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abstrakt. Dokonano analizy sektora przetwórstwa żywca wieprzowego na Podkarpaciu w latach 2005-2010. 
Szczególną uwagę zwrócono na zmiany w mocach wytwórczych zakładów mięsnych. Ponadto zaprezentowano 
proces dostosowywania zakładów mięsnych do wymagań jakościowych. Stwierdzono, że w latach 2005-2010 
w województwie podkarpackim zmniejszyła się liczba zakładów mięsnych przetwarzających żywiec wieprzo-
wy. Jednocześnie spadła łączna wartość mocy wytwórczych sektora w odniesieniu do każdego z uprawnień.

wstęp
Proces transformacji ustrojowej w Polsce, który rozpoczął się w 1989 r. doprowadził do prze-

kształceń w sferze produkcji, przetwórstwa i konsumpcji żywca wieprzowego. Po uwolnieniu 
cen doszło do wzrostu cen detalicznych artykułów żywnościowych, co przy spadku dochodów 
realnych doprowadziło do zmniejszenia spożycia m.in. mięsa wieprzowego. Nowe uwarunkowania 
nie były komfortowe dla reprezentantów strony podażowej na rynku żywca wieprzowego w Pol-
sce. Musieli się oni zmagać ze zmienną koniunkturą cenową, kłopotami ze sprzedażą, wzrostem 
wymagań jakościowych oraz konkurentami z krajów Unii Europejskiej (UE). 

Wejście Polski do UE otworzyło przed sektorem produkcji i przetwórstwa żywca wieprzowego 
wspólny rynek europejski, który liczył 450 mln konsumentów. Jednocześnie integracja nałożyła 
na uczestników rynku żywca wieprzowego obowiązek przyjęcia unijnych norm sanitarno-hi-
gienicznych w całym procesie produkcji i przetwórstwa surowca oraz uwzględniania wymagań 
związanych z ochroną środowiska. Zrodziło to konieczność poniesienia zarówno przez gospodar-
stwa, jak i zakłady mięsne wysokich nakładów inwestycyjnych [Szymańska 2011]. Wzmocniło 
to więzi między producentem rolnym a przetwórcą. Zakład mięsny stał się odpowiedzialny nie 
tylko za własną produkcję, ale zaczął także kontrolować proces wytwarzania surowca i jego 
dystrybucję [Stępień 2007]. Jednocześnie przedsiębiorstwa dzięki m.in. podnoszeniu jakości 
wytwarzanego surowca, budowały trwałe przewagi konkurencyjne na coraz bardziej złożonym 
krajowym i europejskim rynku konsumpcyjnym [Szwacka-Mokrzycka, Miara 2010]. Należy 
zaznaczyć, że krajowy rynek konsumpcji wieprzowiny jest w fazie rozwoju. W latach 2005-2010 
spożycie mięsa wieprzowego na 1 mieszkańca w Polsce wzrosło z 39 do 42,6 kg (o 9,23%) i było 
najwyższe spośród wszystkich gatunków mięs (udział spożycia wieprzowiny wyniósł w 2010 r. 
60,4%) [Świetlik 2012].

Celem badań było przedstawienie zmian w wielkości i strukturze sektora przetwórstwa wie-
przowego w województwie podkarpackim w latach 2005-2010 w aspekcie posiadanych przez 
zakłady mięsne uprawnień i mocy wytwórczych oraz stopnia ich dostosowania do przepisów 
unijnych. Wybór województwa podkarpackiego wiązał się z tym, że obejmuje ono największe 
obszary wiejskie w Polsce (około 60% regionu), co stwarza dobre warunki do rozwoju rolnictwa 

