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 Cena wieprzowiny w Chinach u producenta 

AKTUALNOŚCI 
 

Sprawozdanie DG SANTE KE: W polskim sektorze wołowiny  
i drobiu jest wiele problemów i niedociągnięć, a odpowiednie 

organy władzy nie dokonały zmian 
 

 
Fot. Pixabay. 

 

Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności DG (SANTE) Komisji 

Europejskiej opublikowała „Sprawozdanie końcowe z audytu dotyczącego Polski, 

przeprowadzonego w dniach od 11 do 22 października 2021 r. w celu przeprowadzenia 

oceny działań następczych podjętych w związku ze sprawozdaniami z audytu 

DG(SANTE)/2019-6843 w odniesieniu do mięsa wołowego, w tym identyfikowalności, oraz 

DG (SANTE)/2019-6671 w odniesieniu do mięsa drobiowego i produktów z niego 

otrzymanych”. Z dokumentu wynika, że w zakresie produkcji wołowiny oraz drobiu wciąż 

jest wiele niedociągnięć a nawet występują poważne problemy. 

 

W 2019 roku, po opublikowaniu w polskiej telewizji reportażu na temat praktyk uboju  

w rzeźni bydła (reportaż TVN na temat nocnego uboju chorych krów), w której wskazano 

na naruszenia prawa UE w zakresie dobrostanu zwierząt oraz, ewentualnie, unijnych 

przepisów dotyczących bezpieczeństwa żywności, DG ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa 

Żywności przeprowadziła w Polsce dwa audyty dotyczące kontroli produkcji  

i identyfikowalności mięsa wołowego: audyt wstępny (nr ref. DG(SANTE) 2019-6839), 

który odbył się w lutym 2019 r., a następnie audyt dotyczący mięsa wołowego. 

Sprawozdanie z audytu dotyczącego mięsa wołowego zawiera zalecenia dotyczące 

istotnych „horyzontalnych” kwestii związanych z systemem kontroli, a także zalecenia 

dotyczące wymogów sektorowych. 

 

W ramach audytu dotyczącego mięsa drobiowego, który również odbył się w 2019 roku, 

stwierdzono, że oprócz niezgodności specyficznych dla sektora drobiu niektóre z kwestii 
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horyzontalnych stwierdzonych podczas audytu dotyczącego mięsa wołowego były również 

istotne dla systemu kontroli w tym obszarze. 

 

Ostatni audyt przeprowadzono w dniach 11–22 października 2021 roku. Zespół audytowy 

składał się z dwóch audytorów z Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Zdrowia  

i Bezpieczeństwa Żywności (DG ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności); ponadto  

w audycie przewidziano udział przedstawicieli Głównego Inspektoratu Weterynarii (GIW) 

oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), Ministerstwa Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi. Ponadto w odpowiednich sesjach audytu uczestniczyli przedstawiciele 

wojewódzkich i powiatowych inspektoratów weterynarii zaangażowanych w systemy 

kontroli. 

 

Ze względu na pandemię COVID-19 nie było możliwe przeprowadzenie weryfikacji i oceny 

funkcjonowania kontroli urzędowych na miejscu. Wyniki audytu opierają się zatem na 

przeglądzie dokumentacji i rejestrów kontroli istotnych dla zakresu audytu oraz na 

wywiadach i rozmowach z przedstawicielami właściwych organów (WO) na szczeblu 

centralnym, wojewódzkim i powiatowym, przeprowadzonych za pośrednictwem 

wideokonferencji. 

 

Jak napisano w sprawozdaniu głównym celem audytu była ocena działań podjętych  

w odpowiedzi na poprzednie audyty kontroli urzędowych dotyczących produkcji mięsa 

wołowego i drobiowego; w szczególności w ramach audytu przeprowadzono ocenę 

realizacji planów działania (PA) przedłożonych przez WOC w celu uwzględnienia zaleceń 

zawartych w sprawozdaniach z następujących audytów: 

• audytu nr ref. DG(SANTE)/2019-6843 dotyczącego mięsa wołowego, w tym 

identyfikowalności (zwanego dalej „audytem dotyczącym mięsa wołowego”) oraz 

• audytu nr ref. DG(SANTE)/2019-6671 dotyczącego mięsa drobiowego i produktów 

z niego otrzymanych (zwanego dalej 

„audytem dotyczącym mięsa drobiowego”). 

