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 WYDARZENIA 
 

Prezes Choiński: strategia "od pola do stołu" jest całkowicie 
oderwana od obecnych realiów ekonomicznych 
 
Proponowana przez Komisję Europejską nowa strategia "Od pola do stołu" jest całkowicie 
oderwana od obecnych realiów ekonomicznych. Co gorsza, całkowicie nie uwzględnia ona 
prognoz wzrostu populacji na świecie i w związku z tym zapotrzebowania na białko 
zwierzęce – powiedział w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl Witold Choiński, 
prezes Związku Polskie Mięso. 
 
Witold Choiński wskazuje, że jedną z wielu rzeczy, którymi ta strategia się zajmie, są 
wzorce konsumpcji i wybory żywieniowe konsumentów, a konkretnie konsumpcja mięsa. 
 
- O ile mi wiadomo, podejście rozważane przez Komisję sugeruje, abyśmy przestali 
promować produkty mięsne, przestali stymulować ich produkcję i narzucili bardziej 
ukierunkowane stosowanie przepisów podatkowych dotyczących mięsa. Drugim 
elementem wysuniętym przez Komisję i zwolenników od pola do stołu jest potrzeba 
ograniczenia produkcji zwierzęcej i zmiany orientacji na rodzaje produkcji roślinnej  
- mówi. 
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W ocenie prezesa Związku Polskie Mięso jest to uproszczona wizja rolnictwa, 
niebezpieczna pod wieloma względami. 
 
Cały wywiad można przeczytać pod linkiem: 
https://www.portalspozywczy.pl/mieso/wiadomosci/prezes-polskiego-miesa-strategia-od-
pola-do-stolu-jest-calkowicie-oderwana-od-realiow-ekonomicznych,185920.html 
 
 

Jak będzie konsolidowana sektor rolno-spożywczy? 
 
Konsolidacja sektora odbywać się ma w oparciu o Krajową Spółkę Cukrową, która już dziś 
jest obecna co najmniej na kilku rynkach, m.in. rynku cukru, skrobi czy zboża. Wbrew 
spekulacjom medialnym Ministerstwo Aktywów Państwowych nie planuje tworzyć sieci 
państwowych sklepów spożywczych czy warzywniaków. Chce natomiast konsolidować 
rynek rolno-spożywczy. 
 
– Wspólnie z firmą doradczą KPMG przygotowujemy konsolidację takich aktywów. Zależy 
nam, by powstał silny holding rolno-spożywczy. Celem zaś jest wejście na te rynki, na 
których nie jesteśmy dziś obecni – wyjaśnia Artur Soboń. 
 
Analiza dotyczy 48 spółek. Plan przewiduje, że w czerwcu mają zostać wybrane te, które 
będą podlegać konsolidacji. Do końca roku powinny natomiast zostać przeprowadzone 
dokładniejsze badania i analizy dotyczące wybranych podmiotów. 
 
– Celem tych działań jest stworzenie silnego państwowego podmiotu, polskiej grupy 
spożywczej – dodaje wiceminister Soboń. Wyjaśnia, że chodzi o to, by z jednej strony 
konsumenci zyskali konkurencyjne ceny, z drugiej zaś, by rolnicy i wytwórcy otrzymywali 
dobrą zapłatę za swoje produkty. 
 
Wiceminister aktywów zwraca przy tym uwagę, że wiele powszechnie rozpoznawalnych 
polskich marek sektora rolno-spożywczego zostało na skutek przekształceń 
własnościowych przejętych przed laty przez obcy kapitał. Spowodowało to, że Polska 
bezpowrotnie utraciła nad nimi kontrolę. – Ale mamy też kilka pozytywnych przykładów. 
Takie marki jak np. Kotlin, Włocławek, Lubella, Łowicz czy Tymbark trafiły w ręce jednej 
prywatnej firmy, która należy do polskiego kapitału. Marki są rozpoznawalne i dobrze się 
rozwijają. Na takich właśnie przykładach chcemy się wzorować przy tworzeniu naszego 
holdingu – zauważa Soboń. 
 
