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 WYDARZENIA 
 
Koniec „5 dla zwierząt”. Będzie nowy projekt 
 
Wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik poinformował, że projekt nowelizacji ustawy  
o ochronie zwierząt nie będzie dalej procedowany. Powstanie nowy projekt poselski w tej 
sprawie. 
 
- Ma być pisania nowa ustawa. Jest inicjatywa poselska, ma to być projekt poselski,  
w jakim kształcie, nie potrafię odpowiedzieć - powiedział w rozmowie z Radiem Poznań. 
 
- Ustawa, która wróciła z Senatu, nie będzie dalej procedowana – podkreślił wiceminister. 
 
Źródło: RP.pl. 
 
Będzie zmiana ustawy o IJHARS: Dobrostan Plus i zakup kontrolny 
 
Z inicjatywy Rady Ministrów został przygotowany projekt ustawy o zmianie ustawy  
o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw. Osobą 
odpowiedzialną za projekt jest Anna Gembicka, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi. 
 
Jak wyjaśniono projektowana ustawa ma na celu przede wszystkim zwiększenie 
efektywności nadzoru nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych w produkcji  



2 

 

Biuletyn Związku Polskie Mięso 
 

i w obrocie, w tym w obrocie detalicznym. W szczególności w projekcie zaproponowano 
szereg przepisów doprecyzowujących zasady kontroli jakości handlowej artykułów rolno-
spożywczych i postępowania Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 
(dalej IJHARS), w tym w zakresie kontroli żywności sprzedawanej na odległość oraz  
w zakresie ochrony danych osobowych.  
 
Jednocześnie proponowane są zmiany przepisów w zakresie „Produktu polskiego”, znaku 
jakości (art. 13 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-
spożywczych), wprowadzenie oznakowania informacją „DobrostanPlus”. Powyższe 
wymaga również zmiany kilku innych ustaw oprócz  ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r.  
o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.  
 
Najistotniejsze zmiany zawarte w projekcie to: 

 doprecyzowanie zasad kontroli sprzedaży żywności prowadzonej na odległość,  
w szczególności za pośrednictwem internetu (wprowadzenie instytucji 
anonimowego pobrania próbki), 

 dostosowanie funkcjonowania IJHARS do obowiązujących wymagań w zakresie 
ochrony danych osobowych (uwzględnienie wystąpienia Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych z dnia 6 kwietnia 2020 r., znak: DOL.413.5.2020), 

 uzupełnienie definicji artykułów rolno-spożywczych wskazaniem dotyczącym pasz 
przeznaczonych dla zwierząt domowych (w celu uniknięcia wątpliwości 
interpretacyjnych co do możliwości stosowania w tym zakresie przepisów ustawy), 

 objęcie kontroli w obrocie detalicznym okresowym imiennym upoważnieniem do 
przeprowadzania kontroli, 

 umożliwienie kontroli działalności zakładów żywienia zbiorowego przez zakup 
kontrolny produktu (z ujawnieniem tożsamości i okazaniem upoważnienia do 
kontroli po otrzymaniu zamówionej potrawy/produktu), 

 możliwość uzyskania pomocy Policji w toku kontroli prowadzonych przez organy 
IJHARS, 

 wyraźne wskazanie na możliwość pobierania przez organy IJHARS próbek do 
kontroli oznakowania, 

 umożliwienie organom IJHARS wykonywania fotografii kontrolowanych artykułów 
rolno-spożywczych, 

 umożliwienie sporządzania protokołu z kontroli w więcej niż w jednym 
egzemplarzu, 

 wprowadzenie dodatkowego szczególnego trybu uzupełniania ustaleń kontroli 
prawidłowości dokonanych transakcji finansowanych z Europejskiego Funduszu 
Rolniczego Gwarancji, realizowanych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, 

 umożliwienie podawania przez organy IJHARS do publicznej wiadomości informacji 
o wynikach kontroli, niezależnie od obligatoryjnego upubliczniania informacji 
zawartych w decyzjach administracyjnych dotyczących artykułów rolno-
spożywczych zafałszowanych, 

 przyznanie IJHARS możliwości stosowania sankcji w związku z realizacją nowych 
zadań związanych z nadzorem nad wprowadzaniem do obrotu materiałów  
i wyrobów do kontaktu z żywnością. 
 

Proponowane w niniejszej ustawie zmiany dotyczą również przepisów: (i) odnoszących 
się do znakowania środków spożywczych informacją „Produkt polski”, (ii) w zakresie 
znaku jakości, określonego w art. 13 ustawy. Ponadto, proponuje się wprowadzenie 
przepisów mających na celu umożliwienie wyróżnienia produktów pochodzących od lub ze 
zwierząt utrzymywanych w warunkach podwyższonego dobrostanu, w odniesieniu do 
których było realizowane albo jest realizowane działanie Dobrostan zwierząt w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, przez oznakowanie ich 
informacją „DobrostanPlus”. 
 