 

Wdrożono szereg zapowiedzianych działań 

w celu realizacji zaleceń zawartych  

w sprawozdaniach z audytów dotyczących 

mięsa wołowego i drobiowego,  

w szczególności tych, które leżą głównie  

w gestii organów właściwych w zakresie 

kontroli urzędowych. Władze polskie nie 

zajęły się jednak kluczowymi 

niedociągnięciami w systemie kontroli lub 

mającymi na niego bezpośredni wpływ. 

Dotyczy to w szczególności zapewniania 

zasobów oraz wynagrodzeń pracowników odpowiedzialnych za kontrole urzędowe, 

nakładania opłat za kontrole zgodnie  

z przepisami UE oraz kwestii konfliktu interesów lekarzy weterynarii wyznaczonych do 

wykonywania zadań związanych z kontrolami urzędowymi.  

 

Jeżeli chodzi o zapewnienie zasobów i wynagrodzenia, decyzja o zaniechaniu interwencji – 

ze względu na jej postrzegany wpływ finansowy – oznacza nie tylko, że istniejące niedobory 

urzędników i związane z tym problemy nie są rozwiązywane, ale  

w rzeczywistości istotnemu znacznemu zaostrzeniu ze względu na znaczny wzrost liczby 

wyznaczonych lekarzy weterynarii. Wynika to z faktu, że mechanizmy systemu kontroli 

mające na celu zapewnienie wykonania i jakości zadań powierzonych tym wyznaczonym 

lekarzom weterynarii w dużym stopniu opierają się na nadzorze ze strony urzędników. 

Powyższą sytuację dodatkowo pogarsza rosnąca nieadekwatność w zakresie kadr,  

a wyniki audytu wskazują, że nadzór ten nie zapewnia w niezbędnym stopniu 

przestrzegania przepisów. 
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Kolejnym czynnikiem przyczyniającym się do tego stanu rzeczy jest fakt, że zapowiedziane 

zmiany w zakresie opłat pobieranych za kontrolę bydła w rzeźniach nie zostały 

wprowadzone. Sytuacja pozostaje niezgodna z przepisami UE, co nie tylko ma bezpośredni 

wpływ na zasoby, którymi dysponuje właściwy organ, ale również stanowi ciągłe zakłócenie 

konkurencji na rynku wewnętrznym. Podobnie w chwili przeprowadzania audytu kwestia 

konfliktu interesów wyznaczonych lekarzy weterynarii pozostawała nierozwiązana, co miało 

wpływ na jakość lub bezstronność kontroli. 

 

Uwagi do sektora wołowiny 

 

W szczególności w odniesieniu do sektora wołowiny wdrożono szereg działań mających na 

celu wyeliminowanie w terenie niedociągnięć w zakresie identyfikacji i rejestracji bydła oraz 

dobrostanu zwierząt. W rezultacie poprawa funkcjonalności i informacji rejestrowanych w 

centralnej bazie danych dotyczących bydła oraz w wykorzystywanych w komunikacji z 

agencją odpowiedzialną za zarządzanie tą bazą danych ułatwia ukierunkowanie i 

przeprowadzanie kontroli urzędowych. 

 

Skuteczności kontroli urzędowych w tych obszarach zagrażają jednak nieprawidłowości  

w późniejszym egzekwowaniu przepisów. Dotyczy to w szczególności naruszeń przepisów 

odnoszących się do dobrostanu zwierząt, w przypadku których egzekwowanie wymaga 

interwencji ze strony wymiaru sprawiedliwości; regularne umarzanie przez wymiar 

sprawiedliwości wniesionych spraw może stanowić zachętę dla sprawców (powtarzających 

się) naruszeń oraz zniechęcać organy kontroli do ścigania przypadków nieprzestrzegania 

przepisów. 

 

Uwagi do sektora drobiu 

 

W odniesieniu do sektora drobiu – mimo że środki zapowiedziane w planie działania,  

a także środki dodatkowe (tj. plan wzmożonego pobierania próbek urzędowych) zostały 

wdrożone, poważne obawy nadal budzi zanieczyszczenie salmonellą. Istotne 

niedociągnięcia w opracowywaniu planów w zakresie systemu analizy zagrożeń  

i krytycznych punktów kontroli (planów HACCP) i kontrolach urzędowych nad nimi – które 

same w sobie budzą wątpliwości co do stosowności procesu zatwierdzania zakładów  

i nadzoru nad nimi – wraz z niepewnością co do wiarygodności niektórych prywatnych 

laboratoriów zaangażowanych w badania na obecność salmonelli wskazują, że ryzyko 

salmonelli nie zostało i nie jest właściwie uwzględnione/nie jest właściwie zarządzane. 

