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 WYDARZENIA 
 

6 ognisko ASF 
 
Główny Lekarz Weterynarii poinformował o wyznaczeniu na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej 6 w 2020 roku ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) u świń, na podstawie 
wyników badań z 3 lipca 2020 r., otrzymanych z krajowego laboratorium referencyjnego 
ds. ASF, tj. Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu 
Badawczego w Puławach. 
 
Ognisko ASF nr 6 w 2020 r. zostało wyznaczone w gospodarstwie, w którym 
utrzymywano 122 świnie (27 prosiąt, 39 warchlaków, 45 tuczników, 1 knura i 10 loch), 
położonym w miejscowości Olecko, w gminie Olecko, w powiecie oleckim,  
w województwie warmińsko-mazurskim. Gospodarstwo położone jest na obszarze 
zagrożenia (obszar określony w części III załącznika do decyzji KE 2014/709/UE). 
 
Inspekcja Weterynaryjna wdrożyła wszystkie procedury likwidacji ogniska choroby, 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 roku  
w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń. 
 

Kontrole jakości żywności w jednej inspekcji 
 
Od 1 lipca Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) czuwa 
nad jakością żywności w całym łańcuchu dostaw. Do tej pory za kontrole produktów 
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spożywczych w sklepach była odpowiedzialna Inspekcja Handlowa (IH), a na 
wcześniejszych etapach obrotu – IJHARS. 1 lipca IH zyskała prawo do ujawniania danych 
kontrolowanych przedsiębiorców. 
 
W tym roku nadzorowana przez Prezesa UOKiK Inspekcja Handlowa obchodzi 70-lecie 
swojego istnienia. Jednocześnie wczoraj weszły w życie ważne zmiany dotyczące zakresu 
jej kompetencji. 
 
Od 1 lipca za kontrolę jakości żywności na wszystkich etapach obrotu jest odpowiedzialna 
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów-Rolno Spożywczych, która podlega Ministerstwu 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wcześniej produkty spożywcze przeznaczone dla konsumentów 
w sklepach, hurtowniach oraz barach i restauracjach kontrolowała Inspekcja Handlowa,  
a na wcześniejszych etapach np. u producenta, na granicy, w zakładach paczkujących  
– IJHARS.  
 
- Przeniesienie kontroli jakości żywności do jednej instytucji to ważny krok w kierunku 
specjalizacji instytucji państwa. 8 lipca br. zamkniemy całe przedsięwzięcie od strony 
formalnej. Zmiana ta jest korzystna zarówno dla konsumentów, jak i rolników czy 
przedsiębiorców działających w sektorze rolno-spożywczym bowiem skonsoliduje nadzór 
nad jakością żywności w całym łańcuchu dostaw od „pola do stołu”– mówi Tomasz 
Chróstny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 
 
Do IJHARS przeszli pracownicy wojewódzkich inspektoratów IH, którzy do tej pory 
specjalizowali się w kontroli żywności. UOKiK przekazał także laboratoriów 
żywnościowych: w Katowicach, Kielcach, Olsztynie, Poznaniu i Warszawie. 
 
Co roku Inspekcja Handlowa przeprowadza prawie 20 tys. kontroli, podczas których 
bierze pod lupę ponad 165 tys. partii produktów. Dużą część z nich stanowiła żywność  
– było to ok. 7-8 tys. kontroli rocznie i nawet ponad 120 tys. sprawdzanych artykułów 
spożywczych rocznie. Przykładowo inspektorzy badali jakość i oznakowanie ryb, mięsa, 
jajek, miodu, wód mineralnych, produktów rolnictwa ekologicznego, a nawet karmy dla 
zwierząt, dań serwowanych w restauracjach czy posiłków przygotowywanych przez firmy 
cateringowe dla szpitali. W ostatnim czasie duże zainteresowanie konsumentów, rolników 
i organizacji pozarządowych wzbudziły kontrole oznakowania warzyw i owoców krajem 
pochodzenia. Od 1 lipca nadzór nad jakością żywności w sklepach i innych miejscach, 
gdzie mogą ją kupić konsumenci, przejęła IJHARS. 
 
Inspekcja Handlowa będzie się mogła skoncentrować na kontroli jakości, bezpieczeństwa 
i oznakowania produktów nieżywnościowych, np. paliw, zabawek, ubrań, sprzętu 
sportowego i elektronicznego oraz usług. Nadal będzie pilnować prawidłowego 
uwidaczniania cen w sklepach, również na półkach z żywnością. Tak jak dotąd będzie 
także udzielać porad konsumentom i pomagać im w polubownym rozstrzyganiu sporów  
z przedsiębiorcami. 
 
1 lipca weszła w życie ważna zmiana dotycząca nowych zasad podawania do publicznej 
wiadomości wyników kontroli Inspekcji Handlowej. Od tej pory Prezes UOKiK może 
ujawniać m.in. pod jakim adresem została przeprowadzona, jakich konkretnie 
przedsiębiorców i produktów dotyczyła oraz jakie były nieprawidłowości. Ponadto decyzje 
Prezesa UOKiK oraz wojewódzkich inspektorów IH będą w całości publikowane na stronie 
urzędu lub WIIH-ów. Pominięte mają zostać tylko informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa.  
 
