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AKTULANOŚCI 
 

Polacy kupują coraz więcej żywności ekologicznej 
 

 
Fot. Pixabay. 

 

Wartość polskiego rynku żywności ekologicznej szacowana jest na 1,36 mld zł w cenach 

detalicznych. To stanowi tylko 0,5 proc. całego rynku spożywczego, jednak od kilku lat 

zarówno wartość, jak i udział rośnie i to w tempie dwucyfrowym. Rozwoju tego segmentu 

nie zatrzymała pandemia COVID-19 i według ekspertów nie powinna tego zrobić także 

wojna w Ukrainie i kryzys cenowy. Kolejne lata mogą przynieść większą dynamikę 

wzrostu ze względu na wdrażanie unijnej strategii dla rolnictwa. 

 

– Stoimy przed wyzwaniem kryzysu, czyli okresu, w którym konsumenci mogą 

potencjalnie rezygnować z dóbr luksusowych, a za takie często uznawana jest produkcja 

ekologiczna – podkreśla w rozmowie z agencją Newseria Biznes Kamil Rabenda, prezes 

zarządu Soligrano, producenta żywności ze zbóż. 

 

Podobne obawy producenci żywili dwa lata temu, kiedy wybuchła pandemia. Polacy 

jednak zaczęli wówczas częściej gotować i przyglądać się temu, co jedzą. Zwrócili więc 

większą uwagę na żywność ekologiczną i korzyści płynące ze zdrowego odżywiania, 

szczególnie w kontekście wzmacniania odporności. Z badań przytaczanych przez Koalicję 

na rzecz Rozwoju Rynku Żywności BIO i NielsenIQ w raporcie „Żywność ekologiczna w 

Polsce 2021” wynika, że nieco ponad 32 proc. konsumentów deklaruje, że kupuje 

żywność ekologiczną przynajmniej raz w tygodniu oraz przynajmniej raz w miesiącu i tę 

grupę można zaliczyć do regularnych konsumentów żywności ekologicznej. Kolejne 20 

proc. sięga po nią okazjonalnie. 

 

– Mamy teraz wojnę i czas kryzysu, ale tych trendów tak łatwo nie zmienimy. Już masa 

konsumentów przez ostatnią sytuację covidową zmieniła swój koszyk na bardziej 

ekologiczny i na pewno to się nie zmieni – ocenia Kamil Rabenda. 
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Dane Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych („Raport o stanie 

rolnictwa ekologicznego 2019-2020”) wskazują, że w 2020 roku działało w Polsce ponad 

20,2 tys. gospodarstw ekologicznych. Wzrosła także powierzchnia użytków rolnych, na 

których stosowana była ekologiczna metoda produkcji (do 509 tys. ha). W latach 2019–

2020 największą powierzchnię takich gruntów zajmowały zboża, rośliny na paszę oraz 

łąki i pastwiska. 

 

Ze wspomnianego raportu „Żywność ekologiczna w Polsce 2021” wynika także, że 

wartość rynku żywności ekologicznej sięga dziś 1,36 mld zł, podczas gdy w 2004 roku 

praktycznie nie istniał. Jeszcze kilka lat temu polski rynek w porównaniu na przykład  

z niemieckim był niewielki ze względu nie tylko na mniejszą świadomość konsumentów, 

lecz także z uwagi na ceny produktów bio i eko, które były znacznie wyższe niż  

w przypadku tradycyjnej żywności. Zdaniem eksperta dziś są one zbliżone do cen 

produktów konwencjonalnych. Kiedy różnica nie jest już tak duża, coraz więcej 

konsumentów decyduje się na żywność eko. 

 

– Rynek żywności ekologicznej rośnie w Polsce bardzo dynamicznie i wszystko wskazuje 

na to, że Zielony Ład będzie mobilizował, a niejednokrotnie zmuszał producentów do 

przechodzenia na produkcję ekologiczną, co tylko spotęguje jej dostępność i szerszą 

dystrybucję – mówi prezes Soligrano. – Zielony Ład zakłada minimalny poziom upraw 

ekologicznych w danym kraju czy zwiększone 

dopłaty unijne dla tych producentów, którzy w tym 

kierunku pójdą. 

