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AKTUALNOŚCI 
 

Rolnicy hodujący świnie źle oceniają przyszłość 
 

 
 

W ocenie rolników zmiany jakie miały miejsce w II półroczu 2021 roku, jak i bieżąca 

(czerwiec 2022 r.) koniunktura w użytkowanych przez nich gospodarstwach rolnych 

kształtowały się niekorzystnie. Równie pesymistyczne były prognozy na II półrocze 2022 

roku – wynika z cyklicznej analizy „Koniunktura w gospodarstwach rolnych w pierwszym 

półroczu 2022 roku”, przygotowanej przez Główny Urząd Statystyczny (GUS). 

 

Ogólnie pesymistyczne opinie rolników dotyczące koniunktury w gospodarstwach rolnych 

różniły się w zależności od formy prawnej gospodarstwa rolnego, powierzchni użytków 

rolnych, ukierunkowania produkcyjnego gospodarstw rolnych, rodzaju prowadzonych 

upraw i gatunków/grup użytkowych utrzymywanych zwierząt gospodarskich, a także od 

wieku i wykształcenia osoby kierującej gospodarstwem rolnym. 

 

Analiza sald odpowiedzi wykazuje, że:  

• osoby kierujące gospodarstwami indywidualnymi były bardziej pesymistyczne  

w ocenie zmian jakie zaszły w I półroczu 2022 r., jak i z większym pesymizmem 

patrzyły na II półrocze 2022 r. niż użytkownicy gospodarstw osób prawnych  

i niemających osobowości prawnej, 

• gospodarstwa specjalizujące się w produkcji zwierzęcej korzystniej oceniały 

koniunkturę niż użytkownicy gospodarstw wielokierunkowych. Najwięcej opinii 

negatywnych wyrażali użytkownicy gospodarstw indywidualnych ukierunkowanych 

na produkcję roślinną, 

• najbardziej pesymistyczni w swoich ocenach byli użytkownicy gospodarstw rolnych 

o powierzchni od 1 do 5 ha użytków rolnych, 

• najwięcej pesymistycznych opinii wyrażali rolnicy w wieku powyżej 35 roku życia, 

z policealnym wykształceniem rolniczym oraz osoby prowadzące gospodarstwo 

rolne w okresie dłuższym niż 20 lat. 
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W I półroczu 2022 r. ocena ogólnej sytuacji w gospodarstwach rolnych nie zmieniła się  

w po-równaniu z poprzednią edycją badania, zarówno opłacalność produkcji rolniczej oraz 

zapotrzebowanie na produkty rolne zostało ocenione tak samo negatywnie jak  

w II półroczu 2021 roku. W czerwcu b.r., w porównaniu z analogicznym okresem ub.r., 

rolnicy znacznie bardziej negatywnie oceniali ogólną sytuację swoich gospodarstw. 

 

Rys. 1. Opłacalność produkcji rolniczej – ocena bieżąca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wzrosła liczba negatywnych opinii wyrażanych przez użytkowników gospodarstw 

prowadzących produkcję roślinną. Najwięcej pesymistycznych opinii wyrażali producenci 

prowadzący uprawy roślin przemysłowych, w szczególności buraków cukrowych. Wśród 

gospodarstw ukierunkowanych na produkcję zwierzęcą najbardziej pesymistyczni  

w ocenach byli hodowcy drobiu nieśnego. 

 

Rys. 2. Opłacalność produkcji rolniczej – zmiany w najbliższym półroczu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Około 32% rolników – o ponad 9% więcej niż w grudniu 2021 r. - uznało bieżącą ogólną 

sytuację swoich gospodarstw rolnych jako złą.  
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Najgorzej swoją sytuację ocenili użytkownicy gospodarstw prowadzących produkcję 

roślinną. Wśród gospodarstw ukierunkowanych na produkcję roślinną najgorzej swoją 

sytuację ocenili rolnicy prowadzący produkcję buraków cukrowych, warzyw gruntowych 

oraz gospodarstw specjalizujących się w hodowli drobiu nieśnego i trzody chlewnej. 

