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 WYDARZENIA 
 

Nowe narzędzie wsparcia – Możliwości współpracy 
 
Ministerstwo rolnictwa i rozwoju wsi zachęca do korzystania z nowo utworzonej zakładki 
„Możliwości współpracy”. Jest to miejsce wymiany informacji dla branży rolno-spożywczej 
o wolnych mocach przerobowych, składowych czy też potrzebach podjęcia współpracy  
w zakresie przetwórstwa rolno-spożywczego. 
 
Trwająca pandemia COVID-19 spowodowała liczne utrudnienia w funkcjonowaniu branży 
rolno-spożywczej. 
 
Podmioty tego sektora informują o ryzyku czasowych ograniczeń w zakresie skupu 
surowca rolnego, jego przetwórstwa i sprzedaży swoich produktów jednocześnie 
podkreślają, iż warunkiem utrzymania dotychczasowych poziomów aktywności są często 
ograniczone możliwości w zakresie logistyki, przetwórstwa lub powierzchni 
magazynowych/przechowalniczych. 
 
– W obecnych warunkach pilną i ważną sprawą jest szybki przepływ informacji zarówno  
o możliwościach eksportu, zbyt jak i współpracy. Dlatego wychodzimy naprzeciw takim 
potrzebom. Poleciłem obok zakładki „Możliwości eksportowe” uruchomienie kolejnej 
„Możliwości współpracy” – poinformował minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. 
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Zakładka „Możliwości współpracy” będzie rodzajem platformy wymiany informacji  
o wolnych mocach przerobowych, składowych, czy też potrzebach podjęcia współpracy  
w zakresie przetwórstwa rolno-spożywczego. 
 
Informacje dotyczące chęci nawiązania współpracy w tym zakresie należy przesyłać na 
adres mailowy: wspolpracaprzetworcow@minrol.gov.pl 
 
Informacje będą zamieszczane na stronie: Możliwości współpracy 
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/mozliwosci-wspolpracy2 
 
Każda informacja musi zostać opatrzona następującymi danymi: Nazwa firmy/adres 
firmowy/telefon/adres mailowy. Syntetyczny opis samej oferty nie może przekraczać 400 
znaków. 
 
 

Polacy bardziej się boją mniejszych pensji niż utraty pracy 
 
59% Polaków obawia się, że z powodu epidemii koronawirusa ich wynagrodzenie ulegnie 
zmniejszeniu, podczas gdy utraty pracy lęka się 38%. Ale w większości przypadków te 
obawy nie znajdują na razie potwierdzenia w deklaracjach pracodawców – wynika  
z najnowszego badania przeprowadzonego przez IMAS International na zlecenie 
Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA. 
 
57% ankietowanych pod koniec marca deklarowało, że „pracuje normalnie, jak zawsze”, 
a 14% wykonuje swoje obowiązki zawodowe zdalnie.  
 
– Jeśli spojrzeć na wykształcenie, to widać wyraźnie, że wśród tych, którzy pracują „jak 
zawsze” dominują osoby z wykształceniem zawodowym i średnim. Wykonywane przez 
nich zawody wymagają ich obecności na stanowisku pracy. Nie można przecież fabryki 
przenieść do domu. 14% badanych pracuje zdalnie w domu, w ramach tzw. homeoffice. 
Tę grupę tworzą głównie osoby z wykształceniem wyższym, czyli w większości 
reprezentanci stanowisk specjalistycznych, których obowiązki nie wymagają od nich 
obecności w zakładzie pracy – mówi Adam Łącki, prezes Zarządu Krajowego Rejestru 
Długów.  
 
Blisko 16% respondentów przebywało na urlopach (płatnych bądź bezpłatnych), 
zwolnieniach lekarskich bądź zasiłkach opiekuńczych. 4,5% badanych nie wykonuje 
obowiązków zawodowych z powodu zamknięcia zakładu pracy i nie otrzymuje z tego 
tytułu wynagrodzenia. Tę grupę w dużej mierze tworzą kobiety. 
 
