


• Duży spadek liczby gospodarstw produkujących trzodę chlewną

• Ceny oferowane przez skupy nie zapewniają rentowności produkcji w cyklu
otwartym. W tym modelu producenci nadal są „pod kreską” ze względu na
dramatyczny wzrost kosztów produkcji.

• W szczególności spada rentowność produkcji w małych gospodarstwach, a
jakiekolwiek zyski pojawiają się przy produkcji ponad 400 - 500 szt.

• Produkcja trzody chlewnej w całej Europie – poza Hiszpanią spada, w związku z
tym podaż jest ograniczona, a jednocześnie kończą się zapasy mięsa
wieprzowego, który nie zostały wyeksportowane do Chin. Taka sytuacja może
doprowadzić do tego, iż zabraknie mięsa wieprzowego na półkach sklepowych, a
jego cena będzie rosła

• Nieco lepiej wygląda sytuacja w cyklu zamkniętym, opartym o żywienie
wyprodukowanym w gospodarstwie zbożem i z dopłatą ARiMR do prosiąt.



• Spadek eksportu wieprzowiny z Europy do Chin, który wygenerował 
około 30% nadwyżkę podaży nad popytem.

• Spadek popytu na wieprzowinę w krajach UE, w tym w Polsce.

• Ceny w promocjach mięsa wieprzowego w sieciach stanowią 
narzędzie walki konkurencyjnej pomiędzy nimi.

• Destrukcyjny wpływ tuczy nakładczych na wolny rynek – ten model 
nie pozwoli na wzrost cen zadowalających dla rolników nie będących 
jego uczestnikami.

• Koszty produkcji w tuczach nakładczych są niższe w wyniku 
optymalizacji wszystkich procesów i redukcji marż pośredników.





• Spadek liczby gospodarstw jest obecny we wszystkich krajach UE, 
poza Hiszpanią.

• Należy oczekiwać, że ten trend utrzyma się w przyszłości z kilku 
powodów:

 Ekonomika produkcji trzody chlewnej wymusza koncentrację i 
profesjonalizację sektora.

 ASF zniechęca rolników do kontynuowania produkcji.

 Rosną koszty środowiskowe i negatywna presja społeczna.

Młodzi rolnicy niechętnie podejmują wyzwanie jakim jest trudna 
produkcja zwierzęca. 



Według danych ARiMR, pogłowie trzody
chlewnej w Polsce wyniosło w październiku

(10.10.2022r.) br. 9,43 mln sztuk,
w porównaniu do 9,72 mln z lipca br.

W ostatnim kwartale ubyło w
Polsce 290 878 świń.

w sztukach

Zmiana %

Udział % 

województwaWojewództwa 05.07.2022 10.10.2022

dolnośląskie 163 559 152 104 - 7% 2%

kujawsko-pomorskie 1 042 994 966 612 - 7,32 % 10%

lubelskie 411 702 410 851 - 0,21% 4%

lubuskie 165 649 159 314 - 3,82% 2%

łódzkie 1 013 505 1 013 660 0,02% 11%

małopolskie 123 334 117 128 - 5,03% 1%

mazowieckie 1 381 089 1 341 423 - 2,87% 14%

opolskie 406 483 397 206 - 2,28% 4%

podkarpackie 112 687 104 834 - 6,97% 1%

podlaskie 356 871 351 220 - 1,58% 4%

pomorskie 653 701 618 334 - 5,41% 7%

śląskie 229 540 223 608 - 2,58% 2%

świętokrzyskie 205 996 191 756 - 6,91% 1%

warmińsko-mazurskie 603 796 595 898 - 1,31% 6%

wielkopolskie 2 420 676 2 368 712 - 2,15% 25%

zachodniopomorskie 433 885 421 929 - 2,76% 4%

RAZEM 9 725 467 9 434 589 - 2,99% 100%



• Likwidacja gospodarstw trzodowych tylko częściowo powoduje spadek 
pogłowia świń w Polsce.

• Powoli, ale jednak następuje proces koncentracji produkcji trzody chlewnej 
w mniejszej liczbie większych gospodarstw rolnych.

• Według danych ARiMR 20% ferm produkuje 86% krajowego pogłowia 
trzody.

• Rozwija się tucz nakładczy, który w przypadku dużych ubojni stanowi już 
50% zaopatrzenia w surowiec do uboju.

• Należy spodziewać się, że proces koncentracji produkcji będzie trwał nadal, 
ale może zostać przyhamowany poprzez dopłaty do zwiększonego 
dobrostanu loch i tuczników, które są jednym z ekoschematów w ramach 
KPS 2023-27.
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Cena warchlaka: 
186,15 zł 

Cena warchlaka: 
273,26 zł

Cena warchlaka 
na dzień 

dzisiejszy:
331,63 zł



• W normalnych warunkach popytu i podaży należałoby się spodziewać 
dalszego wzrostu ceny – na rynku jest mniej żywca, a popyt jest w miarę 
stały.

• Dodatkowo wraca zainteresowanie europejską wieprzowiną na rynakch
azjatyckich, w Chinach oraz Korei Południowej.

