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AKTULANOŚCI 
 

Od stycznia-maja 2022 roku unijny eksport mięsa wołowego 

zmniejszył się o 15% 
 

 
Źródło: Photogenica. 

 

W okresie styczeń-kwiecień 2022 r. uboje bydła w Unii Europejskiej w sztukach wzrosły 

nieznacznie, tj. o +0,2% r/r, a w tonach obniżyły się o -0,9%. Produkcja wołowiny jest 

stabilna, ubijana jest ta sama liczba zwierząt co w ubiegłym roku, niemniej o niższej 

wadze, co odzwierciedla sytuację na rynku pasz. Rolnicy zajmujący się tuczem zwierząt 

sprzedają zwierzęta wcześniej, aby zaoszczędzić pasze. 

 

W 27. tygodniu 2022 r. (4-10 lipca) średnia unijna referencyjna kategoria tusz wołowych 

A/C/Z-R3 ukształtowała się na poziomie 485,8 euro/100 kg (-0,1% t/t, -0,1% m/m, 

+27,1% r/r). Od kilku tygodni ceny się ustabilizowały. Rynek wołowiny znajduje się  

w bardzo dobrej sytuacji.  

 

Należy zwrócić uwagę, że 3 lata temu średnia referencyjna kategoria kształtowała się na 

poziomie ok. 350 euro/100 kg. Różnica jest jeszcze większa w przypadku cen tusz krów 

(kategoria D), których bieżąca cena wynosi 453,5 euro/100 kg, jest wyższa w relacji 

rocznej aż o +41%, a w 2020 r. wynosiła ok. 250 euro/100 kg. Notowany jest zatem 

znaczący wzrost cen z uwagi na niską podaż. Ceny cieląt wykazują trend wzrostowy  

z uwagi na ograniczoną podaż. Marże producentów opasów są pod presją wysokich cen 

młodego bydła oraz wysokich cen pasz. 

 

W okresie styczeń-maj 2022 r. unijny eksport mięsa wołowego, bez UK, w relacji rocznej 

zmniejszył się o -15% do poziomu 170 tys. ton, przede wszystkim z uwagi na wysokie 

ceny, mniejszą konkurencyjność wobec czołowych konkurentów w handlu 

międzynarodowym wołowiną, jak również z uwagi na mniejszą dostępność mięsa 

wołowego przeznaczonego na eksport. Główne kierunki eksportu: Ghana (16,5 tys. ton;  
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-18,3% r/r), Wybrzeże Kości Słoniowej (13 tys. ton; -1,7% r/r), Bośnia i Hercegowina 

(12,4 tys. ton; -13,6% r/r) oraz Filipiny (12,3 tys. ton; -25,7% r/r). 

 

W przypadku unijnego importu, trend jest przeciwny. W powyższym okresie unijny 

import, bez UK, wzrósł w relacji rocznej o +16,9% do 98,2 tys. ton. Główne kierunki: 

Brazylia (36,5 tys. ton; +13,5% r/r), Argentyna (23,5 tys. ton; +35,5% r/r), Urugwaj 

(17,3 tys. ton; -5,3% r/r) oraz USA (6,8 tys. ton; +35,4% r/r). Komisja poinformowała, 

że poziom importu wraca do pułapów sprzed kryzysu Covid. Rynek unijny stał się 

ponownie atrakcyjny dla importu. Ta sytuacja, zdaniem Komisji, nie jest niepokojąca, 

import wzrósł znacząco, ale w ostatnich latach był na niskim poziomie. Największym 

światowym eksporterem wołowiny jest Brazylia, która znacząca zwiększyła swój eksport 

w relacji rocznej, przede wszystkim z uwagi na wzrost eksportu wołowiny do Chin. 

 

 

Ceny produktów rolnych w czerwcu 2022 roku 
 

Ceny skupu podstawowych produktów rolnych w czerwcu 2022 r. były wyższe zarówno  

w stosunku do miesiąca poprzedniego (o 1,2%), jak i w porównaniu z analogicznym 

miesiącem ubiegłego roku (o 45,8%). 

 

Wykres 1. Zmiany cen skupu podstawowych produktów rolnych w stosunku do miesiąca 

poprzedniego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres 2. Zmiany cen skupu podstawowych produktów rolnych w stosunku do 

analogicznego miesiąca poprzedniego roku   
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Ceny skupu i ceny uzyskiwane przez rolników na targowiskach 

 

W czerwcu 2022 r. w porównaniu z poprzednim miesiącem spadły ceny skupu zbóż oraz 

żywca wołowego. Na targowiskach obniżyły się ceny większości produktów rolnych. 