1 Artykuł został zrealizowany przy wsparciu Podkarpackiego Funduszu Stypendialnego dla doktorantów.
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i przetwórstwa. Specyfiką regionu jest również mało wyspecjalizowany charakter gospodarstw 
rolnych, co bez wątpienia rzutuje na strukturę bazy surowcowej zakładów mięsnych [Walenia 
2008]. Należy również dodać, że w latach 2002-2012 spadała liczba pogłowia świń (w 2012 r.  
pogłowie trzody chlewnej w regionie południowo-wschodniej Polski wynosiło 179,3 tys. szt.,  
co stanowiło 50,6% pogłowia w 2002 r.) [www.stat.gov.pl]. 

materiał i metodyka badań
Wykorzystano dane z programu SPIWET udostępnione przez Wojewódzką Inspekcję Wete-

rynaryjną w Krośnie za lata 2005-2010. Pozwala on na bieżąco monitorować zmiany w liczbie 
zakładów mięsnych, rybnych, mleczarskich, wytwórni pasz i zakładów utylizacyjnych na obszarze 
całego województwa. Program działa od połowy 2001 r. W programie znajdują się informacje na 
temat każdego zakładu i dotyczą one: zakresu działalności, zdolności produkcyjnych faktycznych 
i zaprojektowanych, gatunków przetwarzanych zwierząt, stopnia dostosowania zakładów do 
przepisów UE i przyznanych uprawnień eksportowych.

Na podstawie informacji o zdolnościach produkcyjnych zakłady mięsne przetwarzające żywiec 
wieprzowy zostały podzielone zgodnie z wytycznymi inspekcji weterynaryjnej. Za rzeźnie o małej 
zdolności ubojowej uważa się jednostki, które ubijają 20 jednostek przeliczeniowych2 na tydzień, 
za średnie od 20 do 100 jednostek na tydzień, zaś za duże powyżej 100 jednostek przeliczeniowych 
za tydzień. Podmioty zajmujące się przetwarzaniem zostały podzielone na małe (do 7,5 t wyrobu na 
tydzień) i duże (powyżej 7,5 t). Podział na duże i małe jednostki został zastosowany w przypadku 
uprawnień do rozbioru (do 5 t mięsa na tydzień – małe, powyżej 5 t – duże) [wiw.krosno.pl].

Dostosowanie do przepisów unijnych można w poszczególnych latach określić na podstawie 
jednej z 4 kategorii (A, B1, B2 i C) nadawanej zakładom mięsnym z polecenia głównego lekarza 
weterynarii przez wojewódzkie inspekcje weterynaryjne. Do kategorii A trafiały jednostki, które 
spełniały przepisy unijne i miały przyznane uprawnienia eksportowe do tychże krajów. Zakłady 
spełniające przepisy krajowe i rokujące spełnienie przepisów unijnych znajdowały się w kategorii 
B1. Kategoria B2 obejmowała przetwórców, którzy nie spełniali w pełni przepisów krajowych, ale 
posiadali plan naprawczy dostosowania zakładów do przepisów UE wraz z wyznaczonymi termi-
nami realizacji zadań. Jednostki, które nie spełniały przepisów krajowych znalazły się w kategorii 
C. W kategorii SB znalazły się podmioty prowadzące sprzedaż bezpośrednią, zaś kategoria R 
informuje, że wobec zakładów toczy się postępowanie administracyjne w sprawie przydzielenia 
ich do odpowiedniej kategorii.

wyniki badań
W tabeli 1 przedstawiono zmiany w liczbie zakładów przetwarzających żywiec wieprzowy na 

