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AKTULANOŚCI 
 

Choiński dla Farmer.pl: Obecne stawki oferowane za bydło 

osiągnęły rekordowe wartości i prawdopodobnie zatrzymają się na 
tym poziomie 
 

 
Fot. Pixabay. 

 

- Obecne stawki oferowane za bydło osiągnęły rekordowe wartości i prawdopodobnie 

zatrzymają się na tym poziomie, ponieważ rynek zaczął już odczuwać te wysokie ceny. 

Te stawki nie spadną bo jest mało surowca, a w dodatku muszą one podążać za 

rosnącymi kosztami produkcji – uważa Witold Choiński. 

 

Jak informuje Choiński, z zagranicy docierają sygnały, 

że konsument nie akceptuje już tak wysokich cen  

i zaczyna wycofywać się z kupowania wołowiny, 

zastępując ją tańszymi substytutami. Jeżeli konsument 

dziś zrezygnuje z wołowiny, ciężko będzie ponownie go 

do niej zachęcić. 

 

W ocenie prezesa Związku Polskie Mięso, trudno 

przewidzieć rozwój wydarzeń na najbliższe tygodnie, 

rynek jest niestabilny i trwa niepewność wynikająca  

z wojny w Ukrainnie i wielu innych czynników. Dodaje 

również, że ciągle wielką zagadką jest przyszła polityka 

promocji mięsa czerwonego, jaka będzie realizowana 

przez Komisję Europejską. 

 

- Niepokojące są również doniesienia o akceptacji przez Komisję projektu dążącego do 

zakazu hodowli zwierząt. Jeżeli ktoś uważa, że ten świat będzie istniał bez zwierząt, to 

się myli, gdyż są one i od tysięcy lat były nieodzownym elementem ekosystemu – uważa 

Choiński. 

 
Źródło: farmer.pl . Zdjęcia: Pixabay, ZPM. 
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ANALIZA 
 

Przyszłość rynku wołowiny 
 

W 2022 roku światowa produkcja wołowiny wzrośnie o ok. 1% do 58,7 mln ton, głównie 

dzięki spodziewanej odbudowie produkcji w Australii i Brazylii. Wzrost produkcji będzie 

miał miejsce również m.in. w Chinach, Indiach, Meksyku i RPA – wynika z raportu 

przygotowanego przez analityków Sparks Polska SA dla banku BNP Paribas Polska. 
 

Link do pobrania raportu: 
https://agronomist.pl/articles/globalny-rynek-miesa-czerwonego-i-kwartal-2022 
 

 

LEGISLACJA 
 

Ubój bydła na własny użytek 
 

Minister rolnictwa i rozwoju wsi przygotował projekt rozporządzenia zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa 

przeznaczonego na użytek własny, który dopuszcza ubój bydła na własny użytek. 

 

Jeden z przepisów z projetu rozporządzenia stanowi, że w przypadku uboju bydła do 

dwunastego miesiąca życia urodzonego w państwach lub ich regionach o kontrolowanym 

oraz nieokreślonym ryzyku występowania gąbczastej encefalopatii bydła (BSE), owiec lub 

kóz w wieku powyżej 12 miesięcy lub które mają stały siekacz wyrżnięty z dziąsła, 

informacja, o której mowa w ust. 1, jest przekazywana w formie pisemnego 

powiadomienia zawierającego dodatkowo oświadczenie o zagospodarowaniu na własny 

koszt materiału szczególnego ryzyka zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiającym zasady 

dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych pasażowalnych gąbczastych 

encefalopatii i rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009  

z dnia 21 października 2009 r. określającym przepisy sanitarne dotyczące produktów 

ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych, nieprzeznaczonych do 

spożycia przez ludzi, i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie  

o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego), zwanym dalej „rozporządzeniem  

nr 1069/2009”. 

 

Wzór powiadomienia o zamiarze przeprowadzenia uboju bydła do dwunastego miesiąca 

życia urodzonego w państwach lub ich regionach o kontrolowanym oraz nieokreślonym 

ryzyku występowania BSE, owiec lub kóz w wieku powyżej 12 miesięcy lub które mają 

stały siekacz wyrżnięty z dziąsła, w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek 

własny określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. 

 

Link do projektu rozporządzenia: 
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//509/12359800/12879858/12879859/dokument555686.pdf 

 

 

RYNEK 
 

Produkcja wołowiny w USA – komunikat USDA 

 

Poniżej pełny komunikat amerykańskiego Departamentu Rolnictwa o produkcji mięsa  

w USA, stan na 21 maja 2022 roku. 