Wiceminister podkreśla, że z takimi podmiotami warto współpracować i na pewno warto 
czerpać z ich doświadczeń przy budowie siły polskich marek spożywczych. 
 

Raport: Fałszowanie żywności okiem brytyjskich ekspertów 
 
Brytyjskie Parlamentarne Biuro Nauki i Technologii (POST) opracowało raport POSTnote  
- w celu przedstawienia przeglądu oszustw związanych z żywnością w Wielkiej Brytanii i 
potencjalnych powiązanych skutków tego procederu. Raport współtworzyli specjaliści 
wielu rządowych jak i naukowych instytucji jak Food Standards Agency (FSA), Defra, 
British Retail Consortium, Food and Drink Federation, National Food Crime Unit. 
 
W dokumencie opisano metody badania autentyczności żywności, szersze strategie 
zapobiegania oszustwom żywnościowym oraz skutki wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii 
Europejskiej. 

 
Link do raportu: 
https://post.parliament.uk/research-briefings/post-pn-
0624/?doing_wp_cron=1590746433.1893079280853271484375 

https://www.portalspozywczy.pl/mieso/wiadomosci/prezes-polskiego-miesa-strategia-od-pola-do-stolu-jest-calkowicie-oderwana-od-realiow-ekonomicznych,185920.html
https://www.portalspozywczy.pl/mieso/wiadomosci/prezes-polskiego-miesa-strategia-od-pola-do-stolu-jest-calkowicie-oderwana-od-realiow-ekonomicznych,185920.html
https://post.parliament.uk/research-briefings/post-pn-0624/?doing_wp_cron=1590746433.1893079280853271484375
https://post.parliament.uk/research-briefings/post-pn-0624/?doing_wp_cron=1590746433.1893079280853271484375
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Raport ETO: Różnorodność biologiczna na użytkach rolnych  
– wspólna polityka rolna nie zapobiegła pogorszeniu sytuacji 
 
W Europie liczba i rozmaitość gatunków zwierząt żyjących na użytkach rolnych  
– „różnorodność biologiczna na użytkach rolnych” – istotnie się zmniejsza. Tymczasem 
UE zobowiązała się do powstrzymania utraty różnorodności biologicznej do 2020 r. Na ten 
cel Komisja zamierzała przydzielić w okresie 2014– 2020 kwotę 66 mld euro w ramach 
wspólnej polityki rolnej. 
 
Kontrolerzy Trybunału ocenili, czy unijna polityka rolna przyczynia się do utrzymania  
i wzmocnienia różnorodności biologicznej na użytkach rolnych. W wyniku kontroli 
ustalono, że: sposób sformułowania celów dotyczących rolnictwa określonych w unijnej 
strategii ochrony różnorodności biologicznej utrudnia mierzenie dokonanych postępów; 
Komisja monitoruje wydatki z budżetu UE na różnorodność biologiczną w sposób 
niewiarygodny; oddziaływanie płatności bezpośrednich w ramach WPR jest ograniczone 
lub brakuje informacji na ten temat; Komisja i państwa członkowskie premiowały 
działania w zakresie rozwoju obszarów wiejskich o mniejszym oddziaływaniu. 
 
Trybunał zaleca, by Komisja udoskonaliła koncepcję kolejnej strategii ochrony 
różnorodności biologicznej, zwiększyła wkład płatności bezpośrednich i działań w zakresie 
rozwoju obszarów wiejskich na rzecz różnorodności biologicznej, precyzyjniej 
monitorowała wydatki związane z różnorodnością biologiczną i opracowała wiarygodne 
wskaźniki, które będą odpowiednie do monitorowania postępów w zakresie różnorodności 
biologicznej na użytkach rolnych. 
 
Link: 
https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=53892 

 
Ognisko afrykańskiego pomoru świń (ASF) u świń 
 
Główny Lekarz Weterynarii poinformował o wyznaczeniu 3 ogniska ASF w Polsce w 2020 
roku, na podstawie wyników badań otrzymanych z krajowego laboratorium 
referencyjnego ds. ASF, tj. Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego 
Instytutu Badawczego w Puławach. 
 
