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 WYDARZENIA 

 

Związek Polskie Mięso na spotkaniu z Prezydentem Dudą 
 
Prezydent RP Andrzej Duda spotkał się z członkami Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz z 
przedstawicielami branż: mięsnej i drobiarskiej. Związek Polskie Mięso reprezentował 
Witold Choiński, prezes zarządu. Konsultacje dotyczyły aktualnie procedowanej w 
parlamencie nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt.  
 
Uchwalona przez Sejm nowela autorstwa PiS wprowadza m.in. zakaz hodowli zwierząt na 
futra oraz ograniczenie uboju rytualnego tylko na potrzeby lokalnych związków 
religijnych. Przewiduje też zakaz wykorzystywania zwierząt w celach rozrywkowych, 
zwiększenie kompetencji organizacji pozarządowych, częstsze kontrole schronisk i koniec 
z trzymaniem psów na krótkich łańcuchach. Nowelizacja ma wejść w życie po upływie 30 
dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem m.in. przepisów dotyczących zakazu chowu zwierząt 
na futra, które mają wejść w życie po upływie 12 miesięcy. 
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Zmiana handlu z Wielką Brytanią – praktyczne wskazówki MRiRW 
 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w związku z nadchodzącą zmianą warunków handlu 
ze Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej opublikowało poradnik 
dla branży żywnościowej. 
 
Zbliża się koniec okresu przejściowego w relacjach Unii Europejskiej ze Zjednoczonym 
Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. W związku z tym na stronie 
internetowej MRiRW zamieszczone zostały informacje nt. kontroli granicznych i innych 
wymogów, które zaczną obowiązywać w handlu towarami rolno-spożywczymi ze 
Zjednoczonym Królestwem od 1 stycznia 2021 r. 
 
Praktyczne wskazówki dla przedsiębiorców dostępne są na stronie: 
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/brexit3 
 

 
EFSA zawczasu przestrzega przed grypą ptaków 
 
Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) wezwał państwa UE do 
wzmocnienia środków nadzoru i bezpieczeństwa biologicznego, aby ustrzec się przed 
ewentualnymi nowymi ogniskami grypy ptaków w tym roku. 
 
Ostrzeżenie to jest następstwem wybuchów wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) wśród 
dzikich i domowych ptaków w zachodniej Rosji i Kazachstanie w ciągu ostatnich kilku 
miesięcy. Region ten jest znanym jesiennym szlakiem migracji dzikich ptaków wodnych 
do Europy. 

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


3 

 

Biuletyn Związku Polskie Mięso 
 

 
Europa Północna i Wschodnia będą prawdopodobnie najbardziej narażona na nowe 
epidemie, biorąc pod uwagę doświadczenia z przeszłości. Kiedy HPAI wykryto na tym 
samym obszarze Rosji latem 2005 i 2016 roku, to następnie ogniska wystąpiły w Europie 
Północnej i Wschodniej. Jeśli schemat powtórzy się w tym roku, oczekuje się, że HPAI 
dotrze do tych samych obszarów Europy jesienią lub zimą. Możliwe jest również 
późniejsze rozprzestrzenianie się na kraje Europy Południowej i Zachodniej. 
 
Ogniska grypy ptaków od 2.20.2017 do 15.08.2020 

 
Źródło: EFSA. 
 
EFSA opublikowała raport na temat rozwoju grypy ptaków: 
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6270 
 

 
 
ASF w Polsce – Zlikwidowano 57 tysięcy świń  
 
  

2019 
 

2020 
 

Liczba ognisk 48 98 
 

Liczba zlikwidowanych 
świń 

35 359 świń 56 954 świnie 

Źródło: farmer.pl 
 
 
 
 

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6270
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 USTAWA O OCHRONIE ZWIERZĄT 
 

Kalendarz wydarzeń związanych z ustawą o ochronie zwierząt 
 
07.10.2020  posiedzenie senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
 
08.10.2020   posiedzenie senackiej Komisji Ustawodawczej 
 
13.10.2020  posiedzenie Senatu 
 
18.10.2020  ustawa musi wrócić do Sejmu 
 
04-05.11.2020 planowane posiedzenie Sejmu 
 
WAŻNE: 
 
Do 6 października senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi czeka na uwagi do 
uchwalonej przez sejm ustawy o ochronie zwierząt oraz szczególnie na propozycje 
zapisów legislacyjnych. 
 