Potwierdzają to również powtarzające się ustalenia dotyczące niedociągnięć  

w sprawozdaniach z audytów sporządzanych przez właściwy organ centralny. 

 

Niniejsze sprawozdanie zawiera zalecenia skierowane do polskich organów mające na celu 

wyeliminowanie stwierdzonych niedociągnięć oraz dalsze udoskonalenie systemu kontroli. 

Cały dokument jest do pobrania pod poniższym linkiem: 

https://ec.europa.eu/food/audits-analysis/audit-report/details/4520. 

 

 

Blisko 600 tys. gospodarstw utrzymujących zwierzęta gospodarskie 
 

W 2020 roku odnotowano 582,1 tys. gospodarstw utrzymujących zwierzęta gospodarskie, 

tj. o 36,9% mniej niż w 2010 r. Stanowiły one 44,2% ogółu gospodarstw rolnych  

– wynika z raportu „Powszechny Spis Rolny 2020. Charakterystyka gospodarstw rolnych w 

2020 r.” opublikowanego przez Główny Urząd Statystyczny (GUS). 

 

Dokument ten jest analizą zbiorowości gospodarstw rolnych z uwzględnieniem m.in. cech 

użytkowników gospodarstw rolnych, struktury dochodów gospodarstw domowych  

z użytkownikiem, grup obszarowych użytków rolnych, rodzaju prowadzonej działalności, 

skali upraw, stosowania nawozów i środków ochrony roślin, natężenia chowu, wyposażenia 

https://ec.europa.eu/food/audits-analysis/audit-report/details/4520
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gospodarstw w ciągniki, maszyny i urządzenia rolnicze, zasobów pracy, typów rolniczych i 

klas wielkości ekonomicznej. 

Pogłowie poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich pokazuje poniższa grafika 

(zrzut) z raportu GUS. 

 

 
 

Cały raport jest do pobrania pod linkiem: 

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rolnictwo-lesnictwo/psr-2020/powszechny-spis-

rolny-2020-charakterystyka-gospodarstw-rolnych-w-2020-r-,6,1.html. 

 
Źródło: GUS. 

 
 

W SEJMIE 
 

 

Komisje sejmowe 

 

 

16 listopada 2022 

 

 

Godz. 10:00  

 

Komisja do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych (sala im. Wiesława 

Chrzanowskiego - nr 24, bud. G) 

• Przedstawienie przez Ministra Aktywów Państwowych Jacka Sasina informacji na 

temat drastycznych wzrostów cen energii dla wszystkich grup odbiorców ze 

szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorców i samorządów. 

 

Godz. 16:00  

 

Komisja Gospodarki i Rozwoju (sala im. Olgi Krzyżanowskiej - nr 412, bud. U) 

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rolnictwo-lesnictwo/psr-2020/powszechny-spis-rolny-2020-charakterystyka-gospodarstw-rolnych-w-2020-r-,6,1.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rolnictwo-lesnictwo/psr-2020/powszechny-spis-rolny-2020-charakterystyka-gospodarstw-rolnych-w-2020-r-,6,1.html
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• Rozpatrzenie informacji o znaczeniu innowacyjności dla nowoczesnej gospodarki  

i prowadzenia działalności gospodarczej oraz o problemach w zarządzaniu 

własnością intelektualną przez przedsiębiorcę 

– przedstawiają: Minister Rozwoju i Technologii oraz Prezes Urzędu Patentowego. 

 

 

23 listopada 2022 

 

 

Godz. 14:00  

 

Podkomisja stała do spraw realizacji programu zwiększania wykorzystania polskiego 

białka roślinnego w paszach (sala konferencyjna, Karczma pod Złotą Rybką ul. Strzygi 

125, Strzygi) 

• Informacja na temat rynku roślin wysokobiałkowych w Polsce ze szczególnym 

uwzględnieniem ich przetwórstwa i uszlachetniania w kontekście wykorzystania 

do produkcji pasz 

– przedstawia Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

• Bezpieczeństwo białkowe w oparciu o polskie surowce białkowo-energetyczne 

– przedstawia dyrektor ds. sprzedaży produktów paszowych „Agrolok” Maciej Zglenicki. 