Podkarpaciu oraz w ich mocach wytwórczych według posiadanych uprawnień. W latach 2005-
2010 liczba podmiotów zajmujących się przetwarzaniem wieprzowiny wyniosła od 126 do 130 
jednostek. Znaczący spadek był zauważalny w 2010 r., w którym w odniesieniu do 2009 r. funkcjo-
nowało o 45 podmiotów mniej (zmniejszenie o 34,6%). W przypadku uprawnień do przetwórstwa, 
najwyższe moce wytwórcze miał sektor w 2006  r. (5092,2 jednostek przeliczeniowych). W 2007 r.  
nastąpił spadek do 4875,2 jednostek przeliczeniowych (spadek o 4,3%). Przez kolejne 2 
lata można było zauważyć nieznaczny wzrost mocy wytwórczych zakładów mięsnych zaj-
mujących się przetwórstwem do 4929,7 jednostek przeliczeniowych w 2009 r. (wzrost o 
1,2%). Spadek liczby zakładów mięsnych w 2010 r. pociągnął za sobą mniejszy procen-
towo spadek mocy wytwórczych sektora w zakresie przetwórstwa – wyniósł on zaledwie 
4,1% (do 4725,65 jednostek przeliczeniowych). Niewielkie zmiany procentowe ukierun-
kowane podobnie jak w przetwórstwie, zaobserwowano również w przypadku zmian w 
mocach wytwórczych jednostek mających uprawnienia do rozbioru –spadek w 2007 r.,  

2 Świnia o masie ciała powyżej 100 kg, to 0,2 jednostki przeliczeniowej.
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wzrost do 2009 r. i spadek o 
9,3% w 2010 r. W odniesieniu 
do zakładów mięsnych mających 
uprawnienia do uboju od 2005 
do 2009 r. wzrosły ich łączne 
moce wytwórcze aż o 20,2%  
(z 6814,4 do 8190,4 jednostek 
przeliczeniowych). W 2010 r. wy-
cofały się z rynku Zakłady Mięsne 
w Dębicy, co przyczyniło się do 
znacznego zmniejszenia mocy 
wytwórczych sektora w zakresie 
uboju (spadek o 17,8%). 

W latach 2005-2009 nie było 
znaczących zmian w liczbie jed-
nostek zajmujących się produkcją 
żywca wieprzowego w zakresie 
każdego z uprawnień (od 102 do 
105 zakładów miało uprawnienia 
do przetwórstwa, od 106 do 111 do 
rozbioru i od 65 do 66 do uboju). 
W tym okresie można również za-

obserwować przewagę liczbową małych zakładów w stosunku do dużych w przypadku uprawnień 
do przetwórstwa i rozbioru. W 2009 r. przetwórstwem zajmowało się 70,9% małych jednostek 
i 29,1% dużych, zaś rozbiorem 70,3% małych i 29,7% dużych. Stwierdzono także przewagę 
liczbową małych w stosunku do średnich i dużych w przypadku uprawnień do uboju.  W 2009 
r. ubojem zajmowało się 56,1% małych podmiotów, 24,2% średnich i 19,7% dużych. W 2010 r. 
w wyniku niedostosowania się do przepisów unijnych znaczna grupa zakładów mięsnych uległa 
likwidacji i doszło do koncentracji sektora. Z rynku zniknęło 35,9% jednostek mających upraw-
nienia do przetwórstwa, 37,8% uprawnienia do rozbioru i 019,7% uprawnienia do uboju. Zmieniły 
się również proporcje liczbowe zakładów mięsnych ze względu na wielkość w zakresie każdego 
z uprawnień. W przypadku przetwórstwa w 2010 r. funkcjonowało 39,4% małych podmiotów i 
60,6% dużych, w przypadku rozbioru 31,9% małych i 68,1% dużych i w odniesieniu do uboju 
34,0% małych, 39,6% średnich i 26,4% dużych (tab. 2).  

Tabela 1. Moce wytwórcze zakładów przetwarzających żywiec 
wieprzowy według posiadanych uprawnień w województwie 
podkarpackim w latach 2005-2010
Table 1. Generation capacities in  processing plants of pork 
according to the type of possessed permissions in the Podkarpackie 
province from 2005 to 2010
lata/
years

Liczba 
zakładów/
Number of 

establishments

Uprawnienia [jedn. przeliczeniowe]/
Powers [unit-linked]

przetwórstwo/
processing

rozbiór/
boning

ubój/
slaughtering

2005 127 5039,0 2649,8 6814,4
2006 130 5096,2 2748,7 6842,4
2007 126 4875,2 2664,4 6834,4
2008 126 4907,2 2662,2 7152,4
2009 130 4929,7 2859,2 8190,4
2010 85 4725,6 2592,6 6730,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie Wojewódzkiej Inspekcji 
Weterynaryjnej w Krośnie
Source: own elaboration based on data from the Regional 
veterinary Inspectorate in Krosno