Projektowana ustawa zmienia również przepisy ustawy z dnia 20 lutego 2015 r.  
o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem Europejskiego Funduszu Rolnego na 
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rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014–2020 przez wskazanie ARiMR jako organu właściwego do wydania 
zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo rolnika w działaniu „Dobrostan zwierząt” 
PROW 2014-2020, na potrzeby znakowania produktów rolno-spożywczych informacją 
„DobrostanPlus”. 
 
Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to II kwartał 2021 roku. 
 

 BREXIT 
 

Wymogi eksportowe dla produktów rolnych oraz rolno-
spożywczych 
 
Każda polska firma będzie musiała przestrzegać nowych wymogów sanitarnych i 
fitosanitarnych. To nie wszystko. Brytyjski rząd jasno się wyraził, że jeśli dla danego 
rodzaju produktu konieczne jest posiadanie eksportowych świadectw zdrowia, to trzeba 
będzie takie nowe świadectwa uzyskać. Jednocześnie zdaje sobie sprawę, że nie 
wszystkie firmy spełnią ten warunek na dzień pierwszego stycznia, dlatego rząd 
dopuszcza czas na uzupełnienie dokumentacji. Z drugiej strony apeluje by już teraz 
ustalić jakiego rodzaju dokumenty będą konieczne. 
 

 
Eksport produktów rolnych oraz żywności 

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/brexit3  
 

Eksport zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego 
https://www.gov.uk/guidance/importing-animals-animal-products-and-high-risk-food-

and-feed-not-of-animal-origin-from-1-january-2021  
 

https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/brexit---wazne-informacje  
 

Import zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego 
https://www.gov.uk/guidance/exporting-animals-and-animal-products-to-the-eu-from-

1-january-2021  
 

Eksport roślin i produktów roślinnych 
https://www.gov.uk/guidance/importing-and-exporting-plants-and-plant-products-from-

1-january-2021  
 

 

 

 RYNKI EKSPORTOWE 
 
Zniesienie zakazu eksportu MOM na Filipiny 
 
W wyniku starań Ambasady RP w Manili oraz Głównego Lekarza Weterynarii strona 
filipińska zniosła zakaz eksportu mięsa drobiowego oddzielonego mechanicznie z Polski 
na ww. rynek, wprowadzony po wykryciu na terytorium RP ognisk wysoce zjadliwej grypy 
ptaków. 
 
Zarządzenie w sprawie zniesienia zakazu, poprzedzone analizą ryzyka przeprowadzoną w 
oparciu m.in. o dane dotyczące odzyskania przez Polskę statusu kraju wolnego od HPAI 
przekazane do Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt, zostało wydane w dniu 27 
października 2020 r. i weszło w życie tego samego dnia. 
 

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/brexit3
https://www.gov.uk/guidance/importing-animals-animal-products-and-high-risk-food-and-feed-not-of-animal-origin-from-1-january-2021
https://www.gov.uk/guidance/importing-animals-animal-products-and-high-risk-food-and-feed-not-of-animal-origin-from-1-january-2021
https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/brexit---wazne-informacje
https://www.gov.uk/guidance/exporting-animals-and-animal-products-to-the-eu-from-1-january-2021
https://www.gov.uk/guidance/exporting-animals-and-animal-products-to-the-eu-from-1-january-2021
https://www.gov.uk/guidance/importing-and-exporting-plants-and-plant-products-from-1-january-2021
https://www.gov.uk/guidance/importing-and-exporting-plants-and-plant-products-from-1-january-2021
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Pismo GLW w sprawie eksportu mięsa drobiowego na rynek Japonii 
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Audyt służb weterynaryjnych Tajlandii w zakładach - mięso wołowe 
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 LEGISLACJA 
 
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie upoważnienia związków hodowców lub innych 
podmiotów do wykonywania zadań z zakresu prowadzenia oceny wartości 
użytkowej lub hodowlanej zwierząt 
 
W projektowanym rozporządzeniu m.in.: 
 

 cofa się upoważnienie Choice Genetics Polska Sp. z o.o. do prowadzenia oceny 
wartości użytkowej i hodowlanej, publikowania wyników tych ocen oraz 
prowadzenia systemu teleinformatycznego na potrzeby tych ocen dla świń linii 
hodowlanych Naima, Gallia, Redone, P76, Neckar, P48 i EBX, 

 cofa się upoważnienie ABS Polska Sp. z o.o. do prowadzenia oceny wartości 
użytkowej i hodowlanej świń linii hodowlanych PIC408, PIC410, PIC359, 
GP1125(PIC337), GP1050, GGP1010 i GGP1020. 

 
Link do projektu rozporządzenia: 
https://legislacja.gov.pl/docs//509/12339658/12731815/12731816/dokument471702.pdf 

 
 

 WARTO PRZECZYTAĆ 
 

Rynek żywca i produkcja drobiu w Hiszpanii 
 
Amerykański Departament Rolnictwa (USDA) przygotował raport o hiszpańskim rynku 
żywca (świnie, bydło) i produkcji mięsa drobiowego. 
 
https://www.fas.usda.gov/data/spain-spanish-livestock-and-poultry-sector-update 
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