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 WYDARZENIA 
 
 

Wideokonferencja prezesa Choińskiego z prezesem URE 
 
Postępująca suszą oraz już widoczny deficyt wody stwarzają realne zagrożenie wyłączeń 
prądu dla branży mięsnej. Witold Choiński, prezes zarządu Związku Polskie Mięso 
rozmawiał o tym podczas specjalnej wideokonferencji z Rafałem Gawinem, prezesem 
Urzędu Regulacji Energetyki. 
 
Prezes Choiński przekazał prezesowi Gawinowi, że wyłączenia prądu pociąga za sobą 
ogromne straty dla przedsiębiorstw mięsnych, bowiem brak w dostawach prądu to 
zagrożenie dla bezpieczeństwa żywności, bezpieczeństwa dobrostanu zwierząt oraz dla 
bezpieczeństwo technicznego dla urządzeń i pracowników (np. system chłodniczy są 
oparte na amoniaku). 
 
 
Podkreślił, że z uwagi na cykl produkcyjny (najkrótszy do 2 a najdłuższy 7 dni) 
wyłączenie z dnia na dzień z pewnością wpłynie na bezpieczeństwo. 
 
Powiedział, że doświadczenia z poprzednich lat (2015-2018) spowodowały, że 
przedsiębiorstwa mięsne dokonały zmian w zakresie zabezpieczenia bezpieczeństwa 
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energetycznego, np. zmieniły poziom mocy bezpiecznej czy tez zainwestowały we własne 
źródła energii. Jednak tego rodzaju działania zmniejszyły ryzyko, ale jego ostatecznie nie 
zniosły. 
 
Prezes Gawin wyjaśnił, że obecne uwarunkowania gospodarcze, w tym susza oraz 
epidemia koronawirusa, na obecną chwilę nie dają sygnałów, z których wynikałaby 
potrzeba wprowadzenia ograniczeń (wyłączeń). System od 2015-2018 został poprawiony, 
co nie znaczy, że ryzyko przestało istnieć. Nie dał takiej gwarancji. Podkreślił, że polski 
sektor energetyczny jest dobrze przygotowany. Zapewnił, że jeśli w kolejnych miesiącach 
będzie taka sytuacja jak teraz, to nic złego nie powinno się zdarzyć. Zaznaczył, że kryzys 
z pewnością obniży zapotrzebowanie na prąd. 
 
Prezes URE zasugerował, by przedsiębiorstwa dokonały przeglądu mocy bezpiecznej pod 
kątem sytuacji kryzysowej. 
 
Na pytanie Witolda Choińskiego o możliwość zmian legislacyjnych, które objęłyby 
ochroną branżę mięsną, Rafał Gawin odpowiedział, że on jako prezes URE musi 
wykonywać przepisy prawa. Ale jednocześnie dopuszcza taką możliwość, że mogłaby 
zostać podjęta inicjatywa zmiany legislacyjnych, w których uwzględniono by potrzeby 
(interesy) branży mięsnej. On jako prezes URE włączyliby się taki proces i poparli 
kierunek zmian. 
 
Prezes URE został zapytany o to, czy istnieje możliwość wyprzedzającego poinformowania 
branży o planowanych wyłączeniach / ograniczeniach w terminie 7 dni przed? 
 
Odpowiedział, że na gruncie unijnego i polskiego prawa nie ma takiej możliwości, poza 
tym nie da się tego przewidzieć.  
 
 

Będzie możliwy eksport do ZEA 
 
Minister Jan Krzysztof Ardanowski rozmawiał telefonicznie z minister stanu ds. 
bezpieczeństwa żywnościowego Zjednoczonych Emiratów Arabskich (ZEA) Mariam bint 
Muhammed Saeed Hareb Almheiri. 
 
Omawiane były przede wszystkim możliwości intensyfikacji współpracy handlowej.  
Zjednoczone Emiraty Arabskie w dużej mierze uzależnione są od importu produktów 
rolno-spożywczych i zainteresowane są zwiększeniem strategicznych rezerw żywności. 
 
Minister Jan Krzysztof Ardanowski poinformował, że Polska, jako znaczący producent 
żywności, pomimo pandemii COVID-19, dysponuje nadwyżkami mocy produkcyjnych  
i może w istotnym stopniu zaspokoić zapotrzebowanie ZEA. Do najbardziej 
perspektywicznych produktów należy zaliczyć chłodzone i mrożone mięso wołowe oraz 
drób. 
 
Zjednoczone Emiraty Arabskie są jednym z priorytetowych krajów w promocji polskiego 
sektora rolno-spożywczego, z uwagi na stałe zainteresowanie przedsiębiorców tego 
sektora ekspansją w krajach Zatoki. Wartość eksportu nie odzwierciedla rzeczywistego 
potencjału tego kraju, a obecna  sytuacja na światowych rynkach rolnych wydaje się 
szansą na intensyfikację współpracy handlowej polskiej branży rolno-spożywczej  
z emirackimi partnerami. 
 
