
NOTATKA 

z posiedzenia  Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Data posiedzenia: 10 czerwca 2015 r. 

Nr posiedzenia: 151 

  

 

 

Posiedzeniu przewodniczył: przewodniczący komisji Jerzy Chróścikowski. 

Porządek posiedzenia: 1. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat aktualnej 

sytuacji na rynku trzody chlewnej w Polsce. 

 

W posiedzeniu uczestniczyli:   senatorowie członkowie komisji: Przemysław Błaszczyk, Jerzy 

Chróścikowski, Piotr Gruszczyński, Marek Konopka, Andrzej 

Kobiak, Ireneusz Niewiarowski, Marian Poślednik, Grzegorz 

Wojciechowski, Roman Zaborowski, 

 

  goście, m.in.: 

 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi: 

 podsekretarz stanu Zofia Szalczyk ze współpracownikami, 

 Agencja Rynku Rolnego: 

 prezes Radosław Szatkowski, 

 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: 

 zastępca prezesa Jarosław Sierszchulski 

ze współpracownikami, 

 Główny Inspektorat Weterynarii: 

 zastępca głównego lekarza weterynarii Aleksandra Porada, 

 Najwyższa Izba Kontroli: 

 doradca techniczny w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi Jerzy Dawidek, 

 przedstawiciele ośrodków doradztwa rolniczego, Unii 

Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego, Krajowego 

Związku Pracodawców – Producentów Trzody Chlewnej,  

Związku Zawodowego Rolników „Ojczyzna”. 

 

Przebieg posiedzenia:  

Ad 1. Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zofia Szalczyk 

poinformowała, że w 2014 r. produkcja wieprzowiny ukształtowała się na poziomie 

1802 tys. ton, czyli wzrosła o 12% w porównaniu z produkcją w 2013 r. Polska zajmuje 

czwarte miejsce pod względem produkcji wieprzowiny w UE-28, z udziałem 8%. 

W 2014 r. produkcja w UE osiągnęła poziom 22,7 mln ton w masie poubojowej i była 

o 1,3% większa niż w 2013 r. (22,4 mln ton). Najwięcej wieprzowiny wyprodukowano 

w Niemczech (5,5 mln ton, 24% produkcji unijnej), w Hiszpanii (3,6 mln ton, 15,9%) 

oraz we Francji (1,9 mln ton, 8,4%). Średnia cena zakupu żywca wieprzowego w Polsce 

w 2014 r. wyniosła 4,85 zł/kg. Cena ta była niższa w porównaniu z ceną z 2013 r. 

(wynoszącą 5,47 zł/kg) o 11,5%. Należy jednak mieć na uwadze, że rok 2013 był, obok 

roku 2012, rekordowy pod względem cen notowanych na rynku wieprzowiny. W maju 

2015 r. cena zakupu żywca wieprzowego wyniosła 4,24 zł/kg i była o 4,4% niższa niż 

w kwietniu 2015 r. (4,43 zł/kg) oraz o 17,2% niższa niż w maju 2014 r. (5,13 zł/kg). 
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Ceny zakupu żywca wieprzowego w Polsce generalnie kształtują się na poziomie średniej 

ceny notowanej w Unii Europejskiej – w zależności od okresu są od niej nieco wyższe 

lub kształtują się nieznacznie poniżej jej poziomu. 

W trakcie dyskusji podnoszono, że sytuacja na rynku trzody chlewnej jest bardzo trudna. 

Wskazywano, że jeżeli nie będzie reakcji ministerstwa rolnictwa i odpowiednich służb, to 

dojdzie do sytuacji, że praktycznie zniszczona zostanie wolna produkcja trzody chlewnej  

w Polsce. Zdaniem dyskutantów najpoważniejsze problemy związane z trzodą wynikają 

z tego, że ogromna ilość trzody napływa z Zachodu. Ponadto zaobserwowano w krótkim 

czasie drastyczny spadek cen żywca wieprzowego. W dalszej części posiedzenia 

dyskutowano o przyczynach spadku cen, sytuacji związanej z eksportem mięsa do Rosji 

oraz pojawiających się informacjach dotyczących importu do Polski drogą morską 

dużych partii mięsa. Uznano, że należy stworzyć forum służące poszukiwaniu trwałych 

rozwiązań istniejących problemów oraz bieżącej współpracy przedstawicieli branży 

trzody chlewnej, w szczególności w celu zapobiegania gwałtownym zmianom sytuacji na 

rynku. Zaproponowano przyjęcie projektu ustawy o funduszu promocji mięsa, 

umożliwiającej zachowanie właściwej pozycji producentów trzody chlewnej w procesach 

decyzyjnych. 

Odpowiadając na pytania, minister Zofia Szalczyk poinformowała, że Ministerstwo 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wraz z podległymi służbami, na bieżąco monitoruje rynek 

wieprzowiny i kontynuuje działania zmierzające do poprawy sytuacji producentów oraz 

uruchomienia szerszego instrumentarium wsparcia tego rynku. Kwestie rozszerzenia 

wsparcia rynku wieprzowiny zostały omówione przez ministra rolnictwa Marka 

Sawickiego na spotkaniu bilateralnym z komisarzem ds. rolnictwa i rozwoju wsi 

w Komisji Europejskiej Philem Hoganem przy okazji posiedzenia Rady Europejskiej 

w dniu 16 marca 2015 r. Minister zwrócił uwagę na konieczność podjęcia szybkich 

działań, m.in. umożliwiających eksport na rynki państw trzecich takich jak Japonia, 

Chiny czy Korea Południowa. Wnioski o potrzebie monitoringu rynku oraz rozszerzeniu 

wsparcia były także zgłaszane na spotkaniach Komitetu ds. Wspólnej Organizacji 

Rynków Rolnych w marcu i kwietniu 2015 r. 

 

Opracowano w BPS 


