
1 

 

Biuletyn Związku Polskie Mięso 
 

 
BIULETYN 

Związku Polskie Mięso 
1 czerwca 2020 roku, numer 146 

 

 
 WYDARZENIA 

 Rząd dostał zgodę na pomoc dużym firmom wysokości 7,5 mld zł 
 GUS policzy zwierzęta gospodarskie 

 

 KORONAWIRUS 
 Zbiory wiedzy i porad 

 

 RYNKI EKSPORTOWE 
 Częściowe zniesienie ograniczeń wprowadzonych przez Republikę 

Białorusi z uwagi na występowanie HPAI w Polsce 
 Wystartowała platforma Anti-COVID offer by Polish Business  

 

  

 

 WYDARZENIA 
 

Rząd dostał zgodę na pomoc dużym firmom w wysokości 7,5 mld zł 
 
Komisja Europejska wydała pozytywną decyzję w sprawie programu pomocowego 
przewidującego udzielanie przedsiębiorcom pomocy publicznej w formie pożyczki 
preferencyjnej podlegającej umorzeniu (sprawa SA.57054 - Polskie środki antykryzysowe 
- COVID-19 - tarcza finansowa dla dużych przedsiębiorstw - umorzenie pożyczek).  
 
Program ten został notyfikowany Komisji Europejskiej przez Prezesa UOKiK 23 kwietnia 
br. i po ponad miesięcznych negocjacjach prowadzonych przez Urząd Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów oraz Polski Fundusz Rozwoju ostatecznie został uznany za 
zgodny z rynkiem wewnętrznym. 
 
Program przewiduje udzielanie dużym przedsiębiorstwom i niektórym małym i średnim 
przedsiębiorstwom pożyczki mającej na celu finansowanie bieżącej działalności, 
natomiast umorzenie ma na celu rekompensatę szkód doznanych przez te nie w związku 
z wystąpieniem stanu epidemii. Kwota umorzenia nie może przekroczyć 75 proc. kapitału 
pożyczki oraz 75 proc. poniesionej przez przedsiębiorcę szkody. Program pomocowy 
został zatwierdzony na dwóch podstawach prawnych: 

1. pożyczka preferencyjna została zatwierdzona na podstawie sekcji 3.3  
Tymczasowych ram środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki  
w kontekście trwającej epidemii Covid-19 

2. umorzenie zostało zatwierdzone bezpośrednio na podstawie art. 107 ust. 2 lit b 
TFUE. 

 
Budżet zatwierdzonego programu wynosi 7,5 mld PLN. Jest on elementem programu 
rządowego pt. „Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla dużych firm”. 
 
Linki do informacji o zakresie pomocy: 
https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/duza-firma 
 

https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/duza-firma
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https://www.gov.pl/web/rozwoj/obrona-polskich-firm-miejsc-pracy-kredytobiorcow-i-
samorzadow-w-kolejnej-pakietowej-ustawie-ktora-zlozy-sie-na-tarcze-antykryzysowa 
 

GUS policzy zwierzęta gospodarskie 
 
W dniach od 1 do 26 czerwca 2020 r. na terenie całej Polski zostaną przeprowadzone 
przez Główny Urząd Statystyczny badania statystyczne z zakresu rolnictwa. 
 
GUS dokona badania pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej oraz 
dokona badania pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego. 
 
Osoby fizyczne, których gospodarstwa rolne zostały wylosowane do ww. badań mogą 
udzielić wymaganych informacji poprzez: 

 samodzielne wypełnienie formularza przez Internet w dniach 1 – 4 czerwca 2020 
r., dostępnego na stronie https://rolnictwo.stat.gov.pl , 

 rozmowę z teleankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego w dniach 5-26 
czerwca 2020 r. 

 
Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej mogą udzielić 
wymaganych informacji poprzez:  

 samodzielne wypełnienie formularza przez Portal Sprawozdawczy w dniach  
14 czerwca 2020 r., dostępnego na stronie:  
https://raport.stat.gov.pl/gus.ps/login/login.pa, 

 rozmowę z teleankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego w dniach 15-26 
czerwca 2020 r. 

