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AKTUALNOŚCI 
 

RAPORT: Wzrost eksportu drobiu, a spadek wieprzowiny  
i wołowiny 
 

 
Fot. Pixabay. 

 

Według wstępnych danych Ministerstwa Finansów, wartość eksportu artykułów rolno-

spożywczych w okresie styczeń-lipiec 2022 roku wyniosła 25 940 mln EUR (119 655 mln 

zł), co oznaczało wzrost o 25% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. 

 

Sprzedaż do państw Unii Europejskiej (UE) wzrosła w analizowanym okresie o 29% do 

wartości 19 283 mln EUR. W strukturze eksportu rolno-spożywczego, udział państw UE 

wyniósł 72,1%. 

 

Natomiast eksport do państw spoza UE osiągnął wartość 6 657 mln EUR i w porównaniu 

do analogicznego okresu ubiegłego roku (5 775 mln EUR) był to wzrost o 15%. 

 

Dodatnie saldo obrotów handlowych towarami rolno-spożywczymi w okresie I-VII 2022 

roku wzrosło o 21% i wyniosło 8 291 mln EUR (38 268 mln zł), w okresie I-VII 2021 r. 

saldo wynosiło: 6 859 mln EUR. 

 

W okresie I-VII 2022 roku najwięcej artykułów rolno-spożywczych, jak ma to miejsce od 

lat, sprzedano do Niemiec. Wartość polskiego eksportu na ten rynek wyniosła 6 425 mln 

EUR i w porównaniu z tym samym okresem 2021 roku, był to wzrost o 26% (w I-VII 

2021 r. – 5 088 mln EUR). Eksport do Niemiec stanowił około 25% wartości polskiego 

eksportu rolno-spożywczego. 

 

Drugim największym odbiorcą produktów rolno-spożywczych z Polski nadal pozostaje 

Wielka Brytania z udziałem na poziomie 7,9%. Wartość eksportu na rynek brytyjski 

wyniosła 2 057 mln EUR, co oznaczało wzrost o około 29% w porównaniu do 

analogicznego okresu sprzed roku. Ważnymi odbiorcami polskiej żywności były także: 

Holandia (udział 6,8%), Francja (6,2%), Włochy (4,9%) oraz Republika Czeska (4,5%). 

 

Od stycznia do lipca 2022 roku pod względem wartości eksportowano głównie: mięso 

drobiowe, papierosy, chleb i pieczywo cukiernicze oraz ciasta i ciastka (gł. wafle  

i herbatniki), czekoladę i inne przetwory spożywcze zawierające kakao, karmę dla 
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zwierząt (gł. dla psów i kotów), syropy cukrowe, mięso wołowe, przetworzone  

i konserwowane mięso, kukurydzę, pszenicę, sery, ryby wędzone, filety rybne, mięso 

wieprzowe, przetwory oraz wody (w tym mineralne i gazowane). Wartość eksportu 

wymienionych wyżej towarów stanowiła 56% ogólnego wywozu towarów rolno-

spożywczych z Polski. 

 

MIĘSO DROBIOWE 

 

W okresie I-VII 2022 roku, odnotowano wzrost eksportu mięsa drobiowego, będącego na 

czele listy najczęściej eksportowanych z Polski produktów rolno-spożywczych. W tym 

przypadku nastąpił wzrost wartości eksportu z 1 435 mln EUR (w I-VII 2021 roku) do  

2 302 mln EUR w okresie I-VII 2022 roku, tj. o 60%. Natomiast ilościowo w tym samym 

okresie sprzedaż za granicę była większa o 7,6% i wyniosła 876 tys. ton 
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MIĘSO WIEPRZOWE 

 

W przypadku mięsa wieprzowego w okresie I-VII 2022 roku nastąpił niewielki spadek 

wartości eksportu mięsa wieprzowego z 459 mln EUR (przed rokiem) do 454 mln EUR, tj. 

o 1,0%. Ilościowo sprzedaż za granicę była mniejsza o około 15% i wyniosła 208,5 tys. 

ton (246 tys. ton w I-VII 2021 roku). 
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MIĘSO WOŁOWE 

 

W okresie I-VII 2022 roku nastąpił wzrost wartości eksportu mięsa wołowego z 879,2 

mln EUR (w I-VII 2021 roku) do 1 201,5 mln EUR (w I-VII 2022 roku), tj. o około 40%. 

