
 
 
 Warszawa, dnia 13 stycznia 2020 r. 

 

 

Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat sytuacji na rynku drobiu 

w związku z wystąpieniem wirusa H5N8 w niektórych regionach kraju 

 

I. Informacje dotyczące wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu  

W 2019 r. potwierdzono łącznie 3 ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8, wszystkie 

w gospodarstwach utrzymujących indyki, w miejscowości Stary Uścimów, w gminie Uścimów, 

w powiecie lubartowskim, w województwie lubelskim. Indyki utrzymywane w tych gospodarstwach 

nie zostały wprowadzone na rynek przed wykryciem choroby. 

W 2020 r. do 6 stycznia stwierdzono 6 ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8. 

Ognisko nr 2020/1 zostało wyznaczone w gospodarstwie, w którym utrzymywano 12 900 perlic, 

w miejscowości Stary Uścimów, w gminie Uścimów, w powiecie lubartowskim, w województwie 

lubelskim. Jest to gospodarstwo kontaktowe w stosunku do ognisk stwierdzonych w gminie Uścimów 

w 2019 r. i położone jest na ustanowionym w rozporządzeniu Wojewody Lubelskiego obszarze 

zapowietrzonym. Ptaki utrzymywane w tym gospodarstwie nie zostały jeszcze wprowadzone na 

rynek. 

Ognisko nr 2020/2 zostało wyznaczone w gospodarstwie, w którym utrzymywano 36 069 kur niosek, 

położonym w miejscowości Topola Osiedle w gminie Przygodzice, w powiecie ostrowskim, 

w województwie wielkopolskim. Jest to pierwotne ognisko grypy ptaków podtypu H5N8. Jest to 

pierwotne ognisko grypy ptaków podtypu H5N8. Służby weterynaryjne prowadzą działania w zakresie 

śledzenia i wycofywania produktów wprowadzanych z tego gospodarstwa na rynek. O ognisku został 

również powiadomiony Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowie Wielkopolskim. 

Ognisko nr 2020/3 zostało wyznaczone w gospodarstwie prowadzącym hodowlę przyzagrodową, 

w którym utrzymywano 36 sztuk drobiu różnych gatunków (kury, kaczki, gołębie). Gospodarstwo 

położone jest w miejscowości Wólka Orłowska, w gminie Izbica, w powiecie krasnostawskim, 

w województwie lubelskim. Jest to ognisko wtórne do ogniska nr 2019/1, stwierdzonego w dniu 31 

grudnia 2019 r. w powiecie lubartowskim. Właściciel tego gospodarstwa prowadzi fermę zwierząt 

futerkową i w dniach 27 - 28 grudnia 2019 r, pozyskał do skarmiania lisów 7,5 tony ubocznych 

produktów pochodzenia zwierzęcego z fermy indyków w powiecie lubartowskim, gdzie w dniu 31 

grudnia 2019 r. potwierdzono HPAI. 

Ognisko nr 2020/4 zostało wyznaczone w gospodarstwie prowadzącym hodowlę przyzagrodową, 

w którym utrzymywano 43 sztuki drobiu różnych gatunków (kury, kaczki, gęsi). Gospodarstwo 

położone jest w miejscowości Olchowiec Kolonia, w gminie Żółkiewka, w powiecie krasnostawskim, 

w województwie lubelskim. 
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W związku z ogniskami nr 2020/3 oraz 2020/4, w dniu 4 stycznia 2020 r. zostało opublikowane 

rozporządzenie wojewody lubelskiego nr 3 i nr 4, wyznaczające wokół tych ognisk obszary 

zapowietrzony i zagrożony. 

Ognisko nr 2020/5 zostało wyznaczone w gospodarstwie, w którym utrzymywano 13 186 indyków, 

w miejscowości Stary Uścimów, w gminie Uścimów, w powiecie lubartowskim, w województwie 

lubelskim. Jest to gospodarstwo kontaktowe w stosunku do uprzednio stwierdzonych ognisk w tej 

samej miejscowości w gminie Uścimów i położone jest na ustanowionym w rozporządzeniu 

Wojewody Lubelskiego obszarze zapowietrzonym. Indyki utrzymywane w tym gospodarstwie nie 

zostały jeszcze wprowadzone na rynek. 