Do 7 października senacka Komisja Ustawodawcza czeka na uwagi do uchwalonej przez 
sejm ustawy o ochronie zwierząt oraz szczególnie na propozycje zapisów legislacyjnych. 
 
Uwagi i propozycje legislacyjne proszę przesłać do 5 października do godz. 12:00 na 
adres jacek@polskie-mieso.pl. 
 
 

 TAŚMY ANTYBAKTERYJNE MODERNPLAST 
 
Odnotowuje się coraz więcej przypadków wykrycia obecności groźnych bakterii nawet  
w przetworzonych produktach mięsnych np. w dużych sieciach handlowych. 
 
W związku z powyższym pojawia się potrzeba zachowania coraz większej czystości 
mikrobiologicznej. Rozbiór mięsa (szczególnie czerwonego) wymaga transportowania go 
za pomocą transporterów z tzw. taśmą modularną wykonaną z twardego tworzywa 
odpornego na cięcie nożem.  
 
Firma Modernplast rozpoczęła produkcję taśm modularnych na bazie w pełni 
antybakteryjnego tworzywa. Można w ten sposób uzyskać większe bezpieczeństwo 
mikrobiologiczne produktu końcowego bez znacznych nakładów inwestycyjnych. Taśmy  
i tak pracują już na istniejących liniach produkcyjnych i podlegają ciągłemu zużyciu 
eksploatacyjnemu.  
 
Koszty eksploatacyjne więc się tak naprawdę nie zmieniają. Należy jednak liczyć się  
z kosztami jednorazowej wymiany taśm starych (posiadających podstawowy atest 
spożywczy) na taśmy ANTYBAKTERYJNE (posiadających podstawowy atest spożywczy  
+ CERTYFIKAT ANTYBAKTERYJNY).  
 
W dotychczasowym stanie rzeczy taśmy przenośnikowe muszą spełniać tzw. normy 
minimalne wynikające z dyrektywy EU /2011. Jednak w tym przypadku tworzywo  
z którego wykonana jest taśma nadal stanowi „pożywkę” dla różnego rodzaju bakterii, 
która wchodzi w strukturę wierzchniej warstwy taśmy. Trudno ją wtedy usunąć 
(wypłukać) nawet przy zastosowaniu najróżniejszego rodzaju chemii myjącej. Ilustrują 
ten proces wymazy wykonywane każdorazowo po i przed rozpoczęciem rozbioru mięsa.  
 

mailto:jacek@polskie-mieso.pl
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W przypadku taśmy z tworzywa antybakteryjnego bakteria nie wnika w strukturę taśmy  
i to jest podstawowa zaleta tych taśm.  
 
Poza tym pamiętać należy , że nie da się uzyskać dużej czystości mikrobiologicznej bez 
współpracy na linii: CHEMIA MYJĄCA + TAŚMA PRZENOŚNIKOWA. Tak naprawdę te dwa 
produkty odpowiednio wzajemnie dobrane tworzą dopiero odpowiednią barierę dla 
rozmnażania się bakterii. 
 
Materiał: Modernplast. 
 
 

 LEGISLACJA 
 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotował projekt rozporządzenia w 
sprawie stawek płatności związanych do zwierząt za 2020 r. 
 
W rozporządzeniu określana jest wysokość stawek płatności związanych do zwierząt za 
rok 2020, tj. płatności do bydła, płatności do krów, płatności do owiec oraz płatności do 
kóz. 
 
https://legislacja.gov.pl/docs//509/12338806/12725397/12725398/dokument468146.pdf 

 
 WARTO PRZECZYTAĆ 

 
Branża HoReCa w Wielkiej Brytanii 
 
Amerykański Department Rolnictwa (USDA) przygotował raport na temat branży HoReCa  
w Wielkiej Brytanii. 
 

https://legislacja.gov.pl/docs/509/12338806/12725397/12725398/dokument468146.pdf
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Link do raportu: 
https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName
=Food%20Service%20-
%20Hotel%20Restaurant%20Institutional_London_United%20Kingdom_09-30-2020 

 

 
 SZKOLENIA, WEBINARIA 

 

Sektor spożywczy na Filipinach - trendy i możliwości ekspansji 
 
Przedsiębiorco, jeśli działasz w branży spożywczej i zależy Ci na rozwoju twojej firmy za 
granicą jednak nie wiesz jak zacząć, weź udział w naszym bezpłatnym webinarium. 
 