Ilościowo sprzedaż za granicę była mniejsza o 6,4% i wyniosła 208,7 tys. ton (222,8 tys. 

ton w 2021 roku). 
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MIĘSO PRZETWORZONE (wieprzowe, wołowe, drobiowe) 

 

W przypadku mięsa przetworzonego (wieprzowe, wołowe, drobiowe) nastąpił wzrost 

wartości eksportu z 649,6 mln EUR (w I-VII 2021 r.) do 856,5 mln EUR (w I-VII 2022 r.), 

tj. o 32%. Ilościowo, sprzedaż za granicę była większa o około 13% i wyniosła 215,7 tys. 

ton (191,6 tys. ton w I-VII 2021 r.). 
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Źródło: MRiRW. 
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Afera paszowa – ustalenia GIW 
 

Wyniki wszystkich dotychczas wykonanych badań nie wskazują przekroczeń 

obowiązujących norm. Dotyczy to zarówno próbek pobranych przez Inspekcję 

Weterynaryjną doraźnie, jak również pochodzących z badań monitoringowych – napisane 

zostało w komunikacie Głównego Inspektoratu Weterynarii, a który to został 

opublikowany na jego stronie internetowej.  

 

W zakładach objętych działaniami CBŚP Inspekcja Weterynaryjna pobrała do dziś 352 

próbki materiałów paszowych będących przedmiotem zainteresowania, a także gotowych 

pasz zawierających w składzie te materiały. Pobierane próbki są poddawane analizom  

w laboratorium Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - PIB w Puławach oraz 

laboratoriach Zakładów Higieny Weterynaryjnej, działających w strukturach Inspekcji 

Weterynaryjnej. Kierunki badań określonow oparciu o analizę ryzyka przeprowadzoną we 

współpracy z PIWet-PIB. Kierunkami tymi są: dioksyny, PCB - polichlorowane bifenyle, 

metale ciężkie, pestycydy. Wyniki badań spływają do GIW sukcesywnie. 

 

Ponadto, w ramach Krajowego Planu Urzędowej Kontroli Pasz w bieżącym roku, 

pobierano do badania próby paszy pełnoporcjowej dla indyków IB4, która zawierała  

w swoim składzie tłuszcze pochodzące m.in. z zakładu będącego przedmiotem 

prowadzonego postepowania, do badań w kierunku dioksyn. Uzyskany wynik badania 

wskazywał na brak przekroczeń w zakresie dioksyn i dioksynopodobnych PCB. 

 

Z kolei w ramach badań monitoringowych żywności w roku 2021 przebadano łącznie  

36 836 próbek. 

 

W kierunku dioksyn, furanów, dioksynopodobnych polichlorowanych bifenyli (dl-PCB), 

niedioksynopodobnych PCB (ndl-PCB) oraz polibromowanych difenyloeterów (PBDE) 

zbadano 163 próbki. 

 

W ramach badań obecności substancji niedozwolonych oraz pozostałości chemicznych, 

biologicznych i produktów leczniczych w tym pestycydów chloroorganicznych i PCBs, 

pestycydów fosforoorganicznych i metali toksycznych w próbach pobranych z mięsa świń, 

bydła, koni, owiec, drobiu (kurczęta, indyki, kaczki, gęsi), ryb, królików, zwierząt 

łownych oraz mleka krowiego,  jaj i miodu, przebadano 36 673 próbek, w tym: 676 

próbek przebadanych w kierunku pestycydów chloroorganicznych i PCB, 213 próbek 

przebadanych w kierunku pestycydów fosforoorganicznych oraz 1332 próbek 

przebadanych w kierunku metali ciężkich. W badaniach tych nie stwierdzono wyników 

niezgodnych z kryteriami określonymi w badaniach urzędowych. 

 

Wartym podkreślenia jest, że w ramach badań monitoringowych żywności 

przeprowadzonych w tym roku do 5 października br. także nie odnotowano wyników 

niezgodnych w zakresie: kongenerów dioksyn i PCB, pestycydów chloroorganicznych  

i PCBs, pestycydów fosforoorganicznych i metali toksycznych. 

 

 

LEGISLACJA 
 

Minister rolnictwa i rozwoju wsi projekt przygotował projekt ustawy  

o finansowaniu wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027 

 

Powstała konieczność wyznaczenia organów krajowych tj. organu właściwego i organu 

certyfikującego, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2021/2116 z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, 

zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylenia rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 

(Dz. Urz. UE L 435 z 06.12.2021, str. 187), zwanym dalej „rozporządzeniem 2021/2116”. 
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Ponadto projekt ustawy określa zasady uruchamiania środków na finansowanie  

i współfinansowanie wspólnej polityki rolnej, w tym przejściowe wsparcie krajowe przez 

Ministra Finansów, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla akredytowanej agencji płatniczej, 

tj. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

 

W projekcie również uregulowano zasady zapewnieniające wyprzedzające finansowanie  

z budżetu państwa beneficjentom pomocy technicznej Planem Strategicznym dla 

Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027, zwanego dalej „PS WPR” w celu zapewnienia 

właściwego zarządzania, wdrażania PS WPR, w tym zapewnienia właściwego 

funkcjonowania krajowej sieci WPR. 