 

Bieżąca ocena ogólnej sytuacji gospodarstwa rolnego oraz opłacalności produkcji 

rolniczej, była bardziej pesymistyczna w porównaniu z grudniem ub. r., oraz dużo 

bardziej pesymistyczna w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Także 

popyt na produkty rolne został oceniony 

gorzej niż w II półroczu 2021 r. 

 

Analogicznie jak w poprzedniej edycji 

badania, rolnicy negatywnie ocenili bieżącą 

opłacalność produkcji rolniczej. Saldo 

odpowiedzi nieznacznie pogorszyło się  

i wynosiło – 18,9 p. proc.  w czerwcu 2022 

r. wobec - 18,7 p. proc. w grudniu 2021 r. 

 

W czerwcu 2022 roku jedynie około 13% 

respondentów stwierdziło, że prowadzenie 

produkcji rolniczej jest opłacalne. Najbardziej negatywne oceny o opłacalności produkcji 

rolniczej odnotowano u rolników prowadzących uprawy ziemniaków, warzyw gruntowych i 

upraw pod osłonami, hodowców specjalizujących się chowie drobiu nieśnego oraz 

prowadzących chów trzody chlewnej. 

 

 Ponad 65% rolników uznało popyt za wystarczający, zgodny z ich oczekiwaniami. Około 

3% stwierdziło, że popyt kształtuje się na poziomie powyżej ich oczekiwań, wobec niemal 

31% respondentów, którzy wskazali, że popyt jest niewystarczający. Negatywne opinie 

dotyczyły wszystkich użytkowników gospodarstw rolnych niezależnie od wielkości 

gospodarstwa i kie-runku prowadzonej produkcji rolnej. Najbardziej niezadowoleni  

z popytu na produkty rolne byli rolnicy prowadzący uprawy warzyw gruntowych, upraw 

pod osłonami oraz hodowcy trzody chlewnej i drobiu nieśnego.  

 

Użytkownicy, którzy sygnalizowali zmianę wielkości sprzedaży w porównaniu do 

analogicznego półrocza poprzedniego roku wyrażali w większości negatywne opinie. 

Największy spadek sprzedaży odnotowano wśród użytkowników małych gospodarstw  

w szczególności prowadzących uprawy ziemniaków, warzyw gruntowych i uprawy pod 

osłonami oraz hodowlę trzody chlewnej, drobiu 

nieśnego i owiec.  

 

W czerwcu 2022 r. prognozy dotyczące zarówno 

sytuacji ogólnej gospodarstw rolnych, 

opłacalności produkcji rolniczej, jak i popytu na 

wytwarzane produkty rolne były niekorzystne.  

 

Najbardziej o swoją przyszłość obawiają się 

użytkownicy gospodarstw prowadzący uprawy 

buraków cukrowych, roślin przemysłowych oraz 

hodowcy trzody chlewnej. Biorąc pod uwagę 

ukierunkowanie produkcyjne gospodarstw rolnych, najbardziej pesymistyczne opinie 

wyrażali rolnicy specjalizujący się w chowie trzody chlewnej i bydła rzeźnego. Wśród 

gospodarstw na-stawionych na produkcję roślinną, najbardziej pesymistycznie nastawieni 

byli rolnicy specjalizujący się w uprawach roślin przemysłowych, w szczególności buraków 

cukrowych oraz warzyw gruntowych. 
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II Forum Branży Mięsnej Fuel for life [Fotorelacja] 
 

 
 

Podczas targów Polagra 2022 odbyło się II Forum Branży Mięsnej Fuel for life. 