 

Unia Europejska chce, aby w 2030 roku 25 proc. 

powierzchni rolnej było przeznaczone na produkcję 

ekologiczną. Obecnie odsetek ten wynosi 8,1 proc., 

a w Polsce zaledwie ok. 3,5 proc. terenów rolnych 

należy do ekoproducentów. Na całym świecie 

ekologicznie uprawiane jest tylko 1,5 proc. 

powierzchni. 

 

– Nie każdy może być producentem żywności 

ekologicznej. Kwestia certyfikacji, rozdzielenia 

produkcji i udokumentowania jakości tych towarów 

jest wyzwaniem, z którym nie każdy jest w stanie 

się zmierzyć. Legislacja i kwestie jakościowe są wyzwaniem, o którym w branży się mówi 

– podkreśla Kamil Rabenda. 

 

Ze statystyk przedstawionych w raporcie „Żywność ekologiczna w Polsce 2021” wynika, 

że Polska jest dziewiąta w UE pod względem obszaru przeznaczonego pod rolnictwo 

ekologiczne, siódma pod względem liczby gospodarstw i przetwórców, a 14. pod 

względem wielkości sprzedaży. Raport wskazuje też, że w latach 2019–2020 co najmniej 

podwoiła się liczba sklepów internetowych specjalizujących się w sprzedaży żywności 

ekologicznej. W ubiegłym roku na rynku działało ok. 60 sklepów sprzedających online 

wyłącznie ekożywność, a ok. 90 łączy taką sprzedaż z działaniami stacjonarnymi. Tego 

typu oferta na stałe weszła również do większych i mniejszych sieci handlowych. 

 

Certyfikowane produkty bio wyróżnia kilka czynników: zostały wyprodukowane zgodnie  

z obowiązującymi przepisami dotyczącymi rolnictwa ekologicznego i są wolne od 

zanieczyszczeń, takich jak: pozostałości środków ochrony roślin i hormonów, a podczas 

ich produkcji nie stosowano nawozów sztucznych i organizmów zmodyfikowanych 

genetycznie. 

 
Źródło: Tekst, foto – Newseria. 
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Liberalizacja handlu z Ukrainą 
 

 
Fot. Pixabay. 

 

Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2022/870 z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie środków tymczasowej liberalizacji handlu 

będących uzupełnieniem koncesji handlowych mających zastosowanie do ukraińskich 

produktów na podstawie Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską 

Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskim, z jednej strony,  

a Ukrainą, z drugiej strony, które od dnia 4 czerwca 2022 r. do dnia 5 czerwca 2023 roku 

wprowadza liberalizację taryfową w kontaktach handlowych z Ukrainą. 

 

Rozporządzenie wprowadza się następujące środki preferencyjne: 

a) preferencyjne stawki celne na przywóz do Unii niektórych produktów 

przemysłowych pochodzących z Ukrainy, które objęte są siedmioletnim okresem 

wycofywania zgodnie z załącznikiem I-A do układu o stowarzyszeniu, ustala się na 

poziomie zerowym; 

b) zawiesza się stosowanie systemu cen wejścia w odniesieniu do produktów,  

w odniesieniu do których ma on zastosowanie zgodnie z załącznikiem I-A do 

układu o stowarzyszeniu. W odniesieniu do tych produktów nie obowiązują żadne 

należności celne; 

c) zawiesza się wszystkie kontyngenty taryfowe ustanowione na podstawie 

załącznika I-A do układu o stowarzyszeniu, a produkty objęte tymi kontyngentami 

dopuszcza się do przywozu do Unii z Ukrainy bez żadnych należności celnych. 

 

Na zasadzie odstępstwa od art. 14 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/1036 w żadnym momencie, w tym po wygaśnięciu 

niniejszego rozporządzenia, nie pobiera się ceł antydumpingowych od przywozu 

pochodzącego z Ukrainy i realizowanego w okresie stosowania niniejszego 

rozporządzenia. 

 

Link do rozporządzenia: 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2022/870/oj. 

 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2022/870/oj
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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 [%] 

  05.06.2022 05.06.2022 05.06.2022 tyg. miesięczna roczna 

Bydło ogółem 11,20 21 624 22 056 -0,7 -3,0 53,7 

bydło 8-12 m-cy (Z) 11,58 21 487 21 916 3,9 -2,3 51,7 

byki 12-24 m-ce (A) 11,88 22 283 22 729 -0,8 -4,4 49,4 

byki > 24 m-cy (B) 11,69 21 934 22 373 -1,6 -5,5 46,9 

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

krowy (D) 9,81 20 148 20 551 -0,9 -2,1 69,0 

jałówki > 12 m-cy (E) 11,46 22 117 22 559 -0,3 -1,3 55,6 

 

 

  
Średnia masa tuszy 

ciepłej Liczba sztuk 
Zmiana tyg. 