 

 

 

LEGISLACJA 
 

Jednolity tekst ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia 
 

Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej opublikował tekst jednolity ustawy  

o bezpieczeństwie żywności i żywienia 

 

Link do tekstu jednolitego: 

https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000213201.pdf 

 

Schematy pomocowe 
 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotował projekt rozporządzenia w sprawie 

szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać wniosek o wpis do ewidencji 

producentów oraz szczegółowych warunków i trybu składania wniosku o wpis do ewidencji 

producentów 

 

Projektowane prawo określa szczegółowe wymagania, jakie powinien spełniać wniosek o 

wpis do ewidencji producentów oraz warunki i tryb składania wniosku o wpis do ewidencji 

producentów za pomocą formularza udostępnionego na stronie internetowej Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

 

Oczekiwanym efektem jest umożliwienie wpisu do ewidencji producentów oraz nadawanie 

numeru identyfikacyjnego podmiotom, które planują skorzystać ze schematów 

pomocowych obsługiwanych przez ARiMR. 

 

Link do projektu rozporządzenia: 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12366156/katalog/12926116#12926116. 

 

 

 

 

 

https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000213201.pdf
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12366156/katalog/12926116#12926116
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RYNEK - USA 
 

Spotkanie z amerykańską Krajową Radą Wieprzowiny 
 

W dniu 17 listopada 2022 r. (czwartek) w godzinach 9:00 - 11:00 odbędzie się spotkanie 

Związku POLSKIE MIĘSO z amerykańską Krajową Radą Wieprzowiny (National Pork Board 

– NPB). Celem wizyty jest wymiana doświadczeń między polskimi i amerykańskimi 

przedsiębiorstwami, producentami wieprzowiny, specjalistami ds. zdrowia zwierząt. 

Delegacja amerykańska chce się również zapoznać z doświadczeniami lekarzy weterynarii 

i urzędników ds. zdrowia zwierząt w krajach UE dotkniętych ASF, w szczególności  

w Polsce, w Niemczech i w Belgii.   

 

Producenci amerykańscy chcieliby dowiedzieć się o działaniach łagodzących, które były 

najskuteczniejsze w zapobieganiu dalszemu rozprzestrzenianiu się ASF z populacji 

zakażonych dzików, jak również o kontrolach zapobiegających przenoszeniu choroby 

pomiędzy producentami komercyjnymi.  

 

Ważnym elementem będą również wnioski wyciągnięte w zakresie bezpieczeństwa 

biologicznego i kontroli choroby. Uczestnicy chcieliby również uzyskać informacje na temat 

jak ASF wpłynął na handel i sprzedaż krajową żywca i wieprzowiny oraz na eksport. Dzięki 

uzyskaniu tej unikalnej perspektywy, NPB będzie mogła rozważyć  

i zapewnić wkład w finalizację priorytetów amerykańskiego przemysłu w zapobieganie ASF 

i przyszłe prace, które mogą być podejmowane w celu realizacji tych priorytetów przez 

amerykański przemysł wieprzowy. 

 

W skład delegacji wejdą następujące osoby: 

Al Wulfekuhle, Członek Zarządu Krajowej Rady Wieprzowiny (NPB) – Iowa, 

Jeremy Pittman, Producent - Karolina Północna, 

Gordon Spronk, Producent – Minnesota, 

Adam Krause, Producent - Południowa Dakota, 

Jesse Heimer, Producent – Missouri, 

Cheryl Day, Członek Zarządu Stanowego – Ohio, 

Marty Zaluski, Stanowy Lekarz Weterynarii – Montana, 

Dusty Oedekoven, pracownik NPB,  

Anna Forseth, Krajowa Rada Producentów Wieprzowiny, 

Jim Remcheck, FAS-USDA, 

Conrad Estrada, APHIS-USDA, 

Jack Shere, APHIS-USDA. 

  

Ambasada USA: 

Anna Galica, Specjalista ds. rolnych, FAS Warszawa. 

 

Tłumacz: 

Tomasz Grudniewski 

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu proszę o potwierdzenie na maila: 

witold@polskie-mieso.pl do poniedziałku 14.11.2022, do godz. 14:00. 

 

 

RYNEK - 
ANALIZA 

 

Analiza ekspertów KE - Rynek wołowiny i cielęciny, baraniny  

i koziny 

mailto:witold@polskie-mieso.pl
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Komisja Europejska przedstawiła najnowsze dane na temat sytuacji na rynkach wołowiny 

i cielęciny oraz baraniny i koziny. 