 
 

GUS opublikował analizę o skupie i cenach produktów rolnych  
w 2019 roku 
 
Podstawowe informacje o poziomie skupu produktów rolnych (ilościowo i wartościowo) 
wg grup produktów oraz informacje o cenach skupu oraz cenach uzyskiwanych przez 
rolników na targowiskach – opublikował Główny Urząd Statystyczny. 
 
Publikacja „Skup i ceny produktów rolnych w 2019 r.” zawiera zbiór informacji źródłowo-
analitycznych charakteryzujących w ujęciu retrospektywnym poziom skupu i cen 
produktów rolnych w 2019 r. Synteza wyników zawartych w niniejszej publikacji opisana 
jest w publikacji „Rolnictwo w 2019 roku”. 
 
Analiza zawiera dane z zakresu skupu produktów rolnych prowadzonego przez jednostki 
handlowe i przetwórcze. Informacje te prezentowane są w ujęciu ilościowym  
i wartościowym dla rolnictwa ogółem z wydzieleniem gospodarstw indywidualnych  
w układzie regionalnym i wojewódzkim. 
 
Link do analizy: 
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rolnictwo-lesnictwo/rolnictwo/skup-i-ceny-
produktow-rolnych-w-2019-roku,7,16.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.gov.pl/web/rozwoj/obrona-polskich-firm-miejsc-pracy-kredytobiorcow-i-samorzadow-w-kolejnej-pakietowej-ustawie-ktora-zlozy-sie-na-tarcze-antykryzysowa
https://www.gov.pl/web/rozwoj/obrona-polskich-firm-miejsc-pracy-kredytobiorcow-i-samorzadow-w-kolejnej-pakietowej-ustawie-ktora-zlozy-sie-na-tarcze-antykryzysowa
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rolnictwo-lesnictwo/rolnictwo/skup-i-ceny-produktow-rolnych-w-2019-roku,7,16.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rolnictwo-lesnictwo/rolnictwo/skup-i-ceny-produktow-rolnych-w-2019-roku,7,16.html
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 KORONAWIRUS 
 
 
Zbiory wiedzy i porad 
 
 
Wytyczne MRiRW i GIS dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców 
przy pracach sezonowych – aktualizacja 
 
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wytyczne-mrirw-i-gis-dla-producentow-rolnych-
zatrudniajacych-cudzoziemcow-przy-pracach-sezonowych--aktualizacja 
 
Pakiet rozwiązań antykryzysowych w skrócie 
 
https://www.mojeppk.pl/pliki/repozytorium-plikow/materialy-do-
pobrania/pdf/Pigulka_ze_zmianami_z_Tarczy_3.0_25052020.pdf 
 
Zakładka na stronie internetowej Polskie Mięso 
 
Na stronie internetowej Związku Polskie Mięso znajduje się zakładka „Koronawirus”, na 
której znajduje się zbiór podstawowych informacji oraz porad dla zakładów mięsnych. 
 
http://polskie-mieso.pl/koronawirus/ 
 
 
 

 RYNKI EKSPORTOWE 
 
Częściowe zniesienie ograniczeń wprowadzonych przez Republikę Białorusi  
z uwagi na występowanie HPAI w Polsce 
 
Władze Republiki Białorusi poinformowały o częściowym zniesieniu ograniczeń 
importowych wprowadzonych z uwagi na HPAI dla woj. lubelskiego. 
 
Pismem z dnia 26 maja 2020 r. służba weterynaryjna Republiki Białorusi poinformowała  
o częściowym zniesieniu restrykcji importowych dla województwa lubelskiego 
wprowadzonych w związku z występowaniem w Polsce wysoce zjadliwej grypy ptaków. 
Ponownie istnieje możliwość wwozu z województwa lubelskiego do Republiki Białorusi 
następujących towarów: 

 żywego drobiu (z wyjątkiem dzikiego, zoologicznego i cyrkowego); 
 jaj wylęgowych; 
 mięsa drobiowego, jaj w proszku, melanżu, albuminy i innych produktów 

spożywczych przetwórstwa jaj kurzych; 
 puchu i pierza; 
 nie poddanych obróbce (dezynfekcji) trofeów myśliwskich dzikiego ptactwa 

(drobiu); 
 nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi surowców pochodzenia zwierzęcego, 

przeznaczonych do produkcji karm dla zwierząt domowych i futerkowych. 
 