Organizatorem wydarzenia był Związek Polskie Mięso. Tegoroczne Forum miało charakter 

spotkania networkingowego, łączącego przedstawicieli sektora żywnościowego, 

paliwowego oraz środowiska naukowego i niezależnych ekspertów. W tym roku podczas 

Forum omówiony został wpływ bieżących wydarzeń gospodarczych i politycznych na 

bezpieczeństwo żywnościowe Polski. Odbyły się trzy panele: 

 

Pierwszy panel pt: „Panel energetyczno-paliwowy: zaopatrzenie w gaz, prąd i paliwa  

a bezpieczeństwo dostaw żywności”. Udział w nim wzięli: Rafał Romanowski  

- Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Karol Wolff - dyrektor Biura Strategii i Projektów 

Strategicznych PKN ORLEN, Tomasz Kobierski - prezes MTP. Marek Zagórski  

- przewodniczący Komitetu Rolnictwa i Obrotu Rolnego Krajowej Izby Gospodarczej, były 

Minister Cyfryzacji oraz były Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jerzy Rey  

- przewodniczący Rady Związku Polskie Mięso. 

 

  



Biuletyn Związku Polskie Mięso  
 

Drugim panel pt: „ASF, kompartment oraz strategia odbudowy stada trzody chlewnej”. 

Udział w nim wzięli: prof. Zygmunt Pejsak - ekspert, Karolina Krasicka-Maciorowska  

- partner w VEST-IN, Krzysztof Niemczuk – Dyrektor Państwowego Instytutu 

Weterynaryjnego w Puławach, Wojciech Styburski – hodowca, prezes firmy Agro 

Integracja. 

 

  
 

Trzeci panel pt: „Export – nowe rynki zbytu”. Udział w nim wzięli: Paweł Zakrzewski  

–prezes Z.M. Stanisławów, Witold Choiński – prezes Związku Polskie Mięso, Dariusz 

Goszczyński – Dyrektor Generalny Krajowej Rady Drobiarstwa – Izby Gospodarczej 

(KRD-IG), Jacek Strzelecki – ekspert od chińskiego rynku rolnego oraz rolno-

spożywczego. 

 

  
 

Współorganizatorem Forum były Międzynarodowe Targi Poznańskie, a Partnerem 

Strategicznym Orlen. 

 

 

W SEJMIE 
 

Białko z soi – informacja ministra rolnictwa 
 

Nadchodzący tydzień sejmowy będzie pod znakiem bezpieczeństwa energetycznego. 

Posłowie oczekują od premiera Mateusza Morawieckiego informacji na temat działań 

umożliwiających zakup węgla, oleju opałowego i drewna. Dla branży mięsnej szczególnie 

ważne jest posiedzenie podkomisji stałej do spraw realizacji programu zwiększania 
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wykorzystania polskiego białka roślinnego w paszach, podczas której zostanie 

przedstawiona przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi informacja na temat uprawy soi w 

Polsce – stan obecny i perspektywy rozwoju. Więcej informacjo o tym, co się wydarzy 

znajduje się poniżej w tabeli. 

 

 

Posiedzenie plenarne 5-7 października 2022 

 

 

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Rozwoju o rządowym projekcie ustawy o zmianie 

ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2425)   

 

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o systemie 

identyfikacji i rejestracji zwierząt (druki nr 2428) 

 

 

Komisje sejmowe 

 

 

5 października 2022 

 

 

Godz. 10:00  

 

Parlamentarny Zespół ds. Wsparcia Rolnictwa Ekologicznego i Przetwórstwa 

Ekologicznego (sala im. Tadeusza Mazowieckiego - nr 23, bud. G) 

• Jakość żywności ekologicznej.  

• Bieżąca sytuacja rolnictwa ekologicznego na przykładzie sadownictwa.  

• Omówienie ramowego planu działań dla żywności i rolnictwa ekologicznego  

• Omówienie przygotowań do powszechnej edukacji ekologicznej. 

 

 

Godz. 11:00 

 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (sala im. Bronisława Geremka - nr 14, bud. G) 

• Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji 

zwierząt (druk nr 2428). 