 

https://agronomist.pl/articles/globalny-rynek-miesa-czerwonego-i-kwartal-2022
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs/509/12359800/12879858/12879859/dokument555686.pdf


4 

 

 
Sfinansowano ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wołowego 

 

 

Total red meat production under Federal inspection for the week ending 

Saturday, May 21, 2022 was estimated at 1092.8 million lbs. according to 

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

This was 2.5 percent higher than a week ago and 2.3 percent high er than  

a year ago.  Cumulative meat production for the year to date was 1.9 

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) 

  21-May-22       561.8          1.1        527.6         2.3    1092.8 

  14-May-22       544.5          1.2        518.4         2.3    1066.4 

   Change:          3.2%        -8.3%         1.8%        0.0%      2.5% 

  22-May-21       552.2          0.9        512.9         2.4    1068.4 

   Change:          1.7%        22.2%         2.9%       -4.2%      2.3% 

  2022 YTD      10841.4         21.2      10634.9        45.6   21543.1 

  2021 YTD      10742.5         20.4      11137.9        51.4   21952.2 

   Change:          0.9%         3.8%        -4.5%      -11.3%     -1.9% 

(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 

  21-May-22     680,000        7,000    2,414,000      35,000 

  14-May-22     657,000        7,000    2,375,000      37,000 

   Change:          3.5%         0.0%         1.6%       -5.4% 

  22-May-21     672,000        6,000    2,391,000      37,000 

   Change:          1.2%        16.7%         1.0%       -5.4% 

  2022 YTD   12,997,000      141,000   48,687,000     687,000 

  2021 YTD   12,913,000      139,000   51,218,000     777,000 

   Change:          0.7%         1.2%        -4.9%      -11.6% 

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

                                     Average Weights (lbs) 

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

  21-May-22   Estimate          1371          281         293       130 

  14-May-22   Estimate          1374          276         293       126 

  22-May-21     Actual          1360          237         288       129 

            Dressed: 

  21-May-22   Estimate           828          165         219        65 

  14-May-22   Estimate           831          162         218        64 

  22-May-21     Actual           823          138         215        64 

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

           Percentage of Total Cattle Slaughtered by Class 

Week Ending    Steers      Heifers        Cows           Bulls 

  07-May-22       48.4%        29.7%        53.3%        1.7% 

  08-May-21       49.2%        29.2%        19.8%        1.8% 

 

           Percentage of Total Hogs Slaughtered by Class 

Week Ending Barrows & Gilts                 Sows                 Boars 

  07-May-22       97.4%                      2.4%                  0.2% 

  08-May-21       97.3%                      2.4%                  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. 
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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 [%] 

  15.05.2022 15.05.2022 15.05.2022 tyg. miesięczna roczna 

Bydło ogółem 11,68 22 556 23 007 1,2 3,5 66,0 

bydło 8-12 m-cy (Z) 12,71 23 582 24 054 7,3 7,5 84,0 

byki 12-24 m-ce (A) 12,55 23 538 24 008 1,0 3,5 62,7 

byki > 24 m-cy (B) 12,56 23 567 24 038 1,5 3,1 63,3 

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

krowy (D) 10,07 20 675 21 089 0,5 2,9 76,4 

jałówki > 12 m-cy (E) 11,66 22 511 22 962 0,4 1,9 62,9 

 

 

  
Średnia masa tuszy 

ciepłej Liczba sztuk 
Zmiana tyg. 

[%] 

Struktura skupu 

Kategoria bydła [kg] 
Zmiana 

tyg. 
[%] 

Zmiana 
tyg.  

  15.05.2022  [%] 
  

15.05.2022 [w pkt.%] 

Bydło ogółem 324,2 1,5 55,8 100,0 - 

bydło 8-12 m-cy (Z) 291,2 33,2 45,7 0,3 0,0 

byki 12-24 m-ce (A) 355,7 0,8 65,1 37,2 2,1 

byki > 24 m-cy (B) 401,8 1,0 89,4 8,4 1,5 

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

krowy (D) 286,3 0,6 43,9 30,0 -2,5 

jałówki > 12 m-cy (E) 295,9 -0,1 49,9 24,1 -1,0 

 

* - 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 
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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 09-15.05.2022 

 

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 45 419 38 112 26 989 1,3 -0,6 1,7 

Centralny 43 148 37 293 * 1,8 0,5 -- 

Południowy 50 585 38 951 * -0,9 -0,2 -- 

Północny * 35 426 -- -- -- -- 

 

Średnie ceny sprzedaży netto (bez VAT) elementów mięsa 

wołowego (zagranica): 09.05 - 15.05.2022  
 

Towar 

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 

  
51 668 35 235 -- -1,4 -0,1 -- 

 