 

Dopłaty do zwierząt gospodarskich 

 

Minister rolnictwa i rozwoju wsi projekt przygotował rozporządzenia w sprawie stawki 

płatności związanych do zwierząt za 2022 rok. 

 

Określana jest wysokość stawek płatności związanych do zwierząt za 2022 r., tj. 

płatności do bydła, płatności do krów, płatności do owiec oraz płatności do kóz. 

 

Link do projektu: 
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//509/12364803/12916537/12916538/dokument578642.pdf. 

 

EKSPORT 
 

Zakaz eksportu do Republiki Kuby mięsa drobiowego i produktów 
drobiowych z województwa łódzkiego 
 

Do Głównego Inspektoratu Weterynarii wpłynęła informacja o wprowadzeniu przez 

Republikę Kuby zakazu eksportu mięsa drobiowego oraz produktów drobiowych  

z województwa łódzkiego oraz obszarów o promieniu 10 kilometrów od ognisk HPAI. 

Ponadto przypominam, że w dalszym ciągu obowiązuje zakaz wprowadzony przez służbę 

kubańską dla województwa wielkopolskiego. Dozwolony jest eksport mięsa drobiowego  

i produktów drobiowych z zatwierdzonych zakładów znajdujących się w województwach 

oraz obszarach wolnych od HPAI. 

 

CENY - KRAJ 
 

Średnie ceny netto zakupu świń rzeźnych za wagę żywą  
 

CENA [zł/kg] 

MAKROREGIONY 02.10.2022 25.09.2022 
Tygodniowa 

zmiana ceny [%] 

POLSKA 
7,69 7,88 -2,4 

REGION PÓŁNOCNY 7,67 7,84 -2,1 

REGION  ŚRODKOWO-WSCHODNI 7,69 7,91 -2,8 

REGION POŁUDNIOWO-WSCHODNI 7,68 7,85 -2,2 

REGION ZACHODNI 7,70 7,88 -2,3 

 
Źródło: MRiRW. 

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs/509/12364803/12916537/12916538/dokument578642.pdf
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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 
02.10.202

2 

25.09.20

22 

02.10.20

22 

25.09.20

22 
[%] 

w 
tusz

y 

[kg/szt

.] 
[%] 

1 2 3 4 5 6 11 15 16 

POLSKA               

klasa S 10 129 10 368 9 930 10 165 -2,3 61,7 94,1 43,0 

klasa E 10 053 10 311 9 856 10 109 -2,5 58,1 95,8 48,2 

klasa U 9 733 9 981 9 542 9 785 -2,5 53,4 97,2 7,8 

klasa R 9 387 9 688 9 203 9 498 -3,1 48,4 98,1 0,8 

klasa O 8 392 8 858 8 228 8 684 -5,3 43,1 103,3 0,1 

klasa P * * * * * * * * 

 S-P Razem 10 052 10 302 9 854 10 100 -2,4 59,2 95,2 100,0 

 
Źródło: MRiRW. 

 
Ceny skupu drobiu rzeźnego  
 

  POLSKA 

TOWAR       

  2022-10-02 25.09.2022 
Zmiana ceny 

[%] 

kurczęta typu brojler 6 169 6 134 0,6 

indory 8 642 8 402 2,9 

indyczki 8 800 8 776 0,3 

kaczki typu brojler 7 487 7 436 0,7 

gęsi typu brojler -- -- -- 

gęsi tuczone 15 959 15 911 0,3 

kury mięsne ze stad 

reprodukcyjnych, 3 500 3 979 -12,0 

 
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 [%] 

  02.10.2022 02.10.2022 02.10.2022 tyg. miesięczna roczna 

Bydło ogółem 10,79 20 826 21 243 -1,5 -2,2 32,6 

bydło 8-12 m-cy (Z) 10,85 20 122 20 525 -4,6 -6,6 30,4 

byki 12-24 m-ce (A) 11,66 21 873 22 310 -1,1 -1,4 27,6 

byki > 24 m-cy (B) 11,51 21 602 22 034 -1,9 -1,7 25,9 

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

krowy (D) 9,32 19 132 19 515 -0,5 -2,6 44,1 

jałówki > 12 m-cy (E) 11,36 21 922 22 361 -1,0 -1,4 34,2 

 
 

  
Średnia masa tuszy 

ciepłej Liczba sztuk 

Zmiana tyg. 
[%] 

Struktura skupu 

Kategoria bydła [kg] 
Zmiana 

tyg. 
[%] 

Zmiana 
tyg.  