 

Godz. 15:00 

 

Podkomisja stała do spraw przeciwdziałania praktykom monopolistycznym oraz ochrony 

praw konsumenta (sala nr 04CD, bud. U) 

• Informacja Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta na temat stanu 

transpozycji do polskiego prawa dyrektyw Unii Europejskiej dotyczących ochrony 

konkurencji i konsumentów oraz przyczyn i możliwych konsekwencji opóźnień. 

 

 

6 października 2022 

 

 

Godz. 12:00  

 

Parlamentarny Zespół ds. Miast; Poselski Zespół ds. Nowego Zielonego Ładu; Zespół 

Parlamentarny "Zerwij z plastikiem" (sala im. Konstytucji 3-go Maja - nr 118, bud. C) 

• Prezentacja raportu Circularity Gap Report Polska, który po raz pierwszy analizuje 

stan polskiej gospodarki w kontekście wykorzystania i odzysku surowców. 
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Godz. 13:00  

 

Komisja Gospodarki i Rozwoju (sala nr 312, bud. U) 

• Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o prawach 

konsumenta oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2476). 

 

Godz. 15:00  

 

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa; Komisja Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi (sala nr 05, bud. U) 

• „Przeprowadzenie pierwszego czytania i rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy 

o zmianie ustawy o ochronie przyrody (druk 2177). 

 

 

7 października 2022 

 

 

Godz. 13:00  

 

Podkomisja stała do spraw realizacji programu zwiększania wykorzystania polskiego 

białka roślinnego w paszach (sala im. Adama Bienia - nr 13, bud. G) 

• Informacja na temat uprawy soi w Polsce – stan obecny i perspektywy rozwoju 

– przedstawia Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

 

 

 

ANALIZY 
 

USDA opublikowała okresowe analizy poszczególnych rynków 
drobiowych 
 

Amerykański Departament Rolnictwa (USDA) opublikował najnowsze analizy rynków 

drobiowych z cyklu Poultry and Products Annual. Poniżej linki do nich. 

 

Brazylia 

 

https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName

=Poultry%20and%20Products%20Annual_Brasilia_Brazil_BR2022-0051.pdf 

 

Japonia 

 

https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName

=Poultry%20and%20Products%20Annual_Tokyo_Japan_JA2022-0074.pdf 

 

Korea Południowa 

 

https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName

=Poultry%20and%20Products%20Annual_Seoul_Korea%20-

%20Republic%20of_KS2022-0020.pdf 

 

Republika Południowej Afryki (RPA) 

 

https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName

=Poultry%20and%20Products%20Annual_Pretoria_South%20Africa%20-

%20Republic%20of_SF2022-0024.pdf  

 

https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Poultry%20and%20Products%20Annual_Brasilia_Brazil_BR2022-0051.pdf
https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Poultry%20and%20Products%20Annual_Brasilia_Brazil_BR2022-0051.pdf
https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Poultry%20and%20Products%20Annual_Tokyo_Japan_JA2022-0074.pdf
https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Poultry%20and%20Products%20Annual_Tokyo_Japan_JA2022-0074.pdf
https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Poultry%20and%20Products%20Annual_Seoul_Korea%20-%20Republic%20of_KS2022-0020.pdf
https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Poultry%20and%20Products%20Annual_Seoul_Korea%20-%20Republic%20of_KS2022-0020.pdf
https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Poultry%20and%20Products%20Annual_Seoul_Korea%20-%20Republic%20of_KS2022-0020.pdf
https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Poultry%20and%20Products%20Annual_Pretoria_South%20Africa%20-%20Republic%20of_SF2022-0024.pdf
https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Poultry%20and%20Products%20Annual_Pretoria_South%20Africa%20-%20Republic%20of_SF2022-0024.pdf
https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Poultry%20and%20Products%20Annual_Pretoria_South%20Africa%20-%20Republic%20of_SF2022-0024.pdf
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Tajlandia 

 

https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName

=Poultry%20and%20Products%20Annual_Bangkok_Thailand_TH2022-0059.pdf 

 

Ukraina 

 
https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName

=Poultry%20and%20Products%20Annual_Kyiv_Ukraine_UP2022-0064.pdf 

 

 

W przypadku Ukrainy USDA opublikowała, również raport z cyklu Livestock and Products 

Annual dotyczący stanu pogłowia oraz produkcji. 