 

Sytuacja na rynkach wołowiny 

 

Pogłowie bydła ogółem w UE czerwcu 2022 r. w relacji rocznej obniżyło się o -1,4%; spadek 

pogłowia dotyczy wszystkich czołowych producentów wołowiny, za wyjątkiem IE  

i NL, które odnotowały delikatny wzrost pogłowia r/r, odpowiednio +0,5% oraz +0,9%. 

Pogłowie bydła we FR obniżyło się r/r o -2,5%, w DE -1,7%; w przypadku tych p.cz. trend 

spadkowy jest kontynuowany od wielu lat. W przypadku ES odnotowano co prawda spadek 

pogłowia ogółem o -2,6% r/r, ale wzrost pogłowia krów mlecznych o +7,7%  

i spadek pogłowia krów pozostałych o -4,8%. Te dane będą miały wpływ na produkcję 

mięsa w kolejnych latach. Ceny pozostaną na wysokim poziomie. Zobaczymy, czy spadek 

produkcji mięsa zostanie zrekompensowany wzrostem importu. 

 

W okresie styczeń-lipiec2022 r. uboje w sztukach w relacji rocznej obniżyły się o -0,9%, a 

w tonach obniżyły się o -1,7% r/r z uwagi na spadek masy ubijanych zwierząt ze względu 

na wysokie koszty pasz i energii. Pod koniec roku oczekujemy delikatnego wzrostu 

produkcji, niemniej w skali roku produkcja będzie ujemna. Nastąpił wzrost ubojów wolców 

(+2,6% r/r w tonach) z uwagi na wzrost ubojów w IE (+6,2%), które obniżyły się z uwagi 

na brexit, ale teraz ponownie rosną, chociaż jakość tego mięsa jak również przeznaczenie 

jest inne. 

 

W 40 tygodniu 2022 r. średnia unijna referencyjna cena kategorii A/C/Z-R-3 była  

w miarę stabilna i ukształtowała się na poziomie 493,4 euro/100 kg, tj. +0,1% t/t, +0,3% 

m/m oraz +22% r/r. Ceny tusz krów (kategoria D) delikatnie spadają (-1,1% t/t; -1,8% 

r/r), po osiągnieciu najwyższych cen w okresie letnim. 

 

Jest ograniczona podaż żywych zwierząt, hodowcy ograniczają zakupy żywych zwierząt  

z uwagi na wysokie koszty pasz. Od miesięcy letnich widoczny jest spadek cen większości 

kategorii żywych zwierząt; decyzje o zakupie żywych zwierząt podejmowane są bardzo 

ostrożnie, pomimo tego, że jest delikatna poprawa pod względem kosztów pasz, niemniej 

nie jest to w stanie zrekompensować wysokich kosztów energii i surowców. 

 

W październiku 2022 r. Komisja opublikowała krótkoterminową prognozę, gdzie na 

wykresach przedstawiono od lipca 2019 do lipca 2022 zmiany cen gazu, energii, kosztów 

transportu, faworyzujące import względem eksportu. Na kolejnym wykresie Komisja 

przedstawiła przenoszenie cen w całym łańcuchu dostaw, w tym wzrost wskaźnika cen dla 

rolników, jak również wskaźniki cen dla konsumentów i przetwórców, które są zazwyczaj 

niższe od wskaźników dla rolników; nigdy nie notują takich samych wzrostów. Transmisja 

wymaga czasu, to nie jest efekt natychmiastowy.  

 

W okresie styczeń-lipiec 2022 r. unijny eksport wołowiny i żywych zwierząt obniżył się r/r 

o -3,6% do poziomu 570 tys. ton; jest to co prawda spadek, ale na przestrzeni ostatnich 

kilku miesięcy unijny eksport się poprawił, do maja 2022 r. spadek wynosił nawet do -5% 

r/r. Główne kierunku eksportu: UK (+229 tys. ton), Izrael (37,3 tys. ton), Ghana (23,8 

tys. ton). Odnotowano wzrost eksportu do UK (+25,8% r/r), gdzie eksport był ograniczony 

w 2021 r. Eksport do tradycyjnych kierunków, gdzie UE eksportuje niższej jakości wołowinę 

obniża się r/r, tj. do Ghany (-17,5%), Bośni i Hercegowiny (-8,4% r/r) oraz na Filipiny (-