Tabela 2. Struktura zakładów przetwarzających żywiec wieprzowy w województwie podkarpackim w latach 
2005-2010 ze względu na wielkość i rodzaj posiadanych uprawnień
Table 2. The structure of the pork processing plants according to size and type of permissions in the 
Podkarpackie province  from 2005 to 2010
lata/
years

Struktura zakładów/Structure of the  pork  processing [%]
przetwórstwo/processing rozbiór/boning ubój/slaughtering
małe/
small

duże/
large

razem/
total

małe/
small

duże/
large

razem/
total

małe/
small

średnie/
medium

duże/
large

razem/
total

2005 75 27 102 82 27 109 42 13 11 66
2006 75 30 105 78 31 109 39 15 11 65
2007 74 29 103 76 30 106 39 15 11 65
2008 73 29 102 77 30 107 38 16 12 66
2009 73 30 103 78 33 111 37 16 13 66
2010 26 40 66 22 47 69 18 21 14 53

Źródło: jak w tab. 1.
Source: see tab. 1
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O procesie koncentracji w sektorze przetwórstwa żywca wieprzowego w województwie podkar-
packim świadczą również dane zamieszczone się w tabeli 3. W okresie od 2005 do 2010 r. wzrosły 
moce wytwórcze przypadające na 1 zakład mięsny w odniesieniu do posiadanych uprawnień do 
przetwórstwa, rozbioru i uboju. W przypadku przetwórstwa moce wytwórcze przypadające na 
jeden podmiot wzrosły o 44,9%, rozbioru o 54,4% i uboju o 23,0%.

W tabeli 4 przedstawiono rozkład łącznych mocy wytwórczych na małe i duże zakłady mię-
sne (w przypadku uprawnień do przetwórstwa i rozbioru) i na małe, średnie i duże (w przypadku 
uprawnień do uboju) w latach 2005-2010. W każdym z lat moce wytwórcze były skoncentrowane w 
dużych jednostkach. W 2010 r. na duże podmioty mające uprawnienia do przetwórstwa przypadało 
96,75% wszystkich mocy wytwórczych, w odniesieniu do rozbioru – 96,39% i do uboju – 82,02%.

Tabela 4. Łączne moce wytwórcze zakładów mięsnych 
przetwarzających żywiec wieprzowy według wielkości w 
województwie podkarpackim w latach 2005-2010
Table 4. The total production capacity of  pork  processing plants 
(in units conversion)  according to size in the Podkarpackie 
Province from 2005 to 2010
lata/
years

Łączne moce wytwórcze [jedn. przeliczeniowe]/
Total production capacity [livestock units]

przetwórstwo/
processing

rozbiór/
boning

ubój/slaughtering

małe/
small

duże/
large

małe/
small

duże/
large

małe/
small

średnie/
medium

duże/
large

2005 444,0 4595,5 351,3 2298,5 764,4 570 5480
2006 436,2 4660,0 341,8 2407,0 712,4 650 5480
2007 422,2 4453,0 330,3 2334,2 704,4 650 5480
2008 416,2 4491,0 330,0 2332,2 682,4 690 5780
2009 422,7 4507,0 336,0 2523,2 670,4 750 6770
2010 153,8 4571,9 93,55 2499,1 305,0 905 5520

Źródło: jak w tab. 1.
Source: see tab. 1

Tabela 5. Dostosowanie do wymagań jakościowych zakładów przetwarzający żywiec wieprzowy w 
województwie podkarpackim w latach 2005-2010
Table 5. The degree of EU legislation implementation pork processing plant in the Podkarpackie voivodeship  
from 2005 to 2010
lata
years