 

https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName

=Livestock%20and%20Products%20Annual_Kyiv_Ukraine_UP2022-0065.pdf 

 

 

Agronomist.pl: Food&Agro Sonar: Wzrost cen skupu kurcząt 
brojlerów o 46% r/r 
 

Na rynku drobiu w ostatnich miesiącach obserwowany jest wzrost cen skupu żywca. 

Jednocześnie rosną koszty produkcji. 

 

O tym, jak Polska jako największy producent drobiu w UE, zwiększa produkcję, a także 

wartość eksportu, która w okresie styczeń-lipiec wzrosła o 60% opowiada Magdalena 

Kowalewska, Analityk Sektora Food&Agri BNP Paribas Bank Polska S.A. 

 

Link do analizy: 
https://agronomist.pl/articles/foodagro-sonar-wzrost-cen-skupu-kurczat-brojlerow-o-46-rr  

 

 

EKSPORT 
 

Rozszerzenie ograniczeń importowych wprowadzonych przez 

Republikę Kuby z uwagi na występowanie HPAI 
 

Pismo doktora Pawła Meyera, zastępcy Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 29 września 

2022 roku w sprawie rozszerzenia ograniczeń HPAI. 

 

https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Poultry%20and%20Products%20Annual_Bangkok_Thailand_TH2022-0059.pdf
https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Poultry%20and%20Products%20Annual_Bangkok_Thailand_TH2022-0059.pdf
https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Poultry%20and%20Products%20Annual_Kyiv_Ukraine_UP2022-0064.pdf
https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Poultry%20and%20Products%20Annual_Kyiv_Ukraine_UP2022-0064.pdf
https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Livestock%20and%20Products%20Annual_Kyiv_Ukraine_UP2022-0065.pdf
https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Livestock%20and%20Products%20Annual_Kyiv_Ukraine_UP2022-0065.pdf
https://agronomist.pl/articles/foodagro-sonar-wzrost-cen-skupu-kurczat-brojlerow-o-46-rr
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Ekspansja na rynki perspektywiczne: Francja i Niemcy szansą dla 

polskich firm spożywczych 
 
Polska Agencja Inwestycji i Handlu oraz właściciel firmy doradczej Gestion organizują 

praktyczne szkolenie ze strategii sprzedaży eksportowej w branży spożywczej - na 

przykładach polskich firm, które z sukcesem weszły na trudne, ale dojrzałe rynki takie 

jak, Francja i Niemcy. 

 

Zapraszamy na szkolenie, na którym wskażemy, co stoi za sukcesem polskich i nie tylko, 

eksporterów z sektora spożywczego. 

 

Podczas spotkania odpowiemy m.in. na następujące pytania: 

• Jakie rynki eksportowe wybierają najczęściej przedsiębiorcy w branży spożywczej i 

dlaczego 

• Jaką strategię wejścia na dojrzały rynek zaadaptować - study cases 

• Jaką rolę pełnią czynniki kulturowe w dostosowaniu oferty na rynek eksportowy 

 

Szkolenie poprowadzi: 

• Mateusz Mazur, Starszy Konsultant, Centrum Eksportu, PAIH, 

• Monika Piwek-Lebeau, Business Development Manager Zagranicznego Biura 

Handlowego PAIH w Paryżu, 

• Dorota Kafara, Business Development Manager Zagranicznego Biura Handlowego 

PAIH we Frankfurcie, 

• Paweł Mieczan, CEO, Gestion. 

 

Webinarium będzie prowadzone w języku polskim. 

 

Udział jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. 