• Warunki nie są jednak normalne ponieważ dochodzą czynniki, które w 
sposób unikalny i jednostkowy wpływają na rynek:

Duża skala tuczy nakładczych, gdzie warunki ekonomiczne produkcji nie są 
wolno-rynkowe

Gwałtownie rosnące koszty energii, które zakłócają ekonomikę i płynność 
finansową ubojni oraz zakładów przetwórczych

Spadająca siła nabywcza konsumentów na skutek inflacji
Spadek konsumpcji wieprzowiny i mięsa w ogóle
Presja cenowa sieci detalicznych 
ASF



• Nadchodzące ceny energii spowodują kolejny wzrost kosztów energii.

• Producenci nie są zorganizowani pomimo istnienia wielu grup 
producentów.



• W tabeli poniżej przedstawiamy wyniki finansowe dla 3 modeli produkcji trzody
chlewnej w oparciu o analizy i kalkulacje prowadzone regularnie przez
Wielkopolską Izbę Rolniczą (dane z początku września)

Cykl zamknięty Cykl otwarty Tucz nakładczy

Całkowity koszt 

produkcji 738,03 zł 988,94 zł 

Wartość 

sprzedaży 744,65 zł 788,93 zł 

Dopłata 80,0 zł - zł 

Wynik finansowy 85,62 zł - 200,01 zł 30-50,0 zł 



Koszty bezpośrednie (na 1 tucznika)

żywienie 522,62
koszt inseminacji 11,38

energia 24,50
koszty usług weterynaryjnych 80,00

remont stada 5,33

koszty środków myjących i dezynfekcyjnych 20,07
naprawy 4,08

amortyzacja budynku 16,67
amortyzacja urządzeń 9,72

praca rolnika 33,33
Razem koszty bezpośrednie 727,70

Koszty pośrednie 10,33
RAZEM KOSZTY 738,03

Przychody

sprzedaż tuczników 737,00
sprzedaż macior 6,65

RAZEM SPRZEDAŻ 744,65
WYNIK FINANSOWY 6

WYNIK GOTÓWKOWY 65
Doplata 80,00

Razem z dopłatą 85,62



Wyszczególnienie Jednostka Ilość Cena Wartość

A) Koszty bezpośrednie

1. Zakup prosięcia szt. 1 221,20 227,84

Ubytki naturalne % 3

2. Pasza

Jęczmień z zakupu dt 2,5 124,39 310,98

Jęczmień z produkcji własnej dt 2,5 128,01 320,03

Pszenica z zakupu dt 0,15 145,75 21,86

Pszenica z produkcji własnej dt 0,15 127,85 19,18

Konc.T Starter dt 0,03 364,05 10,92

Konc.T Grower dt 0,06 374,98 22,50

Konc.T Finiszer dt 0,18 351,84 63,33

Razem pasza z zakupu I 2,92 429,59

Razem pasza (zboża własne) II 2,92 435,96

3. Słoma dt 2 18,66 37,32

4. Woda m3 0,64 7,26 4,65

5. Obsługa weterynaryjna zł 16,00

6. Praca ciągnika h/szt. 0,6 114,04 68,42

7. Koszt pracy ludzkiej h/szt. 4 19,70 78,80

Razem koszty bezpośrednie I zł 862,61

Razem koszty bezpośrednie II zł 868,98

B) Koszty ogólnogospodarcze

Roczna obsada zwierząt szt. 400

Koszty ogólnogospodarcze bez amortyzacji zł 21,43

Amortyzacja budynków inwentarskich i wyposażenia zł 98,23

Amortyzacja ciągnika 

(w koszcie pracy ciągnika)
zł 22,50

Razem koszty ogólnogospodarcze zł 119,65

KOSZTY RAZEM I zł 982,27

KOSZTY RAZEM II zł 988,63

Wartość produkcji
Produkt główny (netto) kg 110 6,70 737,00

Ryczałtowy zwrot VAT % 7 0,47 51,59

Cena brutto zł/kg 7,17

Jednostkowy koszt prod. I zł/kg 8,93

Jednostkowy koszt prod. II zł/kg 8,99

Suma przychodów zł 788,59

Wynik ekonomiczny I zł -193,68
Wynik ekonomiczny II zł -200,04



Listopad 2020 Listopad 2021 Listopad 2022

Konc. T Starter 2635,50 zł/t 3098,30 zł/t 3640,50 zł/t

Konc. T Grower 2405,50 zł/t 2752,30 zł/t 3749,80 zł/t

Konc. T Finisher 2324,20 zł/t 2680,20 zł/t 3518,40 zł/t



• Należy utrzymać  w formie cyklicznej (w kolejnych okresach/latach) 
wsparcia  dla rolników   utrzymujących  lochy i prosięta, na co samorząd 
rolniczy zwracał bardzo często uwagę. 

• Konieczne jest utrzymanie rekompensat za obniżony dochód dla rolników 
produkujących w strefach ASF, o co WIR wielokrotnie apelowała.

• Niezależni producenci muszą tworzyć własne, zintegrowane  organizacje 
gospodarcze.

• Należy maksymalnie wykorzystać dopłaty do dobrostanu. 
• Mięso z chowu dobrostanowego powinno być odpowiednio oznakowane 

w sklepie, tak aby konsument miał wybór co kupuje i za co płaci. 
• Należy edukować konsumenta co do związku jakości i ceny produktu. 
• Należy zawalczyć o krajowy rynek wieprzowiny i promować jej spożycie.
• Należy rozmawiać z sieciami handlowymi w celu wyeliminowania presji 

cenowej i używania mięsa wieprzowego jako narzędzia konkurowania 
między sobą.  