Ognisko nr 2020/6 zostało wyznaczone w gospodarstwie, w którym utrzymywano 24 000 indyków, 

w miejscowości Drozdówka, w gminie Uścimów, w powiecie lubartowskim, w województwie 

lubelskim. Gospodarstwo położone jest na ustanowionym w rozporządzeniu Wojewody Lubelskiego 

obszarze zapowietrzonym. Jest to gospodarstwo kontaktowe w stosunku do uprzednio stwierdzonych 

ognisk w miejscowości Stary Uścimów w gminie Uścimów, w związku z faktem, że kurnik, w którym 

stwierdzono HPAI położony jest na terenie miejscowości Drozdówka, jednak posiadacz indyków 

mieszka w miejscowości Stary Uścimów, w sąsiedztwie pozostałych ognisk tej choroby. 

W odniesieniu do wszystkich ognisk służby weterynaryjne wdrożyły wszystkie procedury zwalczania 

choroby przewidziane w przypadku wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu, zgodnie 

z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania 

grypy ptaków. 

Na podstawie wyników badań otrzymanych z krajowego laboratorium referencyjnego ds. grypy 

ptaków, tj. Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w 

Puławach, w dniu 7 stycznia 2020 r. stwierdzono wystąpienie wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) 

podtypu H5N8 u dzikich ptaków w województwie lubelskim. 

Chorobę potwierdzono w zwłokach padłego jastrzębia, znalezionego w dniu 6 stycznia 2020 r. 

w miejscowości Stary Uścimów, w gminie Uścimów, w powiecie lubartowskim, na obszarze 

zapowietrzonym wyznaczonym w rozporządzeniu Wojewody Lubelskiego w związku z wystąpieniem 

ognisk HPAI u drobiu w tym powiecie. 

Główny Lekarz Weterynarii pismem z dnia 3 stycznia br., po wykryciu HPAI u drobiu, polecił 

wojewódzkim lekarzom weterynarii wzmożenie działań dotyczących monitoringu biernego, tj. 

badania znalezionego dzikiego ptactwa w kierunku HPAI, w szczególności dzikiego ptactwa, które 

zimuje w Polsce i stanowi potencjalny rezerwuar wirusa tej choroby. 

 

II. Informacja na temat sytuacji na rynku drobiu  

W okresie I-XI 2019 r. 55% dostaw żywca rzeźnego stanowiły dostawy drobiu – około 2 823 tys. ton.  
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Krajowy skup drobiu i ceny 

Według wstępnych danych GUS w okresie styczeń-listopad 2019 r. do skupu dostarczono 2 823 tys. 

ton żywca drobiowego (w wadze żywej), o 0,5% więcej niż przed rokiem. 

 

We wrześniu 2019 r. uległa odwróceniu utrzymująca się od lutego 2019 r. wzrostowa tendencja cen 

skupu żywca drobiowego. W Polsce, w listopadzie 2019 r. (dane GUS) żywiec drobiowy skupowano 

przeciętnie po 3,79 zł/kg, o 3% taniej niż w poprzednim miesiącu, ale nieco (o 0,3%) drożej niż przed 

rokiem.  

W pierwszym tygodniu stycznia 2020 r. w porównaniu z dwoma ostatnimi tygodniami grudnia ceny 

drobiu nie spadły, a wręcz odwrotnie w wielu przypadkach nieco wzrosły. W pierwszym tygodniu 

stycznia, w porównaniu z okresem 16-29.12.2019 r. ceny kurcząt typu brojler wzrosły o 1,8%, tuszki 

patroszone o 5,9%, ćwiartki z kurczaka (o 3,8%) oraz filety z piersi kurczaka (o 1,2%). Spadek cen 

dotyczył indyków, co prawdopodobnie ma związek z tym, że przypadki grypy ptaków pojawiły się na 

Żywiec drobiowy

2 823 tys. ton
55%

Żywiec wieprzowy
1 704 tys. ton

33%

Żywiec wołowy
579 tys. ton

12%

Pozostały żywiec
12 tys.ton

Struktura towarowa skupu żywca rzeźnego w Polsce 
w okresie I-XI 2019 r. 

