrotu afrykańskiego pomoru 
świń (ASF) prezes Choiński odpowiedział, że choroba ta w Polsce ma charakter cykliczny. 
 

– Zimą ASF wygasa, ponieważ nie sprzyjają 
mu warunki do rozprzestrzeniania. Nie ma 
prac polowych, nie ma zbiorów zbóż, 
kukurydzy i traw na kiszonki. To właśnie  
z tymi produktami oraz maszynami wirus nie 
trafiał do gospodarstw w okresie zimowym. 
Teraz zaczynają się prace polowe oraz 
wstępne zbiory traw, ludzie zaczną chodzić do 
lasów, więc narażenie na przenoszenie wirusa 
wzrasta. Oby to nie przełożyło się na wzrost 

zakażeń w gospodarstwach i zwierzętach 
dzikich. Niestety trzeba jednak brać pod 
uwagę, to, że nie pozbyliśmy się wirusa. 
Raczej sezonowo było wygaśnięcie. 
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Przychodzi sezon letni, w którym na pewno pojawią się ogniska ASF. Oby było ich mniej 
niż w ubiegłym roku. – podkreślił.  
 
Prezes Witold Choiński skomentował także wpływ wojny na Ukrainie na hodowców świń  

w Polsce. W jego ocenie jest on olbrzymi. 
 
– Powoduje ona bardzo duże wahania w zakresie energetycznym. Ceny prądu czy gazu 
są diametralnie skrajne. Koszty poszybowały w górę. To wszystko jest wynikiem wojny. 
Rozmawiałem z właścicielami jednej fermy drobiu. W ubiegłym roku za cykl zapłacili  
80 tys. złotych. W tej chwili cykl kosztuje 380 tys. zł. To pokazuje, jaki jest drastyczny 
wzrost cen surowca. To będzie musiało przełożyć się na ceny. Wojna na Ukrainie 
powoduje również wahania i niepewność. To jest najgorsze. Gdybyśmy mieli w miarę 
stabilną sytuację, nie byłby ten okres wojenny, to wtedy łatwiej zaplanować, w co 
inwestować – podsumował Witold Choiński. 
 
 

Wojna w Ukrainie nadal ogranicza aktywność w przetwórstwie 
 

Indeks PMI dla polskiego przetwórstwa zmniejszył się w kwietniu do 52,4 pkt. wobec 
52,7 pkt. w marcu, kształtując się powyżej konsensusu rynkowego (52,2 pkt.) i poniżej 
naszej prognozy (52,5 pkt.). Spadek indeksu wynikał z niższych wkładów 2 z 5 jego 
składowych (dla nowych zamówień i czasów dostaw), podczas gdy przeciwny wpływ 
miały wyższe wkłady składowych dla zatrudnienia, bieżącej produkcji i zapasów 
materiałów – napisali w cyklicznej analizie Makro Mapa analitycy Credit Agricole Bank 
Polska SA. 

 

 
 
Zgodnie z raportem, trwająca wojna w Ukrainie nadal miała znaczący negatywny wpływ 
na koniunkturę w polskim przetwórstwie. Pierwszym kanałem oddziaływania był niższy 
popyt, nie tylko ze strony państw ze wschodu, ale również od innych partnerów 
handlowych w ramach Unii Europejskiej. Znalazło to odzwierciedlenie w ponownym 

spadku nowych zamówień eksportowych (składowa ukształtowała się poniżej granicy 50 
pkt.), który był jednak słabszy niż w marcu. 
 
Drugim kanałem oddziaływania wojny w Ukrainie na sytuację w polskim przetwórstwie 
były zakłócenia w łańcuchach dostaw. Firmy skarżyły się na niedobory surowców, czas 
dostaw materiałów ponownie wydłużył się. Konsekwencją niedoboru komponentów były 
narastające zaległości produkcyjne, pomimo wzrostu produkcji pomiędzy marcem  
i kwietniem (składowa dla bieżącej produkcji zwiększyła się do 51,3 pkt. w kwietniu  
z 49,6 pkt. w marcu). 
 
Wojna w Ukrainie przyczyniła się również do narastania presji kosztowo-cenowej. Warto 
zwrócić uwagę, że co najmniej 82,6% firm przetwórczych zasygnalizowało wzrost cen 
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środków produkcji w kwietniu, a co najmniej 80,1% wzrost cen wyrobów gotowych 
(najwyższy odsetek w historii badań). W obliczu powszechnego wzrostu cen i oczekiwanej 
kontynuacji takiego trendu, firmy decydowały się na tworzenie zapasów buforowych aby 
zniwelować wpływ inflacji i niedoborów podaży w nadchodzących miesiącach.  

 

 
 
W kwietniu br. doszło do lekkiego wzrostu indeksu dla oczekiwanej produkcji  
w horyzoncie 12 miesięcy, nadal pozostaje on jednak blisko poziomów obserwowanych  
w 2020 r., a więc okresu, w którym wywołane pandemią silne zaburzenia w globalnych 
łańcuchach dostaw miały negatywny wpływ na aktywność w przetwórstwie i perspektywy 
jej ożywienia. Indeks ten nadal jednak kształtuje się znacząco powyżej 50 pkt. 
 