Filipiny to drugi największy rynek pod względem ludności w Azji Południowo-Wschodniej. 
Coroczny trend wzrostowy sprzedaży żywności oraz szybka modernizacja kraju  
i rozbudowa sieci handlowych zapewniają lukratywne możliwości dla polskich eksporterów 
oferując szybki obrót i szeroką bazę rynkową. 
 
Zapraszamy do udziału w naszym webinarium, podczas którego poznasz: 

 charakterystykę branży spożywczej na Filipinach, 
 kanały dystrybucji i sprzedaży produktów, 
 zalety i bariery rynku, 
 sposoby na skuteczne nawiązywanie kontaktów z partnerami handlowymi. 

 
Szkolenie poprowadzą: 

 Agnieszka Łukasik, Country Manager, Centrum Eksportu PAIH, 
 Rafał Owczarek, Kierownik Zagranicznego Biura Handlowego PAIH na Filipinach, 
 Allan Cristobal, właściciel Acenzo. 

 
Webinarium odbędzie się 13 października o godz. 10:00 i będzie prowadzone w języku 
polskim oraz angielskim. 
 
https://www.paih.gov.pl/20201001/webinarium_sektor_spozywczy_filipiny 

 
 
Umowy o wolnym handlu w UE: z Japonią, Wietnamem i Kanadą 
 
26 października 2020 roku zapraszamy przedsiębiorców z sektora MŚP na bezpłatne 
webinarium pt.: Umowy o wolnym handlu w Unii Europejskiej: z Japonią (EPA), 
Wietnamem (EVFTA) i Kanadą (CETA). 
 
Webinarium poprowadzi dr Łukasz Ambroziak - adiunkt w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa 
i Gospodarki Żywnościowej – Państwowym Instytucie Badawczym oraz analityk  
w Polskim Instytucie Ekonomicznym. Prelegent jest autorem ponad 100 publikacji 
naukowych – monografii, rozdziałów w monografiach oraz artykułów publikowanych  
w polskich i zagranicznych czasopismach. 
W programie: 

 Umowy o wolnym handlu UE jako element wspólnej polityki handlowej Unii 
Europejskiej. 

 Analiza porównawcza wybranych umów o wolnym handlu UE: z Japonią (EPA),  
z Wietnamem (EVFTA) oraz z Kanadą (CETA). 

 Obecny stan współpracy gospodarczej Polski z Japonią, Wietnamem i Kanadą. 
 Szanse wzmocnienia współpracy gospodarczej polskich podmiotów z podmiotami 

działającymi na wybranych rynkach. 
 Umowy o wolnym handlu jako zagrożenie dla polskich podmiotów. 

 

https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Food%20Service%20-%20Hotel%20Restaurant%20Institutional_London_United%20Kingdom_09-30-2020
https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Food%20Service%20-%20Hotel%20Restaurant%20Institutional_London_United%20Kingdom_09-30-2020
https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Food%20Service%20-%20Hotel%20Restaurant%20Institutional_London_United%20Kingdom_09-30-2020
https://www.paih.gov.pl/20201001/webinarium_sektor_spozywczy_filipiny
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26 października br. godz. 11:30 – 13:00 
 
Webinar jest otwarty i nie wymaga rejestracji. W dniu transmisji uaktywni się poniższy 
player, w którym obejrzysz materiał. 
 
https://www.een.org.pl/component/content/article/63239:umowy-o-wolnym-handlu-w-
ue-z-japonia-wietnamem-i-kanada-webinarium-26-pazdziernika-br 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Redakcja Biuletynu 
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