Lęk przed utratą pracy jest odwrotnie proporcjonalny do wielkości firmy, w której 
ankietowani pracują. O ile zatrudnieni w mikro przedsiębiorstwach mają takie obawy  
w 48%, to w dużych firmach ten odsetek wynosi 32%. Podobnie ma się w przypadku 
obaw związanych z redukcją pensji, gdzie rozpiętość wynosi od 68% do 54%. 
 
– Takie wyniki nie są dla nas zaskoczeniem. Małe przedsiębiorstwa nie mają dużych 
oszczędności, które pozwolą im na przetrwanie kilku miesięcy bez normalnej sprzedaży. 
Dlatego cały czas mocno podkreślamy, że bardzo ważne jest, aby zwłaszcza sektor MŚP 
otrzymał realną pomoc, w złotówkach, która pozwoli im na wypłaty dla pracowników, ale 
też na regulowanie zobowiązań wobec kontrahentów. Oni też mają pracowników, którym 
muszą wypłacić pensje – mówi Andrzej Kulik, ekspert Rzetelnej Firmy, działającej pod 
patronatem Krajowego Rejestru Długów. 
 
Na razie te obawy w większości wypadków nie wynikają z deklaracji pracodawców. - 50 
procent badanych przyznaje, że właściciele firm, w których pracują, nie sygnalizują, że 
mogą być problemy z wypłatą pełnych wynagrodzeń na skutek pandemii koronawirusa. 
Takie sygnały otrzymuje 19 proc. badanych, a tylko 7 proc. przyznaje zdecydowanie, że 

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/mozliwosci-wspolpracy2
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tak jest. Przedsiębiorcy mają świadomość, że epidemia się skończy i wtedy będą 
potrzebować pracowników. Jeśli ich teraz zwolnią, za chwilę mogą zniknąć z rynku, gdy 
gospodarka ożyje – dodaje Adam Łącki.  
 
Na pytanie o wpływ pandemii koronawirusa na sytuację finansową firm, w których są 
zatrudnieni,50,5% respondentów przyznało, że jest on negatywny. Pozytywny wpływ 
pandemii na budżet pracodawcy zauważa 9,5% badanych. Dla 40% epidemia nie ma 
znaczenia i wpływu na firmową kasę. 
 
Źródło:  Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA. 
 
 

 KORONAWIRUS 
 
Do lasów nie mają wstępu także myśliwi 
 
Pojawiające się w mediach informacje, że wprowadzony zakaz wstępu do lasów nie 
obejmuje myśliwych, to nieprawda. Od 3 do 11 kwietnia myśliwi nie mogą organizować  
w lesie polowań ani – tak jak każdy inny obywatel – nawet przebywać w lasach. 
 
Ograniczenia w dostępie do lasów, wynikają z zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego 
oraz decyzji Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i są konsekwencją 
lawinowego wzrostu wizyt w lasach po zamknięciu terenów zielonych w miastach. Lasy  
w całej Polsce, w szczególności w pobliżu miast, zaczęły być oblegane. W cieplejsze dni,  
a zwłaszcza w weekend na szlakach był tłok, ludzie gromadzili się na leśnych parkingach  
i w miejscach wypoczynkowych. Urządzane były ogniska, imprezy i spotkania. Wytyczne 
nakazujące zachowanie dystansu społecznego były w lasach masowo łamane. 
 
Według ekspertów wzmożone wycieczki do lasów i parków narodowych spowodowałyby 
transmisję wirusa na peryferia miast, co grozi pojawieniem się nowych ognisk zakażeń. 
Epidemiolodzy wskazują, że odnotowany wzrost zachorowań w ostatnich dniach jest 
właśnie skutkiem rozprężenia obserwowanego w czasie minionego ciepłego weekendu. 
Wcześniej zamknięte decyzjami dyrektorów niektóre parki narodowe (tatrzański, 
kampinoski) były wskazywane jako dobra praktyka przeciwdziałania rozprzestrzenianiu 
się wirusa. 
Rozporządzenie Rady Ministrów wprowadzające powszechny zakaz poruszania się, 
przewidziało możliwość przemieszczania się myśliwych realizujących obowiązki 
wynikające z prawa łowieckiego, jak np. ważne dla rolników szacowanie szkód łowieckich. 
Tym samym rozporządzeniem wprowadzono zakaz korzystania z terenów zielonych, czyli 
także lasów. Od tego zakazu nie przewidziano jednak wyjątku dla myśliwych. 
 