 
Link do programu i rejestracji: 

  

https://www.paih.gov.pl/20221011/webirarium_ekspansja_na_rynki_perspektywiczne_fr

ancja_i_niemcy_szansa_dla_polskich_firm_spozywczych. 

 

 

CENY - KRAJ 
 

Średnie ceny netto zakupu świń rzeźnych za wagę żywą  
 

CENA [zł/kg] 

MAKROREGIONY 25.09.2022 18.09.2022 
Tygodniowa 

zmiana ceny [%] 

POLSKA 7,88 7,89 -0,2 

REGION PÓŁNOCNY 7,84 7,87 -0,4 

REGION ŚRODKOWO-WSCHODNI 7,91 7,95 -0,6 

REGION POŁUDNIOWO-WSCHODNI 7,85 7,87 -0,2 

REGION ZACHODNI 7,88 7,86 0,3 
 
Źródło: MRiRW. 

https://www.paih.gov.pl/20221011/webirarium_ekspansja_na_rynki_perspektywiczne_francja_i_niemcy_szansa_dla_polskich_firm_spozywczych
https://www.paih.gov.pl/20221011/webirarium_ekspansja_na_rynki_perspektywiczne_francja_i_niemcy_szansa_dla_polskich_firm_spozywczych
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Średnie ceny zakupu netto (bez VAT) świń rzeźnych wg 

klasyfikacji EUROP 
 

SKUP 

Klasa 
półtusz 

CENA 
[zł/t] 

      
Zmian

a 
% Średnia 

Struktu
ra 

 
wieprzowy

ch 

[MS]   [MPC]    ceny 
mięs

a  
masa 
tuszy 

skupu 

 wg EUROP 
25.09.202

2 

18.09.20

22 

25.09.20

22 

18.09.20

22 
[%] 

w 
tusz

y 

[kg/szt

.] 
[%] 

1 2 3 4 5 6 11 15 16 

POLSKA               

klasa S 10 368 10 383 10 165 10 179 -0,1 61,7 93,6 43,1 

klasa E 10 311 10 326 10 109 10 123 -0,1 57,9 95,5 48,1 

klasa U 9 981 10 019 9 785 9 822 -0,4 53,5 96,6 7,9 

klasa R 9 688 9 674 9 498 9 484 0,1 48,3 97,3 0,9 

klasa O 8 858 8 546 8 684 8 378 3,7 44,2 101,7 0,1 

klasa P * * * * * * * * 

 S-P Razem 10 302 10 321 10 100 10 119 -0,2 59,1 94,8 100,0 

 
Źródło: MRiRW. 

 
Ceny skupu drobiu rzeźnego  
 

  
POLSKA 

TOWAR       

  25.09.2022 2022-09-18 
Zmiana ceny 

[%] 

kurczęta typu brojler 6 134 6 107 0,4 

indory 8 402 8 474 -0,9 

indyczki 8 776 8 740 0,4 

kaczki typu brojler 7 436 7 394 0,6 

gęsi typu brojler -- -- -- 

gęsi tuczone 15 911 15 974 -0,4 

kury mięsne ze stad 
reprodukcyjnych, 3 979 4 073 -2,3 

 
Źródło: MRiRW. 
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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 [%] 

  25.09.2022 25.09.2022 25.09.2022 tyg. miesięczna roczna 

Bydło ogółem 10,95 21 146 21 569 0,1 -2,4 37,6 

bydło 8-12 m-cy (Z) 11,37 21 093 21 515 4,7 4,7 36,1 

byki 12-24 m-ce (A) 11,79 22 121 22 564 0,6 -2,3 32,0 

byki > 24 m-cy (B) 11,73 22 012 22 452 0,3 -2,4 31,0 

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

krowy (D) 9,36 19 225 19 609 -0,7 -2,4 48,0 

jałówki > 12 m-cy (E) 11,47 22 144 22 587 -0,3 -0,4 39,2 

 
 

  
Średnia masa tuszy 

ciepłej Liczba sztuk 

Zmiana tyg. 
[%] 

Struktura skupu 

Kategoria bydła [kg] 
Zmiana 

tyg. 
[%] 

Zmiana 
tyg.  