Jednocześnie służba weterynaryjna Białorusi poinformowała o utrzymaniu zakazu wwozu 
z województwa lubelskiego następujących towarów: 

 dzikiego ptactwa oraz ptactwa przeznaczonego do ogrodów zoologicznych  
i cyrków; 

 jaj spożywczych; 
 pasz i dodatków paszowych pochodzenia zwierzęcego, w tym z drobiu i ryb  

(z wyjątkiem mączki rybnej, mączki z ssaków morskich, skorupiaków  

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wytyczne-mrirw-i-gis-dla-producentow-rolnych-zatrudniajacych-cudzoziemcow-przy-pracach-sezonowych--aktualizacja
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wytyczne-mrirw-i-gis-dla-producentow-rolnych-zatrudniajacych-cudzoziemcow-przy-pracach-sezonowych--aktualizacja
https://www.mojeppk.pl/pliki/repozytorium-plikow/materialy-do-pobrania/pdf/Pigulka_ze_zmianami_z_Tarczy_3.0_25052020.pdf
https://www.mojeppk.pl/pliki/repozytorium-plikow/materialy-do-pobrania/pdf/Pigulka_ze_zmianami_z_Tarczy_3.0_25052020.pdf
http://polskie-mieso.pl/koronawirus/
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i bezkręgowców; dodatków do karm oraz poddanych obróbce termicznej gotowych 
karm dla kotów, psów, tchórzy, tchórzofretek, fretek, gryzoni, zwierząt 
akwariowych i terrariowych); 

 pasz i dodatków paszowych pochodzenia roślinnego (z wyjątkiem dodatków do 
karm oraz gotowych karm dla kotów i psów, tchórzy, tchórzofretek, fretek, 
gryzoni, zwierząt akwariowych i terrariowych). 

 
\Jednocześnie pragnę przypomnieć, że nadal obowiązują zakazy w związku  
z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, które służba weterynaryjna Republiki 
Białorusi wprowadziła dla województwa warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, 
zachodniopomorskiego, dolnośląskiego, opolskiego, łódzkiego, śląskiego i lubuskiego. 
 
 
Wystartowała platforma Anti-COVID offer by Polish Business  
 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych uruchomiło platformę Anti-COVID Offer by Polish 
Business, mającą na celu wsparcie eksportu polskich produktów, w szczególności 
innowacyjnych i zaawansowanych technologicznie. 
 
Jak podkreślił wiceminister Jabłoński, zakładka ANTI-COVID Offer powstała z myślą  
o zebraniu w jednym miejscu informacji o produktach i rozwiązaniach oferowanych przez 
polskich przedsiębiorców i naukowców, które mogą okazać się przydatne w walce  
z  pandemią COVID-19 i w przeciwdziałaniu jej skutkom. – Dokładamy starań, by jak 
najszerzej promować przy tej okazji polski biznes i nowatorskie rozwiązania z obszaru 
wysoko zaawansowanych technologii. Pamiętamy też o tym, że w wyniku kryzysu 
spowodowanego pandemią przerwane zostały np. łańcuchy dostaw artykułów 
żywnościowych do niektórych krajów i regionów świata. Stąd rubryka z artykułami rolno-
spożywczymi – odnotował wiceszef polskiej dyplomacji. 
 
MSZ uruchomiło również na swoim portalu specjalną stronę adresowaną do importerów. 
Są na niej zamieszczane i na bieżąco aktualizowane informacje o obowiązujących w 119 
krajach ograniczeniach w eksporcie np. środków ochrony osobistej, włóknin i urządzeń do 
dekontaminacji. Na stronie uruchomiono również ważną zakładkę dot. logistyki dostaw  
z przydatnymi informacjami o możliwościach realizacji dostaw do Polski. 
 
Zainteresowane firmy i inne podmioty zapraszamy do zgłaszania swoich ofert do 
zamieszczenia na stronie, poprzez kontakt z MSZ pod adresem:  
anti-covid.offer@msz.gov.pl. 
 
Link do platformy: 
https://www.gov.pl/web/diplomacy/anti-covid-offer-by-polish-business 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.gov.pl/web/diplomacy/anti-covid-offer-by-polish-business
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