Oznacza to, że myśliwi mogą się przemieszczać, ale poza zamkniętym obszarem, 
wyłącznie w celu szacowania szkód łowieckich, zabezpieczania pól rolników przed 
szkodami, dokonywania niezbędnych napraw lub wykonywania poleceń odpowiednich 
władz związanych zapobiegających rozprzestrzenianiu się Afrykańskiego Pomoru Świń, 
który zagraża polskim rolnikom. Jednak poza zamkniętymi terenami zielonymi.  
 
Wprowadzone ograniczenia są tymczasowe, do soboty 11 kwietnia. Wytrzymajmy. Im 
większe zaangażowanie w ograniczanie mobilności całego społeczeństwa, tym lepsze 
skutki naszej walki z pandemią koronawirusa. 
 
Zostańmy w domach, las poczeka! 
 
Źródło. MŚ. 
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Zbiory wiedzy i porad 
 
Inspekcja Weterynaryjna – zbiór informacji o koronawirusie 
 
Inspekcja weterynaryjna przygotował na swojej stronie internetowej specjalną zakładkę 
na której znajdują się wszystkie informacji dotyczące hodowli zwierząt oraz przetwórstwa 
produktów pochodzenia zwierzęcego podczas epidemii koronowirusa. 
 
https://www.wetgiw.gov.pl/inspekcja-weterynaryjna/koronawirus 
 
Przedsiębiorstwo spożywcze w Wielkiej Brytanii – wytyczne 
 
Brytyjska rządowa agencja Public Health England, w związku z epidemią koronawirusa 
opublikowała wytyczne i procedury postępowania dla przedsiębiorstw działających  
w obszarze przemysłu spożywczego. 
 
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-for-food-
businesses/guidance-for-food-businesses-on-coronavirus-covid-19 
 
Pracownicy sezonowi spoza Polski i UE - nowe wytyczne Komisji Europejskiej 
zatrudniania w czasie epidemii 
 
Komisja Europejska wydała wytyczne w postaci poradnika z informacjami jak 
przedsiębiorstwo produkujące żywność może w czasie epidemii zatrudnić pracownika  
w swoim zakładzie. 
 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_545 
 
Polskie, międzynarodowe i branżowe źródła wiedzy o koronawirusie 
 
Poniżej linki do stron internetowych zawierających wyjaśnienia dotyczące epidemii 
koronawirusa oraz rady dla producentów żywności 
 
Polska 
 
https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2018/04/5-krok%C3%B3w-do-bezpieczniejszej-
%C5%BCywno%C5%9Bci.pdf 
 
https://www.gov.pl/web/koronawirus/zalecenia-dla-przedsiebiorcow-w-zwiazku-z-
rozprzestrzenianiem-sie-koronawirusa 
 
https://www.gov.pl/web/koronawirus/zalecenia-dla-obiektow-handlowych-w-zwiazku-z-
rozprzestrzenianiem-sie-koronawirusa 
 
WHO 
 
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/getting-workplace-ready-for-
covid-19.pdf 
 