Średnie ceny zakupu netto (bez VAT) cieląt od 8 dni do 4 tygodni 
 

Kategoria bydła Jednostka 

Cena zakupu 
Zmiana 

ceny 

15.05.2022 08.05.2022 16.05.2021 
tyg.    
[%] 

roczna 
[%] 

Byczki od 8 dni do 4 tygodni 
- typ mięsny 

zł/szt 1097,97 1208,74 944,48 -9,2 16,3 

 
Źródło: Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej. 
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CENY - ŚWIAT 
 

Tygodniowe notowania tusz wołowych w UE – stan na 19 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 
 

 

WEBINARIUM 
 
Eksport żywności do Angoli 

 
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa i Ambasada RP w Luandzie zapraszają na 

webinarium pt. „Angola – dlaczego warto eksportować żywność?”. Odbędzie się ono  

31 maja 2022 r., godz. 11:00–12:20. 

 

Podczas webinarium dowiesz się: 

• jak funkcjonuje rynek rolno-spożywczy w Angoli, 

• jakie są obecne preferencje konsumenckie, 

• jak rozpocząć i prowadzić działalność – i dlaczego warto, 

• jakie produkty mają największą szansę na rynku. 

 

W programie webinarium m.in. spotkanie z: 

• Piotrem Myśliwcem, Ambasadorem Nadzwyczajnym  i Pełnomocnym RP 

w Republice Angoli, który opowie o dotychczasowych kontaktach 

handlowych między Polską a Angolą  

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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• Paulem Tewani, General Managerem z firmy MAFCOM - jednej  

z największych firm sektora spożywczego w Angoli 

(https://mafricom.com/), który omówi potencjał importowy rynku oraz 

przedstawi możliwości współpracy. 

 

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Aby w nim uczestniczyć prosimy o wypełnienie 

formularza zgłoszeniowego: https://kowr.gov.pl/formularz/angola.  

 

Po zakończeniu procesu rejestracji zostanie przekazany link do aplikacji Zoom. 

 

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 maja 2022 r. 

 

Access2Markets portal dotyczący warunków importu/eksportu UE 

z krajami trzecimi 
 

Ministerstwo Rozwoju i Technologii zaprsza na bezpłatne szkolenie online organizowane 

przez Komisję Europejską pt. "Access2Markets Seminar". 

 

Szkolenie jest otwarte i bezpłatne dla interesariuszy z UE, w tym z Polski i jest 

skierowane przede wszystkim dla biznesu: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw; 

organizacji, izb, stowarzyszeń biznesowych oraz organizacji promujących handel. 

 

Szkolenie obejmie pełną prezentację platformy Access2Markets (nowa szata graficzna),  

w tym min. następujące narzędzia: 

• Mój asystent handlowy dla towarów: informacje eksportowo-importowe dotyczące 

taryf, podatków oraz formalności importowych, procedur (dokumentów) celnych, 

• Mój asystent handlowy dla usług i inwestycji, 

• Mój asystent handlowy: Access2Procurement, 

• ROSA (narzędzie samooceny spełniania reguł pochodzenia w preferencyjnych 

umowach handlowych UE-kraje trzecie), 

• bariery w handlu, inwestycjach, usługach, 

• Single Entry Point - zgłaszanie do KE barier w handlu na rynkach krajów trzecich, 

problemów związanych z zrównoważonym rozwojem (np. przestrzeganie praw 

pracowniczych) i GSP, 

• preferencyjne umowy handlowe UE-kraje trzecie, 

• statystyki w handlu UE- kraje trzecie, wewnątrz UE, 

• dostęp do informacji dot. agresji Rosji na Ukrainę: mechanizmy wsparcia UE dla 

Ukrainy, sankcje UE wobec Rosji, Białorusi. 

 

Przewidywana jest także sesja pytań i odpowiedzi. 

 

Data spotkania: 1 czerwca br., godz. 9:00-11:00 

 

Szkolenie będzie prowadzone w języku angielskim (bazowy) i kilku innych językach 

krajów UE. 

 

Link do szkolenia w Access2Markets: https://trade.ec.europa.eu/access-to-

markets/en/content/events-access2markets  

 

Formularz rejestracji: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/A2MJune2022Seminar  

 
 
 
 
 
 

https://mafricom.com/
https://kowr.gov.pl/formularz/angola
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content/events-access2markets
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content/events-access2markets
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/A2MJune2022Seminar
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EKSPORT 
 
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. 

 

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. 

 

= 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/FHA_2022
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