 
 
Podtrzymujemy zatem naszą ocenę wyrażoną przed miesiącem, że wojna w Ukrainie 
postrzegana jest jako zaburzenie, które nie doprowadzi do trwałego załamania 
aktywności w polskim przetwórstwie i aktywność ta będzie rosła wraz ze stopniowym 

zmniejszeniem barier podażowych i spadkiem zmienności cen dóbr pośrednich wskutek 
deeskalacji konfliktu. Oceny ankietowanych firm stanowią zatem wsparcie dla naszego 
zrewidowanego scenariusza makroekonomicznego, zgodnie z którym – przy założeniu 
deeskalacji konfliktu w III kw. br. – spowolnienie wzrostu gospodarczego w Polsce  
w 2022 r. nie będzie znaczące. 
 
Źródło: Makro Mapa Credit Agricole Bank Polska SA. 
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W SEJMIE 
 
 

 
Posiedzenie plenarne 

 

 
 Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o 

rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej 
 

 

10 maja 2022 
 

 
16:00  
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (sala nr 211, bud. U) 

 Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o rolnictwie ekologicznym i produkcji 
ekologicznej (druk nr 2180) – kontynuacja 

 

 
11 maja 2022 

 

 
13:00  
Komisja do Spraw Unii Europejskiej (sala im. Olgi Krzyżanowskiej - nr 412, bud. U) 

 Rozpatrzenie (w trybie art. 7 ust. 4 ustawy*) Wniosku dotyczącego 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oznaczeń 
geograficznych Unii Europejskiej w odniesieniu do wina, napojów spirytusowych i 
produktów rolnych oraz systemów jakości produktów rolnych, zmieniające 
rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, (UE) 2017/1001 i (UE) 2019/787 oraz 
uchylające rozporządzenie (UE) nr 1151/2012 (COM(2022) 134 wersja 

ostateczna) i odnoszącego się do niego projektu stanowiska RP 
     – referują: sekretarz stanu w MRiRW Rafał Romanowski, poseł sprawozdawca    
     Kazimierz Gołojuch. 
 Rozpatrzenie (w trybie art. 7 ust. 4 ustawy*) Wniosku dotyczącego dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywy 2005/29/WE i 
2011/83/UE w odniesieniu do wzmocnienia pozycji konsumentów w procesie 
transformacji ekologicznej poprzez lepsze informowanie i lepszą ochronę przed 
nieuczciwymi praktykami (COM(2022) 143 wersja ostateczna) i odnoszącego się 
do niego projektu stanowiska RP 

     – referują: prezes UOKiK Tomasz Chróstny, poseł sprawozdawca Dariusz Joński. 
 
15:00  
 
Podkomisja stała do spraw monitoringu Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej (sala 

im. Gabriela Narutowicza - nr 22, bud. G) 
 Rozpatrzenie informacji Prezesa Najwyższej Izby Kontroli na temat prawidłowości 

wsparcia finansowego wybranych operacji w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 

 
12 maja 2022 

 

 
11:00  
Podkomisja stała do spraw dobrostanu zwierząt gospodarskich i ochrony produkcji 
zwierzęcej w Polsce (sala im. Adama Bienia - nr 13, bud. G) 
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 Rozpatrzenie informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat wsparcia 
utrzymania i rozwoju produkcji zwierzęcej w związku z koniecznością zapewnienia 
bezpieczeństwa żywnościowego. 

 
 
 

LEGISLACJA 
 

Decyzje administracyjne PLW 
 
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w 

sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez 
powiatowego lekarza weterynarii 
 

Projektowana nowelizacja rozporządzenia określa, jakie sprawy są rozstrzygane w drodze 
decyzji administracyjnej przez powiatowego lekarza weterynarii, mając na względzie 
realizację celów określonych w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych 
czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa 
żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, 
zdrowia roślin i środków ochrony roślin. 
 
Efektem wprowadzonych zmian ma być przede wszystkim możliwość dalszego stosowania 
przepisów po ich zmianie w związku z wejściem w życie przepisów rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625, w zakresie wydawania decyzji 

administracyjnych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej. 
 

RYNKI MIĘSNE 
 

Rynek wieprzowiny – najnowsze dane 

 
Główni producenci wieprzowiny w UE 

 
 
Link do danych. Po wejściu należy kliknąć w interesujący slajd: 
https://agridata.ec.europa.eu/Reports/Pigmeat_Dashboard.pdf 

https://agridata.ec.europa.eu/Reports/Pigmeat_Dashboard.pdf
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Rynek drobiowy – najnowsze dane 
 

Struktura produkcji drobiu w UE   

 
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  

 
 

 

Cena wieprzowiny w Chinach u producenta 
 
Średnia w Chinach cena hurtowa u producenta za 1 kg chudej wieprzowiny 5 maja 2022 
roku wyniosła 20,17 CNY, czyli 13,31 PLN. 

 

 
 
 

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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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. 
 
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 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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


Biuletyn Związku Polskie Mięso  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

* * * 
 

Redakcja Biuletynu 

Związek Polskie Mięso  

oraz  
Mięsne Fakty Wołowe 

 
Ul. Chałubińskiego 8 
00-613 Warszawa 

 
Tel: +48 22 830 26 56 
Fax: +48 22 830 16 48 

 
info@polskie-mieso.pl  
www.polskie-mięso.pl  

 @PolskieMieso 
https://twitter.com/PolskieMieso  

 
Biuletyn przygotował Jacek Strzelecki 

jacek@polskie-mieso.pl  
 

©Związek Polskie Mięso  

 

 

* * * 

 
Nota redakcyjna: 

Publikowane materiały mają wyłącznie charakter informacyjny. 
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