  25.09.2022  [%] 
  

25.09.2022 [w pkt.%] 

Bydło ogółem 310,2 0,8 -1,7 100,0 - 

bydło 8-12 m-cy (Z) 266,8 8,5 -8,3 0,1 0,0 

byki 12-24 m-ce (A) 346,9 0,3 0,8 33,7 0,9 

byki > 24 m-cy (B) 399,1 -1,0 22,4 6,3 1,2 

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

krowy (D) 276,1 0,3 -4,3 37,6 -1,0 

jałówki > 12 m-cy (E) 287,1 -0,1 -6,0 22,2 -1,0 
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CENY - ŚWIAT 
 
 

Średnie w UE ceny wieprzowiny – stan na 38 tydzień 

 

 
Źródło: Komisja Europejska. 

 

 
Średnie w UE ceny brojlerów – stan na 38 tydzień 
 

 
Źródło: Komisja Europejska. 
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Tygodniowe notowania tusz wołowych w UE – stan na 38 tydzień 
 

 
 

 

 
Produkcja wołowiny w USA – komunikat USDA 
 

Poniżej pełny komunikat amerykańskiego Departamentu Rolnictwa o produkcji mięsa  

w USA, stan na 1 października 2022 roku. 
 

Total red meat production under Federal inspection for the week ending 

Saturday, October 01, 2022 was estimated at 1086.1 million lbs. according 

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

This was 0.0 percent lower than a week ago and 1.7 percent higher than a 

year ago.  Cumulative meat production for the year to date was 0.6 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) 

  01-Oct-22       549.0          0.8        534.2         2.1    1086.1 

  24-Sep-22       548.9          0.8        534.5         2.1    1086.3 

   Change:          0.0%         0.0%        -0.1%        0.0%      0.0% 

  02-Oct-21       530.6          1.0        533.9         2.3    1067.8 

   Change:          3.5%       -20.0%         0.1%       -8.7%      1.7% 

  2022 YTD      20906.4         39.0      20002.2        87.0   41034.6 

  2021 YTD      20624.4         37.5      20519.5        91.1   41272.5 

   Change:          1.4%         4.0%        -2.5%       -4.5%     -0.6% 

(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 

  01-Oct-22     664,000        6,000    2,526,000      33,000 
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  24-Sep-22     667,000        6,000    2,538,000      33,000 

   Change:         -0.4%         0.0%        -0.5%        0.0% 

  02-Oct-21     640,000        8,000    2,517,000      37,000 

   Change:          3.8%       -25.0%         0.4%      -10.8% 

  2022 YTD   25,359,000      267,000   92,845,000   1,300,000 

  2021 YTD   24,974,000      280,000   95,803,000   1,431,000 

   Change:          1.5%        -4.7%        -3.1%       -9.2% 

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

                                     Average Weights (lbs) 

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

  01-Oct-22   Estimate          1365          235         285       129 

  24-Sep-22   Estimate          1360          233         283       129 

  02-Oct-21     Actual          1374          219         284       124 

            Dressed: 

  01-Oct-22   Estimate           829          136         211        65 

  24-Sep-22   Estimate           826          135         211        65 

  02-Oct-21     Actual           831          127         212        62 

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

           Percentage of Total Cattle Slaughtered by Class 

Week Ending    Steers      Heifers        Cows           Bulls 

  17-Sep-22       49.1%        29.6%        19.5%        1.8% 

  18-Sep-21       49.5%        28.9%        19.7%        1.8% 

 

           Percentage of Total Hogs Slaughtered by Class 

Week Ending Barrows & Gilts                 Sows                 Boars 

  17-Sep-22       97.1%                      2.6%                  0.2% 

  18-Sep-21       97.5%                      2.3%                  0.2% 
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* * * 
 

Redakcja Biuletynu 

Związek Polskie Mięso  
 

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  
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