18,2%), podczas gdy eksport rośnie do rozwijających się rynków, m.in. do Japonii (+16%), 

Kanady (+16%) oraz do Egiptu (+96%) i Libanu (+12,3%). Wartościowo unijny eksport 

wołowiny i żywych zwierząt wzrósł r/r o +13,4% do 2,413 mld euro, z uwagi na wzrost cen 

na rynku wewnętrznym. W analizowanym okresie import wzrósł znacząco, +30,9% r/ro do 

poziomu 224,9 tys. ton. Główne kierunki importu: UK (77,9 tys. ton; +68,7% r/r), Brazylia 

(50,8 tys. ton; +10,6% r/r) , Argentyna (36,6% tys. ton; +34% r/r), Urugwaj (26,9 tys. 

ton; -4,3% r/r). W zakresie importu wracamy do poziomów sprzed Covid. Większość 
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importowanej wołowiny trafia do restauracji  

i stołówek. Spadek importu z Urugwaju wynika ze zmiany produkcji i cen. 

 

Na przestrzeni ostatniego miesiąca widoczna jest poprawa importu wołowiny przez Chiny, 

z czego korzystała Brazylia nie tylko zwiększając eksport wołowiny do Chin, ale na rynki 

europejskie. USA importuje więcej wołowiny z uwagi na susze i redukcję pogłowia podczas 

gdy Australia powinna odzyskać utracone rynki po odbudowie pogłowia. 

  

Sytuacja na rynkach baraniny i koziny 

 

W okresie styczeń-lipiec 2022 r. uboje owiec w UE-27 wzrosły o +1% r/r, a uboje kóz  

o +4,8% r/r. Uboje owiec r/r wzrosły m.in. w IE (+11,3%), IT (+8,3%) oraz w RO 

(+15,8%). W IE i IT produkcja była stosunkowo niska w 2021 r., a w RO produkcja wzrosła 

z uwagi na zwiększony popyt w krajach bałtyckich na mięso pochodzącego z RO. Uboje 

owiec obniżyły się znacząco m.in. we FR (-4,5%), DE (-3,5%), EL (-5,4%) oraz PT (-7,3%). 

W analizowanym okresie w relacji rocznej uboje kóz wzrosły o +4,8%, w tym u większości 

głównych producentów koziny w UE, za wyjątkiem EL (-2,3%). 

 

Ceny jagniąt są bardzo wysokie, znacząco wyższe względem 2020 r. W odniesieniu do cen 

jagniąt lekkich notowany jest trend wzrostowy, który jest zazwyczaj kontynuowany  

o tej porze roku; rosną ceny przed świętami. W 40 tygodniu 2022 r. średnia cena jagniąt 

lekkich wyniosła 731,3 euro/100 kg w masie tuszy (+0,3% t/t, +2,3% m/m, +10,9% r/r), 

ceny rosną z tygodnia na tydzień, zwłaszcza na rynkach IT, ES i PT, gdzie ceny są obecnie 

bardzo wysokie. W przypadku cen jagniąt ciężkich widoczne są oznaki stabilizacji. W 40 

tygodniu 2022 r. cena jagniąt ciężkich ukształtowała się na poziomie 703,6 euro/100 kg w 

masie tuszy (-0,9% t/t, -0,5% m/m, +4,8% r/r), ma to wpływ na siłę nabywczą 

konsumentów; cena jest bardzo wysoka. 

 

Zazwyczaj w tym okresie ceny w UK i Irlandii Płn. obniżają się, zwierzęta opuszczają 

pastwiska. Ceny kształtują się zazwyczaj na poziomie od 4,5 do 6 euro/1 kg masy tuszy. 

Ceny w NZ i Australii są najniższe na rynkach światowych, niemniej na stosunkowo 

wysokim poziomie. Cena w Australii jest znacząco wyższa niż w 2020 r. i kształtuje się 

obecnie na poziomie wyższym niż 4,5 kg/1 kg. W przypadku cen w Urugwaju, cena spadła 

w ostatnim tygodniu, ale sytuacja jest korzystna, również z uwagi na kursy wymiany GBP, 

USD, EURO. Obecnie ceny jagniąt na rynkach międzynarodowych są bardziej korzystne niż 

ceny jagniąt z Europy. 