Liczba zakładów w kategorii/Number of establishments in this category
a B1 b2 c Sb r a B1 b2 c Sb r n a B1 b2 c

przetwórstwo/processing rozbiór/boning ubój/slaughtering
2005 21 70 6 - 5 - 21 71 5 - 12 - - 16 48 1 1
2006 25 72 3 - 5 - 25 72 3 - 9 - - 17 47 - 1
2007 24 71 2 - 5 1 24 71 2 - 8 1 - 17 47 - 1
2008 26 70 1 - 2 4 26 70 1 - 5 4 1 20 45 - 1
2009 29 65 - - 2 7 31 66 - - 3 10 1 24 41 - 1
2010 52 10 - - - 4 56 9 - - - 4 - 46 6 - 1

Źródło: jak w tab. 1
Source: see tab. 1

Tabela 3. Moce wytwórcze przypadające 
na 1 zakład przetwarzający żywiec 
w i e p r z o w y  w  w o j e w ó d z t w i e 
podkarpackim w latach 2005-2010
Table 3. Generation capacities per 
one pork processing plant in the 
Podkarpackie voivodeship  from 2005 
to 2010
lata/
years

moce wytwórcze 
przypadające na 1 zakład 
[jedn. przeliczeniowe]/

Production capacity per plant 
processing pork livestock 

[livestock units]
przetwór-

stwo/
processing

rozbiór/
boning

ubój/
slaught-

ering
2005 49,4 24,3 103,3
2006 48,5 25,2 105,3
2007 47,3 25,1 105,1
2008 48,1 24,9 108,4
2009 47,9 25,8 124,1
2010 71,6 37,6 127,0

Źródło: jak w tab. 1
Source: see tab. 1
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W latach 2005-2010 w odniesieniu do każdego z uprawnień zwiększyła się liczba zakładów 
mięsnych, które w pełni wdrożyły przepisy unijne. W przypadku przetwórstwa wzrost ten wyniósł 
147% (21 zakładów z kategorią A w 2005 r. i 52 w 2010 r.), rozbioru 166% (odpowiednio 21 i 
56), natomiast w przypadku uboju 187,5% (odpowiednio 16 i 46). Najwięcej zakładów zostało 
zakwalifikowanych do najwyższej kategorii dopiero w 2010 r. (tab. 5).

wnioski

Akcesja Polski do struktur unijnych przyspieszyła proces wdrażania systemów zapewnienia ja-
kości przez zakłady mięsne przetwarzające żywiec wieprzowy. Zakłady, które w pełni dostosowały 
się do wymagań unijnych otrzymywały kategorię A. W województwie podkarpackim w okresie 
od 2005 do 2010 r. najwięcej zakładów znalazło się w najwyższej kategorii dopiero w ostatnim z 
badanych lat. W tym roku sektor w ponad 70% był przygotowany do konkurowania na wspólnym 
rynku europejskim. Jednocześnie zachodziły w sektorze procesy koncentracji, które przejawiały 
się zamykaniem małych zakładów mięsnych, zwiększaniem przez nie mocy wytwórczych lub 
przejmowaniem ich przez większe jednostki. Należy zaznaczyć, że proces ten  nadal zachodzi, 
gdyż przede wszystkim silne i duże przedsiębiorstwa podejmują się unowocześniania produkcji 
i czynnie uczestniczą w kreowaniu postępu technicznego i biologicznego. 
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Summary
This paper analyzes the changes in the amount and structure of pork processing sector in Podkarpackie 

province from 2005 to 2010. In the  structure analysis were taken into account:  types of permissions possessed 
by pork processing plants, planned production capacity and the degree of EU legislation implementation. 
The information used  in this elaboration  were taken from SPIWET program, which is used by the Regional 
veterinary Inspections since mid-2001. It was found that in 2005-2010 in Podkarpackie province decreased 
the number of meat processing plants engaged in pork processing. At the same time decreased the total value 
of the sector’s production capacity for each of the rights.
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