5 117 tys. ton

Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii KOWR na podstawie danych GUS.
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fermach indyczych. Ceny indorów obniżyły się o 1,9%, indyczek o 1,4%. Obniżyły się także ceny 

niektórych elementów indyczych, poza skrzydłami z indyka, których ceny wzrosły o 5,9%, 

podudziami z indyka (wzrost o 0,8%) i filetami z piersi indyka (wzrost o 0,8%). Ceny udźca z indyka 

obniżyły się natomiast o 1,2%. 

Polski handel zagraniczny drobiem 

Polska od 2014 r. jest największym producentem mięsa drobiowego w UE z silną dynamiką wzrostu 

produkcji i eksportu. W okresie styczeń-październik 2019 r. z Polski wyeksportowano 1,5 mln ton 

żywca, mięsa, podrobów i przetworów drobiowych (w ekwiwalencie tuszek), o 11% więcej niż 

w analogicznym okresie 2018 r. Z tej ilości na rynku UE krajowi przedsiębiorcy sprzedali blisko 1,1 

mln ton asortymentu drobiowego, o 7% więcej niż przed rokiem, podczas gdy do krajów pozaunijnych 

wyeksportowano 369 tys. ton, o 26,5% więcej. Wartość wyeksportowanych w tym okresie produktów 

drobiowych wyniosła 2,5 mld EUR (10,9 mld zł) i była o 10% większa niż przed rokiem. 

Do Polski w okresie dziesięciu miesięcy 2019 r. zaimportowano 157 tys. ton żywca, mięsa 

i przetworów drobiowych (w ekwiwalencie tuszek), o 8% więcej niż w porównywalnym okresie 

2018 r., a wydatki poniesione na zakup produktów drobiowych wyniosły 274 mln EUR (1,2 mld zł) 

i były o 3% większe. Nadwyżka handlu zagranicznego produktami drobiowymi osiągnęła poziom 1,3 

mln ton (o 12% wyższy niż w analogicznym okresie 2018 r.) i 2,2 mld EUR (o 11% wyższy). 

 

W strukturze asortymentowej eksportu produktów drobiowych z Polski 93% udział miało mięso 

(1 212 tys. ton w wadze produktu). W okresie styczeń-październik 2019 r. większość (83%) 

wyeksportowanego mięsa drobiowego stanowiło mięso kurze (83%), którego wywóz wzrósł o 12%. 

Głównymi odbiorcami mięsa drobiowego z Polski były kraje UE (71% udziału w eksporcie – 859 tys. 

ton), m.in. Niemcy (182 tys. ton – 15%), Holandia i Wielka Brytania (po 100 tys. ton – po 8%) oraz 

Francja (76 tys. ton – 6%), a spoza UE – Ukraina (79 tys. ton – 7%) i RPA (43 tys. ton – 3%). 
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Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii KOWR na podstawie danych Ministerstwa Finansów, 2019 r. dane wstępne.
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III. Skutki wystąpienia grypy ptaków  

Wystąpienie grypy ptaków w Polsce powoduje konieczność wprowadzenia nakazów, zakazów 

i ograniczeń niezbędnych do zatrzymania choroby na jak najmniejszym obszarze, jej szybkiego 

zwalczenia oraz zapobiegnięcia rozprzestrzenianiu się choroby na dalsze obszary kraju. Zastosowane 

środki mają negatywny wpływ na sytuację ekonomiczną producentów drobiu w Polsce. Ponadto, kraje 

trzecie nie uznają regionalizacji i wprowadzają tymczasowe zakazy importu. 

Zawieszenie importu produktów drobiowych z Polski przez niektóre kraje nie stanowi 

(jak dotychczas) istotnego zagrożenia dla polskiego eksportu. W eksporcie mięsa i przetworów 

drobiowych największy udział mają kraje UE.  
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Kierunki eksportu mięsa drobiowego* z Polski w okresie I-X 2019 r.

859 tys. ton1 212 tys. ton

* CN 0207

Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii KOWR na podstawie wstępnych danych Ministerstwa Finanansów.