 

W okresie styczeń-sierpień 2022 r. unijny import baraniny i koziny, bez UK, w relacji 

rocznej wzrósł o +27,2% r/r do poziomu 56,4 tys. ton, a z UK do lipca 2022 r. import 

wzrósł o +28% do 45,9 tys. ton. Rośnie unijny import mięsa i żywych zwierząt z uwagi na 

trudności z samowystarczalnością, wysoki popyt oraz ze względu na wysokie ceny na rynku 

unijnym. Główne kierunki importu: Nowa Zelandia (+21% r/r), Australia (+139,5%), Płn. 

Macedonia (+17% r/r) i kraje Mercosuru. Znacząco wzrósł import świeżego mięsa z UK, 

gdyż ceny są bardziej konkurencyjne niż w UE, w szczególności we FR, która importuje 

znaczące ilości mięsa z UK. 

 

W okresie styczeń-sierpień 2022 r. unijny eksport baraniny i koziny i żywych zwierząt 

obniżył się o -5,7% r/r do 61 tys. ton, a do UK w okresie styczeń-lipiec 2022 r. wzrósł  

o +9% r/r do 11,3 tys. ton. Główne kierunki eksportu (bez UK): Jordania (+19,9% r/r), 

Arabia Saudyjska (-33% r/r), Izrael (+23% r/r), Katar (+37% r/r). Nastąpił spadek 

eksportu żywych zwierząt do Arabii Saudyjskiej, Libii, Libanu, Ghany. Pomimo tego, że 

podaż jest ograniczona na rynku unijnym, eksport jest na zbliżonym poziomie do okresu 

styczeń-sierpień 2021 r. (64,7 tys. ton), nadal jest stosunkowo duży eksport żywych 

zwierząt. Pozytywna sytuacja na rynku ustabilizowała ceny na poziomie ok. 7 euro/kg. 

 

Źródło: KE. 
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CENY - KRAJ 
 

 
Średnie ceny netto zakupu świń rzeźnych za wagę żywą  

 

CENA [zł/kg] 

MAKROREGIONY 06.11.2022 30.10.2022 

Tygodniowa 

zmiana ceny 
[%] 

POLSKA 
7,00 7,00 0,0 

REGION PÓŁNOCNY 6,97 6,95 0,3 

REGION ŚRODKOWO-WSCHODNI 7,05 7,07 -0,2 

REGION POŁUDNIOWO-WSCHODNI 6,97 6,98 -0,1 

REGION ZACHODNI 6,98 6,97 0,1 

 

 

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 
06.11.20

22 
30.10.20

22 
06.11.20

22 
30.10.20

22 
[%] 

w 

tusz
y 

[kg/szt
.] 

[%] 

1 2 3 4 5 6 11 15 16 

POLSKA               

klasa S 9 236 9 244 9 055 9 063 -0,1 61,6 93,8 39,6 

klasa E 9 168 9 161 8 989 8 982 0,1 58,1 96,2 50,9 

klasa U 8 854 8 845 8 681 8 671 0,1 53,4 98,2 8,4 

klasa R 8 555 8 517 8 387 8 350 0,4 48,3 99,8 1,0 

klasa O 7 581 7 696 7 432 7 545 -1,5 43,4 102,9 0,1 

klasa P * * * * * * * * 

 S-P 
Razem 9 159 9 159 8 979 8 980 0,0 58,9 95,4 100,0 
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Ceny skupu drobiu rzeźnego  
 

  POLSKA 

TOWAR       

  2022-11-06 2022-10-30 
Zmiana ceny 

[%] 

kurczęta typu brojler 6 014 6 016 0,0 

indory 8 974 8 895 0,9 

indyczki 8 873 8 903 -0,3 

kaczki typu brojler 7 629 7 582 0,6 

gęsi typu brojler       

gęsi tuczone 16 351 16 235 0,7 

kury mięsne ze stad 
reprodukcyjnych, 3 381 3 700 -8,6 

 

 
 

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 [%] 

  06.11.2022 06.11.2022 06.11.2022 tyg. miesięczna roczna 

Bydło ogółem 11,04 21 319 21 745 0,9 2,4 21,7 

bydło 8-12 m-cy (Z) 11,58 21 483 21 913 -0,2 3,3 17,4 

byki 12-24 m-ce (A) 11,97 22 459 22 908 1,2 3,3 15,3 

byki > 24 m-cy (B) 11,92 22 367 22 814 1,4 3,7 16,5 

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

krowy (D) 9,43 19 370 19 757 0,4 1,0 30,9 

jałówki > 12 m-cy (E) 11,50 22 203 22 647 0,3 1,1 23,2 
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Średnia masa tuszy 

ciepłej 
Liczba 
sztuk 

Zmiana tyg. 
[%] 

Struktura skupu 

Kategoria bydła [kg] 
Zmiana 

tyg. 
[%] 

Zmiana 
tyg.  