– Cieszę się, że dane przedsiębiorców sprzedających wadliwe produkty zostaną publicznie 
ujawnione. Teraz konsumenci łatwiej będą mogli sprawdzić które wyroby warto kupować, 
a które lepiej omijać. To również ważny element dyscyplinujący samych przedsiębiorców 
– mówi Tomasz Chróstny, prezes UOKiK. 
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 POMOC, SZKOLENIA, WEBINARIA 
 

POMOC 

 
2,5 mld zł dotacji unijnych dla średnich firm zmagających się z koronawirusem. Do końca 
lipca mogą się starać o dofinansowanie na kapitał obrotowy 
 
W ramach łagodzenia gospodarczych skutków pandemii Covid-19 do końca lipca br. 
przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o unijne dotacje na kapitał obrotowy. Aby otrzymać 
wsparcie, firma musi spełnić tylko dwa warunki: odnotować przynajmniej 30-proc. 
spadek obrotów wskutek pandemii oraz mieścić się w definicji średniego 
przedsiębiorstwa. Kwota dotacji jest uzależniona od skali zatrudnienia, a firma może 
przeznaczyć ją na zaspokojenie bieżących potrzeb maksymalnie przez okres trzech 
miesięcy. Na wsparcie przedsiębiorców MFiPR przeznaczy w sumie 3 mld zł z unijnych 
funduszy, z czego 2,5 mld zł trafi do firm średnich za pośrednictwem PARP. 
 
https://www.parp.gov.pl/component/content/article/61955:3-mld-zl-dotacji-unijnych-
dla-srednich-firm-zmagajacych-sie-z-koronawirusem-do-konca-lipca-moga-sie-starac-o-
dofinansowanie-na-kapital-obrotowy 
 
 

SZKOLENIA I WEBINARIA 

 
Gospodarka cyrkularna w kontekście Strategii Zrównoważonego Rozwoju UE 
oraz Europejskiego Zielonego Ładu 

 
8 lipca 2020 r., godz. 14:00-15:30 
 
http://www.frp.lodz.pl/gospodarka-cyrkularna/ 
 
 
Nowe możliwości na rynku amerykańskim 

 
Chcesz dowiedzieć się, jakie zmiany zaszły w gospodarce, otoczeniu prawnym oraz 
działalności firm na rynku amerykańskim wskutek pandemii COVID-19? 
 
9 lipca 2020, godz. 15:00 
 
Link do informacji 
https://www.paih.gov.pl/20200709/webinarium_nowe_mozliwosci_na_rynku_amerykans
kim 
 
Zapisy na webinarium 
https://www.paih.gov.pl/webinarium-mozliwosci_dla_polskich_firm_na_rynku_usa 
 
 
Bezpieczny eksport  – finansowanie oraz zabezpieczanie transakcji 

międzynarodowych w kryzysie 

 

20.07.2020, godz. 10:00 – 14:00 
 

https://gapr.pl/aktualnosci/akademia-eksportera-w-kryzysie-zapraszamy-na-cykl-
bezplatnych-szkolen-online/ 
 
 
 

https://www.parp.gov.pl/component/content/article/61955:3-mld-zl-dotacji-unijnych-dla-srednich-firm-zmagajacych-sie-z-koronawirusem-do-konca-lipca-moga-sie-starac-o-dofinansowanie-na-kapital-obrotowy
https://www.parp.gov.pl/component/content/article/61955:3-mld-zl-dotacji-unijnych-dla-srednich-firm-zmagajacych-sie-z-koronawirusem-do-konca-lipca-moga-sie-starac-o-dofinansowanie-na-kapital-obrotowy
https://www.parp.gov.pl/component/content/article/61955:3-mld-zl-dotacji-unijnych-dla-srednich-firm-zmagajacych-sie-z-koronawirusem-do-konca-lipca-moga-sie-starac-o-dofinansowanie-na-kapital-obrotowy
http://www.frp.lodz.pl/gospodarka-cyrkularna/
https://www.paih.gov.pl/20200709/webinarium_nowe_mozliwosci_na_rynku_amerykanskim
https://www.paih.gov.pl/20200709/webinarium_nowe_mozliwosci_na_rynku_amerykanskim
https://www.paih.gov.pl/webinarium-mozliwosci_dla_polskich_firm_na_rynku_usa
https://gapr.pl/aktualnosci/akademia-eksportera-w-kryzysie-zapraszamy-na-cykl-bezplatnych-szkolen-online/
https://gapr.pl/aktualnosci/akademia-eksportera-w-kryzysie-zapraszamy-na-cykl-bezplatnych-szkolen-online/
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Zarządzanie ryzykiem walutowym w transakcjach handlowych z krajami Unii 

Europejskiej - obejrzyj nagranie z webinarium  

 

https://www.een.org.pl/component/content/article/62043:zarzadzanie-ryzykiem-
walutowym-w-transakcjach-handlowych-z-krajami-unii-europejskiej-obejrzyj-nagranie-z-
webinarium 
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