W 2019 r. łączna wartość polskiego eksportu towarów rolno-spożywczych do ZEA 
wyniosła blisko 71,2 mln EUR i wzrosła o około 24% w stosunku do 2018 r. Głównymi 
towarami eksportowanymi do ZEA w ubiegłym roku były: przetwory spożywcze z mąki, 
wyroby piekarnicze, wyroby cukiernicze, czekolada i przetwory spożywcze zawierające 
kakao. Istotną pozycją eksportową były również jabłka. 
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Wszelkie informacje o zapotrzebowaniu rynku ZEA na polskie artykuły rolno-spożywcze 
są na bieżąco aktualizowane na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w zakładce 
„Możliwości eksportowe”: 
 
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zjednoczone-emiraty-arabskie. 
 
 

Rzekomy pomór drobiu w Macedonii Północnej 
 
W związku informacją o wystąpieniu ogniska rzekomego pomoru drobiu, Macedonia 
Północna nie może być dłużej uznawana za kraj o statusie wolnym od tej choroby,  
a właściwe władze weterynaryjne tego kraju nie mogą dłużej certyfikować przesyłek: 
świeżego mięsa drobiowego, drobiowych wyrobów mięsnych oraz nieprzetworzonych 
produktów mięsnych i nieprzetworzonych drobiowych ubocznych produktów pochodzenia 
zwierzęcego.  
 
Oznacza to, że ww. przesyłki nie mogą być importowane z Macedonii Północnej do Unii 
Europejskiej. 
 
 

Związek Polskie Mięso na Twitterze 
 
Związek Polskie Mięso ma swój profil na portalu społecznościowym Twitter 
@PolskieMieso. 
 
Jego celem jest informowanie o działaniach jakie podejmuje Związek Polskie Mięso, 
prezentowanie ciekawych informacji i danych oraz komentowanie wydarzeń istotnych dla 
branży mięsnej. 
 
Profil prowadzi Witold Choiński, prezes zarządu Związku Polskie Mięso. 
 
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do śledzenia profilu:  
https://twitter.com/PolskieMieso 
 
 

 KORONAWIRUS 
 

Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie 
działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa 
SARS-CoV-2 
 
Na stronie sejmowej znajduje się projekt tzw. trzeciej tarczy antykryzysowej. 

 
http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=FFB1A01963B2E1EFC1258558003109
3C 

 

Nowe rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ograniczeń i 

obostrzeń 
 
W sobotę 2 maja w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało nowe rozporządzenie  
w sprawie obostrzeń związanych z epidemią SARS-Cov-2. 
  
http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/792 

 

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zjednoczone-emiraty-arabskie
https://twitter.com/PolskieMieso
http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=FFB1A01963B2E1EFC12585580031093C
http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=FFB1A01963B2E1EFC12585580031093C
http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/792
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Wideokonferencja z udziałem ministra rolnictwa 
 
W czwartek 30 kwietnia odbyła się cotygodniowa wideokonferencja przedstawicieli branży 
rolnej i rolno-spożywczej z ministrem rolnictwa i rozwoju wsie Janem Krzysztofem 
Ardanowskim. Związek Polskie Mięso reprezentował prezes zarządu Witold Choiński. 
Obok ministra tym razem udział wziął również Bogdan Konopka, Główny Lekarz 
Weterynarii. 
 
Link do wideokonferencji: 
https://www.youtube.com/watch?v=AEI8vQJ1UDg 
 

 

Zbiory wiedzy i porad 
 
 

Aktualne zasady i ograniczenia 

 
https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia 
 
 
Wytyczne sanitarne dla pracowników w zakładach mięsnych w USA 

 
https://www.dol.gov/newsroom/releases/osha/osha20200426 
 
lub 
 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/meat-poultry-
processing-workers-employers.html 
 
 
 

 SEJMOWA KOMISJA ROLNICTWA 
 
 
5 maja 2020, godz. 11:00 

sala nr 211, bud. U 
 
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu 
oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (druk nr 335) 
- uzasadnia Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
 
Link do druku sejmowego nr 335: 
http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?documentId=ADA885FEC8D9D35AC125854B002BB46F 

 
 

12 maja 2020, godz. 13:00 

sala nr 04A, bud. U 
 
Zespół Parlamentarny ds. Zielonego Ładu dla Polski  
"Odbudowa po pandemii - tylko z Zielonym Ładem".  
 
Spotkanie z udziałem gości online. 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=AEI8vQJ1UDg
https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia
https://www.dol.gov/newsroom/releases/osha/osha20200426
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/meat-poultry-processing-workers-employers.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/meat-poultry-processing-workers-employers.html
http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?documentId=ADA885FEC8D9D35AC125854B002BB46F
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 RYNKI EKSPORTOWE 
 

Uzgodnienie nowych wzorów świadectw zdrowia na eksport do 
Singapuru 

 
W wyniku starań Głównego Lekarza Weterynarii w dniu 27 kwietnia 2020 roku 
uzgodnione zostały następujące wzory świadectw zdrowia: 

 na wywożone z Polski do Singapuru produkty jajeczne; 
 na wywożone z Polski do Singapuru jaja konsumpcyjne. 

 
Zatwierdzenie do eksportu uzyskały 4 fermy produkujące jaja konsumpcyjne  
i jeden zakład przetwórstwa jaj. Ponadto, terenowe organy Inspekcji 
Weterynaryjnej są w trakcie zbierania z pozostałych zakładów zainteresowanych 
realizacją wysyłek na rynek singapurski wymaganej dokumentacji w celu 
przekazania jej do służby właściwej Singapuru. 
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