  06.11.2022  [%] 
  

06.11.2022 [w pkt.%] 

Bydło ogółem 314,5 1,3 -30,2 100,0 - 

bydło 8-12 m-cy (Z) 260,5 -1,1 5,1 0,3 0,1 

byki 12-24 m-ce (A) 354,7 1,1 -26,1 32,4 1,8 

byki > 24 m-cy (B) 401,9 0,6 -35,5 5,7 -0,5 

wolce > 12 m-cy (C) nld -- -- 0,1 -- 

krowy (D) 279,9 0,4 -31,4 39,2 -0,6 

jałówki > 12 m-cy (E) 295,2 2,3 -32,9 22,2 -0,9 

 
 
Źródło: MRiRW. 
 
 
 
 

CENY - ŚWIAT 
 
 

Średnie w UE ceny wieprzowiny – stan na 44 tydzień 

 

 
Źródło: Komisja Europejska. 
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Średnie w UE ceny brojlerów – stan na 44 tydzień 
 

 
Źródło: Komisja Europejska. 

 

Tygodniowe notowania tusz wołowych w UE – stan na 44 tydzień 
 

 
Źródło: Komisja Europejska. 
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Produkcja wołowiny w USA – komunikat USDA 

 

Poniżej pełny komunikat amerykańskiego Departamentu Rolnictwa o produkcji mięsa  

w USA, stan na 12 listopada 2022 roku. 
 

Total red meat production under Federal inspection for the week ending 

Saturday, November 12, 2022 was estimated at 1095.6 million lbs. according 

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

This was 1.2 percent lower than a week ago and 2.1 percent lower than a year 

ago.  Cumulative meat production for the year to date was 0.5 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) 

  12-Nov-22       558.2          0.8        534.3         2.3    1095.6 

  05-Nov-22       553.9          0.9        551.5         2.1    1108.4 

   Change:          0.8%       -11.1%        -3.1%        9.5%     -1.2% 

  13-Nov-21       548.8          1.0        567.1         2.5    1119.4 

   Change:          1.7%       -20.0%        -5.8%       -8.0%     -2.1% 

  2022 YTD      24250.9         45.1      23286.9       100.2   47683.1 

  2021 YTD      23900.9         43.8      23875.4       105.7   47925.8 

   Change:          1.5%         2.9%        -2.5%       -5.2%     -0.5% 

(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 

  12-Nov-22     671,000        6,000    2,492,000      37,000 

  05-Nov-22     667,000        6,000    2,577,000      34,000 

   Change:          0.6%         0.0%        -3.3%        8.8% 

  13-Nov-21     659,000        7,000    2,620,000      39,000 

   Change:          1.8%       -14.3%        -4.9%       -5.1% 

  2022 YTD   29,378,000      309,000  108,148,000   1,507,000 

  2021 YTD   28,914,000      328,000  111,422,000   1,664,000 

   Change:          1.6%        -5.8%        -2.9%       -9.4% 

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

                                     Average Weights (lbs) 

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

  12-Nov-22   Estimate          1381          250         289       126 

  05-Nov-22   Estimate          1378          252         288       125 

  13-Nov-21     Actual          1384          237         291       126 

            Dressed: 

  12-Nov-22   Estimate           834          145         214        64 

  05-Nov-22   Estimate           832          146         214        63 

  13-Nov-21     Actual           835          138         217        64 

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

           Percentage of Total Cattle Slaughtered by Class 

Week Ending    Steers      Heifers        Cows           Bulls 

  29-Oct-22       45.4%        31.4%        21.5%        1.7% 

  30-Oct-21       47.1%        30.8%        20.5%        1.6% 

 

           Percentage of Total Hogs Slaughtered by Class 

Week Ending Barrows & Gilts                 Sows                 Boars 

  29-Oct-22       97.4%                      2.4%                  0.2% 

  30-Oct-21       97.5%                      2.3%                  0.2% 
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Cena wieprzowiny w Chinach u producenta 
 
Średnia w Chinach cena hurtowa u producenta za 1 kg chudej wieprzowiny na 11 listopada 

2022 roku wyniosła 30,99 CNY, czyli 20,14 PLN. 
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