  02.10.2022  [%] 
  

02.10.2022 [w pkt.%] 

Bydło ogółem 307,8 -0,8 -5,5 100,0 - 

bydło 8-12 m-cy (Z) 217,5 -18,5 9,1 0,2 0,0 

byki 12-24 m-ce (A) 350,2 1,0 -17,2 29,6 -4,2 

byki > 24 m-cy (B) 398,2 -0,2 -11,6 5,9 -0,4 

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

krowy (D) 276,7 0,2 5,5 42,0 4,4 

jałówki > 12 m-cy (E) 287,1 0,0 -4,8 22,4 0,2 
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CENY - ŚWIAT 
 
 

Średnie w UE ceny wieprzowiny – stan na 39 tydzień 

 

 
Źródło: Komisja Europejska. 

 

 
Średnie w UE ceny brojlerów – stan na 39 tydzień 
 

 
Źródło: Komisja Europejska. 
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Tygodniowe notowania tusz wołowych w UE – stan na 39 tydzień 
 

 
 

 

Cena wieprzowiny w Chinach u producenta 
 
Średnia w Chinach cena hurtowa u producenta za 1 kg chudej wieprzowiny na 7 

października 2022 roku wyniosła 31,88 CNY, czyli 22,31 PLN. 

 

 
 

 
Produkcja wołowiny w USA – komunikat USDA 
 

Poniżej pełny komunikat amerykańskiego Departamentu Rolnictwa o produkcji mięsa  

w USA, stan na 8 października 2022 roku. 



14 

 

Biuletyn Związku Polskie Mięso  
 

Total red meat production under Federal inspection for the week ending 

Saturday, October 08, 2022 was estimated at 1095.9 million lbs. according 

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

This was 1.7 percent higher than a week ago and 0.8 percent lower 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) 

  08-Oct-22       550.2          0.8        542.7         2.2    1095.9 

  01-Oct-22       549.0          0.8        525.9         2.1    1077.8 

   Change:          0.2%         0.0%         3.2%        4.8%      1.7% 

  09-Oct-21       547.2          1.0        554.5         2.5    1105.2 

   Change:          0.5%       -20.0%        -2.1%      -12.0%     -0.8% 

  2022 YTD      21462.7         40.0      20544.1        89.4   42136.2 

  2021 YTD      21171.6         38.5      21074.0        93.6   42377.7 

   Change:          1.4%         3.9%        -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 

  08-Oct-22     664,000        6,000    2,558,000      33,000 

  01-Oct-22     664,000        6,000    2,487,000      33,000 

   Change:          0.0%         0.0%         2.9%        0.0% 

  09-Oct-21     657,000        8,000    2,599,000      40,000 

   Change:          1.1%       -25.0%        -1.6%      -17.5% 

  2022 YTD   26,027,000      274,000   95,381,000   1,335,000 

  2021 YTD   25,631,000      288,000   98,402,000   1,471,000 

   Change:          1.5%        -4.8%        -3.1%       -9.2% 

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

                                     Average Weights (lbs) 

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

  08-Oct-22   Estimate          1368          238         285       130 

  01-Oct-22   Estimate          1365          235         285       129 

  09-Oct-21     Actual          1380          230         287       124 

            Dressed: 

  08-Oct-22   Estimate           830          138         212        66 

  01-Oct-22   Estimate           829          136         211        65 

  09-Oct-21     Actual           835          134         213        62 

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

           Percentage of Total Cattle Slaughtered by Class 

Week Ending    Steers      Heifers        Cows           Bulls 

  24-Sep-22       47.0%        30.9%        20.3%        1.8% 

  25-Sep-21       49.0%        29.1%        20.1%        1.7% 

 

           Percentage of Total Hogs Slaughtered by Class 

Week Ending Barrows & Gilts                 Sows                 Boars 

  24-Sep-22       97.5%                      2.3%                  0.2% 

  25-Sep-21       97.5%                      2.3%                  0.2% 
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UWAGA 

 

Następny Biuletyn ukaże się 24 października 2022 roku. 
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