Wyższe niż w maju br. były ceny ziemniaków, żywca wieprzowego, drobiu i mleka  

w skupie, a także ceny żyta i owsa na targowiskach. 

 

Ceny skupu wszystkich produktów rolnych były w czerwcu 2022 r. wyższe niż przed 

rokiem. Najbardziej podrożały zboża oraz mleko. 

 

Tablica 1. Ceny produktów rolnych (bez VAT) w czerwcu 2022 r 

Wyszczególnienie 

Ceny skupu Ceny targowiskowe 

06 2022 06 2022 

w 
złotych 

05 
2022=100 

06 
2021=100 

w 
złotych 

05   
2022=100 

06 
2021=100 

Ziarno zbóż – za 1 
dt 

  
    

      

Pszenica 166,66 99,6 171,8 179,62 99,7 . 

Żyto 137,22 98,1 167,8 
132,83 100,4 . 

Jęczmień 140,57 96,1 162,5 
157,57 99,9 . 

Pszenżyto 150,84 99,8 168,9 
151,33 99,7 

. 

Owies 116,35 97,6 191,8 
131,17 101,4 . 

Kukurydza 137,74 97,9 140,6 
172,86 99,4 . 

Ziemniaki – za 1 dt 93,88 110,6 115,2 153,15 
98,8 . 

Żywiec rzeźny – za 
1 kg          

Bydło (bez cieląt) 10,94 93,3 146,2 10,83 98,7 . 

w tym młode bydło 10,98 93,0 144,6 
11,21 98,1 . 

Trzoda chlewna 6,93 103,4 127,8 
7,44 . . 

Drób 6,56 100,6 146,0 
. . . 

Mleko – za 1 hl 227,18 102,7 151,2 
. . . 

 

Ceny ważniejszych produktów rolnych w czerwcu 2022 r. 

 

W czerwcu 2022 r. cena pszenicy w skupie (166,66 zł za dt) spadła  w stosunku do 

miesiąca poprzedniego (o 0,4%) i była wyższa niż przed rokiem (o 71,8%). Na 

targowiskach za dt pszenicy płacono 179,62 zł, tj. o 0,3% mniej niż w maju br. 

Cena żyta w skupie wyniosła 137,22 zł za dt i była niższa niż przed miesiącem (o 1,9%), 

ale wyższa niż w czerwcu 2021 r. (o 67,8%).  W obrocie targowiskowym cena żyta 

(132,83 zł za dt) wzrosła o 0,4% w stosunku do maja 2022 r. 

W czerwcu 2022 r. cenę ziemniaków w skupie (93,88 zł za dt) podwyższono  

w porównaniu z majem br. o 10,6%, a w skali roku - o 15,2%. Na targowiskach za 1 dt 

ziemniaków płacono 153,15 zł, tj. o 1,2% mniej niż w maju 2022 r. 



5 

 

 
Sfinansowano ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wołowego 

 

 

Cena skupu żywca wołowego (10,94 zł za kg) spadła o 6,7% w stosunku do miesiąca 

poprzedniego, ale była wyższa o 46,2% niż przed rokiem. Na targowiskach za żywiec 

wołowy płacono 10,83 zł za kg, tj. o 1,3% mniej niż w maju br. 

W czerwcu 2022 r. cena żywca wieprzowego w skupie wyniosła 6,93 zł za kg i była 

wyższa zarówno w porównaniu z poprzednim miesiącem, jak i z analogicznym okresem 

ubiegłego roku – odpowiednio o 3,4% i o 27,8%. Na targowiskach za 1 kg tego żywca 

płacono 7,44 zł.  

Cena skupu drobiu rzeźnego (6,56 zł za kg) wzrosła w stosunku do maja 2022 r. 

(o 0,6%), a także w porównaniu z czerwcem 2021 r. (o 46,0%).  

Za 1 hl mleka płacono w skupie 227,18 zł, tj. o 2,7% więcej niż w poprzednim miesiącu  

i o 51,2% więcej niż przed rokiem.  