[%] 

Struktura skupu 

Kategoria bydła [kg] 
Zmiana 

tyg. 
[%] 

Zmiana 
tyg.  

  05.06.2022  [%] 
  

05.06.2022 [w pkt.%] 

Bydło ogółem 317,7 -0,5 -5,1 100,0 - 

bydło 8-12 m-cy (Z) 270,6 9,0 -35,7 0,1 -0,1 

byki 12-24 m-ce (A) 351,0 0,1 -4,0 36,1 0,4 

byki > 24 m-cy (B) 398,5 1,1 -24,3 6,3 -1,6 

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

krowy (D) 282,9 -0,8 -9,3 31,1 -1,4 

jałówki > 12 m-cy (E) 294,0 -0,1 5,3 26,4 2,6 
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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 zakupu netto (bez VAT) cieląt od 8 dni do 4 tygodni 

oraz młodego bydła opasowego w wieku 6-12 miesięcy  
 

Kategoria bydła Jednostka 

Cena zakupu Zmiana ceny 

05.06.2022 29.05.2022 06.06.2021 
tyg.    
[%] 

roczna 
[%] 

Byczki od 8 dni do 4 
tygodni - typ mleczny 

zł/szt 787,08 814,50 656,17 -3,4 20,0 

Byczki od 8 dni do 4 

tygodni - typ mięsny 
zł/szt 1157,45 1187,38 1006,70 -2,5 15,0 

Młode bydło opasowe 
6-12 m-cy 

zł/kg w.ż. nld nld nld -- -- 

 

 

RYNEK 
 

Produkcja wołowiny w USA – komunikat USDA 

 

Poniżej pełny komunikat amerykańskiego Departamentu Rolnictwa o produkcji mięsa  

w USA, stan na 11 czerwca 2022 roku. 

 
Total red meat production under Federal inspection for the week ending 

Saturday, June 11, 2022 was estimated at 1066.7 million lbs. according to 

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

This was 13.3 percent higher than a week ago and 0.1 percent lower than a 

year ago.  Cumulative meat production for the year to date was 1.5 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) 

  11-Jun-22       548.2          1.1        515.1         2.3    1066.7 

  04-Jun-22       493.3          0.8        445.5         2.1     941.7 

   Change:      11.1%        37.5%        15.6%        9.5%     13.3% 

  12-Jun-21       546.8          0.9        518.2         2.1    1068.0 

   Change:          0.3%        22.2%        -0.6%        9.5%     -0.1% 

  2022 YTD      12378.6         23.8      12093.8        52.0   24548.2 
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  2021 YTD      12249.6         23.0      12592.4        57.7   24922.7 

   Change:          1.1%         3.4%        -4.0%       -9.9%     -1.5% 

(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 

  11-Jun-22     674,000        7,000    2,372,000      34,000 

  04-Jun-22     603,000        5,000    2,044,000      30,000 

   Change:         11.8%        40.0%        16.0%       13.3% 

  12-Jun-21     670,000        7,000    2,432,000      34,000 

   Change:          0.6%         0.0%        -2.5%        0.0% 

  2022 YTD   14,906,000      158,000   55,426,000     774,000 

  2021 YTD   14,757,000      159,000   58,014,000     879,000 

   Change:          1.0%        -0.9%        -4.5%      -11.9% 

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

                                     Average Weights (lbs) 

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

  11-Jun-22   Estimate          1350          281         291       138 

  04-Jun-22   Estimate          1358          278         292       138 

  12-Jun-21     Actual          1349          218         286       124 

            Dressed: 

  11-Jun-22   Estimate           815          164         217        70 

  04-Jun-22   Estimate           820          163         218        70 

  12-Jun-21     Actual           817          126         213        62 

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

           Percentage of Total Cattle Slaughtered by Class 

Week Ending    Steers      Heifers        Cows           Bulls 

  28-May-22       48.7%        29.0%        20.6%        1.8% 

  29-May-21       50.6%        27.9%        19.7%        1.8% 

 

           Percentage of Total Hogs Slaughtered by Class 

Week Ending Barrows & Gilts                 Sows                 Boars 

  28-May-22       97.3%                      2.4%                  0.3% 

  29-May-21       97.2%                      2.6%                  0.2% 

 

*2021 slaughter totals adjusted to reflect NASS revisions 

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

MO 

 

 

WEBINARIUM 
 

Rynek żywności w ZEA 
 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Ambasada RP w Abu Zabi zapraszają na 

webinarium pt. „Rynek żywności w ZEA. Prognozy i perspektywy dla polskich 

producentów”. Odbędzie się ono 21 czerwca 2022 r., godz. 10.00–11.30. 