Irlandia 
 
https://www.fsai.ie/faq/coronavirus.html 
 
Niemcy 
 
https://www.bfr.bund.de/en/can_the_new_type_of_coronavirus_be_transmitted_via_foo
d_and_objects_-244090.html 

https://www.wetgiw.gov.pl/inspekcja-weterynaryjna/koronawirus
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-for-food-businesses/guidance-for-food-businesses-on-coronavirus-covid-19
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-for-food-businesses/guidance-for-food-businesses-on-coronavirus-covid-19
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_545
https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2018/04/5-krok%C3%B3w-do-bezpieczniejszej-%C5%BCywno%C5%9Bci.pdf
https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2018/04/5-krok%C3%B3w-do-bezpieczniejszej-%C5%BCywno%C5%9Bci.pdf
https://www.gov.pl/web/koronawirus/zalecenia-dla-przedsiebiorcow-w-zwiazku-z-rozprzestrzenianiem-sie-koronawirusa
https://www.gov.pl/web/koronawirus/zalecenia-dla-przedsiebiorcow-w-zwiazku-z-rozprzestrzenianiem-sie-koronawirusa
https://www.gov.pl/web/koronawirus/zalecenia-dla-obiektow-handlowych-w-zwiazku-z-rozprzestrzenianiem-sie-koronawirusa
https://www.gov.pl/web/koronawirus/zalecenia-dla-obiektow-handlowych-w-zwiazku-z-rozprzestrzenianiem-sie-koronawirusa
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/getting-workplace-ready-for-covid-19.pdf
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/getting-workplace-ready-for-covid-19.pdf
https://www.fsai.ie/faq/coronavirus.html
https://www.bfr.bund.de/en/can_the_new_type_of_coronavirus_be_transmitted_via_food_and_objects_-244090.html
https://www.bfr.bund.de/en/can_the_new_type_of_coronavirus_be_transmitted_via_food_and_objects_-244090.html
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Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców 

 

https://www.pfpz.pl/nowosci/?id_news=7198&lang_id=1# 
 

 ASF  
 

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii o możliwości uzyskania odstępstwa 
od badań laboratoryjnych świń w kierunku ASF przed ich przemieszczeniem ze 
stref objętych restrykcjami 

 
Główny Lekarz Weterynarii informuje, że we współpracy z przedstawicielami związków 
branżowych Polpig oraz Polsus, zostały opracowane zasady bioasekuracji dla gospodarstw 
utrzymujących świnie, celem uzyskania odstępstwa od obowiązku wykonywania badań 
laboratoryjnych próbek krwi w kierunku ASF, pobranych od świń na 7 dni przed 
przemieszczeniem zwierząt z obszaru objętego ograniczeniami i obszaru zagrożenia. 
Wytyczne opisujące sposób biologicznego zabezpieczenia fermy świń, składają się  
z dokumentu bazowego zawierającego wymagania w zakresie: 

1. statusu zdrowotnego gospodarstwa i jego otoczenia w kontekście ASF, 
2. infrastruktury gospodarstwa, w tym podziału fermy na tzw. strefę czystą i brudną, 
3. zarządzania na fermie zwierzętami, ludźmi, paszami, ubocznymi produktami 

pochodzenia zwierzęcego itp.,  
4. prowadzonej dokumentacji  

 
oraz wzoru protokołu kontrolnego, stanowiącego integralną część przedmiotowych 
wytycznych. Dokument ten wraz z protokołem zawiera istniejące wymagania w zakresie 
bioasekuracji wynikające z dotychczasowych przepisów oraz nowe dodatkowe zasady do 
dobrowolnego wdrożenia.   

 
Biorąc pod uwagę coraz większą liczbę wykonywanych badań laboratoryjnych próbek 
pobranych od świń przed przemieszczeniem poza obszary wymienione w części II i III 
decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE, wskazówki w dokumentach unijnych między 
innymi takimi jak „Principles and criteria for geographically defining ASF regionalisation” 
rewizja 3, a także działania w zakresie zwalczania tej choroby w Polsce, które wskazują, 
że najbardziej ryzykownym okresem w roku z punktu widzenia możliwości przenikania 
wirusa ASF do gospodarstw jest okres od początku czerwca do końca października, 
należy uznać, że spełnienie wymagań opisanych w nowo wypracowanym dokumencie 
powinno umożliwić przyznanie odstępstwa od konieczności pobierania próbek krwi do 
badań przed przemieszczeniem przez cały rok kalendarzowy.  