 

Wykres 3. Ceny pszenicy i żyta w skupie i na  targowiskach 

 

 

 

Wykres 4. Ceny ziemniaków w skupie i na targowiskach 
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Wykres 5. Ceny żywca wołowego i wieprzowego w skupie i na targowiskach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres 6. Ceny skupu drobiu rzeźnego i mleka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Źródło: GUS. 
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Koniec wegańskich burgerów we Francji  
 
Od 1 października tego roku we Francji nie będzie możliwe używanie nomenklatury 

mięsnej oraz mleczarskiej do nazywania produktów wegańskich pochodzenia roślinnego. 

Tego zacznie obowiązywać dekret w sprawie używania niektórych nazw stosowanych do 

oznaczania środków spożywczych zawierających białka roślinne. Akt ten został wydany  

w czerwcu tego roku.  

 

Jest on konsekwencją ustawy w sprawie przejrzystości informacji o produktach rolno-

spożywczych zakazującą nazywania produktów roślinnych nomenklaturą mięsną lub 

mleczarską uchwalonej przez francuski parlament w maju 2020 roku. 

 

W dekrecie zostało zapisany bezwzględny zakaz posługiwania się nazewnictwem 

mięsnym lub mleczarskim dla roślinnych zamienników tychże produktów.  

 

W efekcie producenci produktów wegańskich nie 

będą mogli nazwać swojego produktu kotletem, 

burgerem, kiełbaską itd. Muszą wymyśleć dla 

nich nowe nazwy. 

 

Dekret zawiera jedną lukę prawną. Zakaz dotyczy 

produktów wytwarzanych we Francji,  

a nie importowanych. Rolnicy już zapowiedzieli, 

że podjęli działania na rzecz całkowitego 

zamknięcia rynku francuskiego dla żywności 

wegańskiej w nomenklaturze mięsnej lub 

mleczarskiej, także dla produktów 

sprowadzanych z zagranicy. 

 

Prawo antywegańskie zostało przyjęte pod wpływem presji zdeterminowanego 

środowiska rolniczego oraz branży przetwórstwa rolno-spożywczego (głównie małe  

i średnie oraz duże przedsiębiorstwa), które to ponosiło, w związku w wegańskimi 

produktami, ekonomiczne straty. 
 
Fot. Photogenica. 

 

 

LEGISLACJA 
 

Nowy wzór paszportu bydła  
 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotował projekt rozporządzenia w sprawie wzoru 

paszportu bydła. Projektowane rozporządzenie wyłącznie określa wzór paszportu bydła, 

który będzie stosowany po wejściu w życie ustawy z dnia … o systemie identyfikacji  

i rejestracji zwierząt. 

 

Z dniem wejścia w życie projektowanego rozporządzenia Agencja Restrukturyzacji  

i Modernizacji Rolnictwa udostępni paszporty bydła tym posiadaczom bydła, którzy 

wyrażą na to zgodę i złożą wnioski o wydanie paszportu bydła w systemie 

informatycznym, w którym jest prowadzona komputerowa baza danych. W pozostałych 

przypadkach posiadacze bydła odbiorą zamówione paszporty bydła osobiście w 

odpowiednich biurach powiatowych ARiMR lub paszporty te zostaną im przesłane pocztą. 

 

Link do projektu rozporządzenia: 
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//509/12362102/12896138/12896139/dokument566314.pdf.  

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs/509/12362102/12896138/12896139/dokument566314.pdf
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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 [%] 

  17.07.2022 17.07.2022 17.07.2022 tyg. miesięczna roczna 

Bydło ogółem 10,59 20 447 20 856 -0,4 -3,9 46,1 

bydło 8-12 m-cy (Z) 11,19 20 754 21 170 0,9 5,8 49,4 

byki 12-24 m-ce (A) 11,19 21 003 21 423 -0,1 -4,2 40,5 

byki > 24 m-cy (B) 11,15 20 921 21 340 0,2 -3,3 40,6 

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

krowy (D) 9,30 19 089 19 470 -0,7 -3,6 58,8 

jałówki > 12 m-cy (E) 11,01 21 254 21 679 -0,1 -2,5 47,5 

 

  
Średnia masa tuszy 

ciepłej Liczba sztuk 
Zmiana tyg. 

[%] 

Struktura skupu 

Kategoria bydła [kg] 
Zmiana 

tyg. 
[%] 

Zmiana 
tyg.  