 

W trakcie wydarzenia dowiesz się: 

• jak funkcjonuje rynek rolno-spożywczy w ZEA, 

• które polskie produkty żywnościowe mają największy potencjał eksportowy na 

rynku ZEA, 

• jakie możliwości oferuje rynek ZEA z perspektywy UE, 

• jak wybrać właściwą strategię wejścia, utrzymać się na rynku i inne praktyczne 

wskazówki prowadzenia biznesu, 

• jakie możliwości współpracy oferuje sieć supermarketów Grandiose, 
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• jakie są możliwości nawiązania współpracy z partnerami emirackimi poprzez udział 

w targach SIAL Middle East. 

 

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 20 czerwca 2022 

r. Po zakończeniu procesu rejestracji zostanie przekazany link aktywacyjny. 

 

Link do formularza zgłoszeniowego: https://www.kowr.gov.pl/formularz/zea.  

 

EKSPORT 
 
Promocja na targach ISRAFOOD 

 
Na stronie internetowej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa pojawiła się oferta KOWR 

udziału w misji handlowej i stoisku narodowym podczas targów ISRAFOOD w Tel Awiwie 

w dn. 22-14 listopada 2022 r.   

 

Poniżej link do oferty na targi ISRAFOOD 2022 oraz całego kalendarza zagranicznych 

działań promocyjnych na 2022 na stronie internetowej KOWR: 

https://www.kowr.gov.pl/promocja/wspolpraca-miedzynarodowa/targi-i-misje-handlowe-

2022.  

 

Termin zgłoszeń do KOWR upływa 22 czerwca 2022 r. i może zostać skrócony lub 

wydłużony, w zależności od zainteresowania tymi targami.   W przypadku Państwa 

zainteresowania udziałem w targach ISRAFOOD 2022, prosimy  

o przesłanie mailem skanu wypełnionego formularza zgłoszeniowego (w załączeniu) na 

adres e-mail: KOWR-events@kowr.gov.pl z dopiskiem ISRAFOOD 2022. 

  

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt: Agnieszka Chudzik, p.o. kierownik 

Wydziału Współpracy z Przedsiębiorcami, Departament Wsparcia Eksportu, Tel. +48 22 

376 73 87 

 

Możliwość wystawienia swoich produktów na targach   

w Singapurze 

 

Fot. MRiRW. 

 

Komisja Europejska zaprasza do przekazania produktów, które zostaną zaprezentowane 

lub użyte w pawilonie Unii Europejskiej podczas międzynarodowych targów FHA – Food & 

Beverage 2022 r. 5–8 września br. w Singapurze. 

https://www.kowr.gov.pl/formularz/zea
https://www.kowr.gov.pl/promocja/wspolpraca-miedzynarodowa/targi-i-misje-handlowe-2022
https://www.kowr.gov.pl/promocja/wspolpraca-miedzynarodowa/targi-i-misje-handlowe-2022
mailto:KOWR-events@kowr.gov.pl
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Celem Komisji Europejskiej jest – możliwe dzięki organizacji pawilonu UE: 

• promowanie europejskiej żywności i jej standardów; 

• w ramach tej promocji – podkreślanie zalet produktów rolno-spożywczych, ich 

bezpieczeństwa, jakości, autentyczności i różnorodności; 

• zachęcanie odbiorców biznesowych do importowania, dystrybucji lub 

wykorzystywania produktów rolnych UE w Singapurze i poza nim. 

 

Na terenie pawilonu odbędą się m.in. prezentacje i degustacje produktów oraz pokazy 

kulinarne. 

 

Zgłoszenia dotyczące przekazania produktów do prezentacji w pawilonie można przesyłać 

do 24 czerwca br. za pośrednictwem ankiety umieszczonej na stronie internetowej 

Komisji, pod adresem: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/FHA_2022. 

 

= 

 

* * * 
 

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  
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