 
Natomiast w okresie od listopada do końca maja odstępstwo od wykonywania badań 
laboratoryjnych przy przemieszczeniu świń z obszaru objętego ograniczeniami i obszaru 
zagrożenia, może być przyznawane na podstawie spełniania obligatoryjnych, 
podstawowych wymagań weterynaryjnych zawartych w obowiązujących rozporządzeniach 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

 
Dokumenty  opisujące powyższe zasady bioasekuracji ferm trzody chlewnej znajdują się 
na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii w zakładce ASF - informacje dla 
hodowców i przedsiębiorców - materiały pomocnicze dla hodowców świń: 
https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/materialy-pomocnicze-dla-hodowcow-
swin 
 
Cały komunikat oraz do pobrania dokument bazowy i wzór protokołu kontrolnego 
https://www.wetgiw.gov.pl/main/komunikaty/Komunikat-Glownego-Lekarza-Weterynarii-
o-mozliwosci-uzyskania-odstepstwa-od-badan-laboratoryjnych-swin-w-kierunku-ASF-
przed-ich-przemieszczeniem-ze-stref-objetych-restrykcjami/idn:1287 
 

https://www.pfpz.pl/nowosci/?id_news=7198&lang_id=1
https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/materialy-pomocnicze-dla-hodowcow-swin
https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/materialy-pomocnicze-dla-hodowcow-swin
https://www.wetgiw.gov.pl/main/komunikaty/Komunikat-Glownego-Lekarza-Weterynarii-o-mozliwosci-uzyskania-odstepstwa-od-badan-laboratoryjnych-swin-w-kierunku-ASF-przed-ich-przemieszczeniem-ze-stref-objetych-restrykcjami/idn:1287
https://www.wetgiw.gov.pl/main/komunikaty/Komunikat-Glownego-Lekarza-Weterynarii-o-mozliwosci-uzyskania-odstepstwa-od-badan-laboratoryjnych-swin-w-kierunku-ASF-przed-ich-przemieszczeniem-ze-stref-objetych-restrykcjami/idn:1287
https://www.wetgiw.gov.pl/main/komunikaty/Komunikat-Glownego-Lekarza-Weterynarii-o-mozliwosci-uzyskania-odstepstwa-od-badan-laboratoryjnych-swin-w-kierunku-ASF-przed-ich-przemieszczeniem-ze-stref-objetych-restrykcjami/idn:1287
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 BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI 
 
Od 1 kwietnia obowiązkowe wskazanie na etykiecie całego pochodzenia 
produktu 
 
Od 1 kwietnia 2020 roku obowiązuje Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/775 
z dnia 28 maja 2018 r. ustanawiające zasady stosowania art. 26 ust. 3 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania 
konsumentom informacji na temat żywności, w odniesieniu do reguł dotyczących 
wskazywania kraju lub miejsca pochodzenia podstawowego składnika środka 
spożywczego. 
 
Zgodnie z nim jeśli mamy do czynienia z produktem, którego podstawowy składnik ma 
pochodzenie inne niż wskazane na etykiecie miejsce pochodzenie produktu finalnego 
(detalicznego), to w takim przypadku należy podać wszystkie informacje na etykiecie. 
 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32018R0775 
 
Rozmowa z Bernhardem Url, dyrektorem wykonawczym EFSA o przyczynie 
koronawirusa o bezpieczeństwie żywności. 
 
https://euractiv.jutarnji.hr/en/agrifood/food/interview-with-bernhard-url-efsas-
executive-director-food-is-not-a-source-or-route-of-covid-19-transmission/10145716/ 
 
 

 RYNKI EKSPORTOWE 
 
Możliwości eksportowe – nowa zakładka na stronie MRiRW 
 
Ministerstwo rolnictwa na swojej stronie internetowej uruchomiło specjalną zakładkę  
z informacjami o dodatkowych i pilnych możliwościach eksportowych żywności na rynki 
trzecie 
 
Link do zakładki: 
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/mozliwosci-eksportowe2 
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