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Dotyczy: Notowań cen skupu drobiu w ramach Zintegrowanego Systemu Rolniczej 
Informacji Rynkowej.

W odpowiedzi na pismo z dnia 6 czerwca br. wyjaśniamy, że w ramach Zintegrowanego 

Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej (ZSRIR), ceny skupu drobiu rzeźnego są zbierane 

od wybranych zakładów uboju drobiu. Wielkość uboju w zakładach objętych badaniami 

ZSRIR stanowi ponad 50% uboju drobiu rzeźnego w Polsce. Oznacza to, że liczba 

zakładów włączonych do ZSRIR, jest wystarczająca do prowadzenia reprezentatywnych 

badań rynkowych w zakresie monitorowania poziomu cen.

Ceny publikowane w biuletynach ZSRIR są obliczane na podstawie dokumentów 

księgowych – faktur, jako cena średnia ważona (iloraz wartości i ilości towaru), co 

dodatkowo urealnia prezentowane ceny. Dane przesyłane przez poszczególne zakłady są 

każdorazowo analizowane przez pracowników Ministerstwa, zaś wszelkie wątpliwości są 

wyjaśniane bezpośrednio z danym zakładem. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

dokłada wszelkich starań, aby ceny prezentowane w biuletynach informacyjnych ZSRIR, 

jak najdokładniej odzwierciedlały rzeczywistą sytuację rynkową.

Zwracamy również uwagę, że Ministerstwo nie ponosi odpowiedzialności za 

wykorzystywanie danych rynkowych prezentowanych w publikowanych na stronie 

internetowej MRiRW biuletynach informacyjnych. Dotyczy to również sytuacji, w której 
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w jakikolwiek sposób jest do nich odniesienie w umowach kontraktowych pomiędzy 

zakładami uboju drobiu a hodowcami prowadzącymi chów drobiu rzeźnego. 

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości zapisów znajdujących się w umowie 

kontraktowej lub uzasadnionym podejrzeniu stosowania przez nabywcę nieuczciwych 

praktyk na podstawie ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu 

wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi 

(Dz.U.2021.2262), istnieje możliwość przesłania (nawet anonimowo) stosownego 

zawiadomienia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKIK). Prezes 

UOKIK może wszcząć z urzędu, postępowanie wyjaśniające, jeżeli okoliczności będą 

wskazywać na możliwość naruszenia ww. przepisów. 

Aktualnie utrzymują się rekordowe ceny skupu żywca drobiowego. W maju 2022 r. 

odnotowano kolejny wzrost cen skupu zarówno kurczaków typu brojler, jak i indyków. 

W maju 2022 r. średnia miesięczna cena skupu kurcząt typu brojler wyniosła 6,16 zł/kg 

(+2,0% m/m, +54,4% r/r). W latach 2017-2021 średnia miesięczna cena skupu kurczaków 

typu brojler w maju kształtowała się w przedziale 3,00-3,99 zł/kg. W maju 2022 r. średnia 

miesięczna cena skupu indyków wyniosła 8,56 zł/kg (+4,3% m/m, +36,5% r/r). W latach 

2017-2021 średnia miesięczna cena skupu indyków w maju kształtowała się w przedziale 

4,48-6,27 zł/kg.

Zgodnie z danymi Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, 

w I kwartale br., w porównaniu z analogicznym okresem przed rokiem, ceny przemysłowych 

mieszanek pasz dla kurczaków typu brojler wzrosły o 24,7% podczas gdy ceny kurcząt 

rzeźnych były wyższe o 37,0%. Większy wzrost cen kurcząt niż ceny pasz poprawił relację 

cen żywiec/pasza, która rozszerzyła się z 1:2,25 do 1:2,47 (o 9,8%). 

Biorąc pod uwagę powyższe należy uznać, że nie ma podstaw do ogólnego twierdzenia, że 

zakłady uboju narzucają przez siebie ceny poniżej kosztów produkcji. Na podstawie wyżej 

prezentowanych zmian cen skupu żywca drobiowego należy stwierdzić, że rynek jest 

elastyczny i reaguje na zmianę sytuacji podażowo-popytowej. 

Niezależnie od tego należy nadmienić, że na podstawie art. 38q ust. 1 ustawy z dnia 

11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych, każde dostarczanie produktów 

rolnych (…), wymaga zawarcia pisemnej umowy spełniającej określone warunki. 

Najkorzystniejszym sposobem zapewnienia sobie zbytu oraz odpowiednich cen sprzedaży 

jest nawiązanie trwałej współpracy z odbiorcami w formie umów podpisanych 

z wyprzedzeniem, tj. przed dostawą lub umów kontraktacji. Daje to możliwość stabilizacji 
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w dłuższym okresie czasu, jeśli chodzi o warunki produkcji oraz zbytu, co dla rolników 

ukierunkowanych na produkcję rynkową jest sprawą najważniejszą.

Z poważaniem

Waldemar Guba
dyrektor
Departamentu Rynków Rolnych
/podpisano elektronicznie/

Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania Państwa/Pani/Pana danych osobowych dostępna jest pod adresem: 
www.gov.pl/rolnictwo/polityka-przetwarzania-danych-osobowych
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