  17.07.2022  [%] 
  

17.07.2022 [w pkt.%] 

Bydło ogółem 314,3 -0,6 -6,7 100,0 - 

bydło 8-12 m-cy (Z) 281,4 16,1 0,0 0,2 0,0 

byki 12-24 m-ce (A) 353,5 0,2 -15,7 32,3 -3,4 

byki > 24 m-cy (B) 397,5 0,0 -13,4 6,4 -0,5 

wolce > 12 m-cy (C) * -- -- 0,2 -- 

krowy (D) 280,2 0,7 -1,8 35,6 1,8 

jałówki > 12 m-cy (E) 291,3 -0,4 1,0 25,4 2,0 

 
* - 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 

 

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 41 106 34 246 26 844 -11,7 -2,9 -0,5 

Centralny 46 248 32 963 * 7,5 -6,5 -- 

Południowy * 35 191 * -- -0,4 -- 

Północny * * -- -- -- -- 

 

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

TOWAR 
CENA [zł/tona]   

Zmiana 
tygodniowa 

ceny 

  17.07.2022 10.07.2022 [%] 

        

Ćwierci z buhajków do 2 lat - OGÓŁEM 21 074 21 447 -1,7 

ćwierci przednie 18 593 18 439 0,8 

ćwierci tylne 25 176 25 313 -0,5 

ćwierci kompensowane 20 551 21 298 -3,5 

Ćwierci z krów rzeźnych - OGÓŁEM 20 732 20 981 -1,2 

ćwierci przednie * 17 247 -- 

ćwierci tylne 27 675 26 202 5,6 

ćwierci kompensowane 18 957 19 045 -0,5 

 
Źródło: Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej. 
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RYNEK 
 

Produkcja wołowiny w USA – komunikat USDA 

 

Poniżej pełny komunikat amerykańskiego Departamentu Rolnictwa o produkcji mięsa  

w USA, stan na 23 lipca 2022 roku. 

 
Total red meat production under Federal inspection for the week ending 

Saturday, July 23, 2022 was estimated at 1027.9 million lbs. according to 

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

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

year ago.  Cumulative meat production for the year to date was 1.1 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) 

  23-Jul-22       538.8          0.9        486.0         2.2    1027.9 

  16-Jul-22       544.5          0.9        481.4         2.2    1029.0 

   Change:  -1.1%         0.0%         1.0%        0.0%     -0.1% 

  24-Jul-21       536.3          0.8        487.8         2.1    1027.0 

   Change:  0.5%        12.5%        -0.4%        4.8%      0.1% 

  2022 YTD      15529.0         29.5      14962.4        65.4   30586.3 

  2021 YTD      15376.4         28.1      15447.2        70.7   30922.4 

   Change:  1.0%         4.9%        -3.1%       -7.5%     -1.1% 

(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 

  23-Jul-22     665,000        6,000    2,285,000      33,000 

  16-Jul-22     674,000        6,000    2,255,000      33,000 

   Change: -1.3%         0.0%         1.3%        0.0% 

  24-Jul-21     655,000        8,000    2,325,000      35,000 

   Change: 1.5%       -25.0%        -1.7%       -5.7% 

  2022 YTD   18,808,000      196,000   68,890,000     973,000 

  2021 YTD   18,596,000      202,000   71,613,000   1,092,000 

   Change: 1.1%        -3.2%        -3.8%      -10.9% 

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

                                     Average Weights (lbs) 

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

  23-Jul-22   Estimate          1343          259         285       134 

  16-Jul-22   Estimate          1340          262         286       136 

  24-Jul-21     Actual          1356          198         282       120 

            Dressed: 

  23-Jul-22   Estimate           812          151         213        68 

  16-Jul-22   Estimate           809          153         213        69 

  24-Jul-21     Actual           821          113         210        60 

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

           Percentage of Total Cattle Slaughtered by Class 

Week Ending    Steers      Heifers        Cows           Bulls 

  09-Jul-22       48.7%        30.1%        19.7%        1.5% 

  10-Jul-21       50.2%        28.0%        20.2%        1.7% 

 

           Percentage of Total Hogs Slaughtered by Class 

Week Ending Barrows & Gilts                 Sows                 Boars 

  09-Jul-22       97.1%                      2.6%                  0.3% 

  10-Jul-21       97.2%                      2.5%                  0.3% 
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*2021 slaughter totals adjusted to reflect NASS revisions 

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

MO 

 

CENY - ŚWIAT 
 

Tygodniowe notowania tusz wołowych w UE – stan na 28 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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* * * 
 

Redakcja Biuletynu 

Związek Polskie Mięso  
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