3 ognisko w 2020 r. stwierdzono 4 czerwca 2020 r. w gospodarstwie, w którym 
utrzymywano 70 świń, położonym w gminie Włodawa, w powiecie włodawskim,  
w województwie lubelskim, w odległości około 550 metrów od granicy z Białorusią. 
Gospodarstwo położone jest na obszarze objętym ograniczeniami (obszar określony  
w części II załącznika do decyzji KE 2014/709/UE). Na terenie gospodarstwa prowadzono 
hodowlę świń ras rzadkich (rasa Mangalica), utrzymywanych w systemie otwartym. 
 
W gospodarstwie, w którym wyznaczono ognisko ASF, wdrożone zostały procedury 
związane z likwidacją choroby. 
 
 
ARiRM odpowiedział w sprawie poszerzenia rzeczowego w ramach 
systemu dopłat 
 
W załączeniu odpowiedź Arkadiusza Szymoniuka, wiceprezesa  ARiMR, na pismo Witolda 
Choińskiego, prezesa Związku Polskie Mięso, w sprawie o rozszerzenie rozbioru, 
pakowania i oznakowania mięsa wołowego objętego programem dopłat do prywatnego 
przechowywania. Prezes Choiński podkreślił, że taka możliwość fizycznie jest możliwa,  
a do tego przyjęcie zaproponowanego rozwiązania uczyni system dopłat bardziej 
ekonomicznym. 

https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=53892
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 OD POLA DO STOŁU 
 
Strategia od pola do stołu – cały dokument oraz harmonogram 
 
Publikujemy komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego I Komitetu Regionów o strategii „od pola do stołu” 
na rzecz sprawiedliwego, zdrowego i przyjaznego dla środowiska systemu 
żywnościowego. 
 
W Europejskim Zielonym Ładzie określono, jak do 2050 r. uczynić Europę pierwszym 
kontynentem neutralnym dla klimatu. Plan zawiera nową, zrównoważoną i sprzyjającą 
włączeniu społecznemu strategię na rzecz wzrostu w celu pobudzenia gospodarki, 
poprawy zdrowia i jakości życia ludzi, dbania o przyrodę i niepozostawiania nikogo w tyle. 
 
Strategia „od pola do stołu” jest kluczowym elementem Zielonego Ładu. Uwzględnia ona 
w kompleksowy sposób wyzwania związane ze zrównoważonymi systemami 
żywnościowymi i uznaje nierozerwalne związki między zdrowymi ludźmi, zdrowymi 
społeczeństwami i zdrową planetą. Strategia jest również głównym elementem programu 
Komisji na rzecz osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju ONZ. Wszyscy obywatele  
i operatorzy w różnych łańcuchach wartości, w UE i poza nią, powinni skorzystać na 
sprawiedliwej transformacji, szczególnie po pandemii COVID-19 i pogorszeniu 
koniunktury gospodarczej. Transformacja w kierunku zrównoważonego systemu 
żywnościowego może przynieść korzyści środowiskowe, zdrowotne, społeczne, a także 
zyski gospodarcze, a przy tym zapewnić, by wyjście z obecnego kryzysu skierowało nas 
na ścieżkę zrównoważoności 1. Zapewnienie stabilnych środków utrzymania producentom 
surowców, którzy wciąż pozostają w tyle pod względem dochodów 2 , ma zasadnicze 
znaczenie dla powodzenia odbudowy i transformacji. 
 
Zapowiedzi inicjatyw dot. żywienia i zdrowia ujęte w projekcie planu działania KE 
(Załączniku do Komunikatu Komisji): 

 Kwartał II 2021 r. - Opracowanie unijnego kodeksu i ram monitorowania 
odpowiedzialnego prowadzenia działalności gospodarczej i marketingu w łańcuchu 
dostaw żywności (włączając w to reformulację produktów i strategie w zakresie 
marketingu i reklamy); 

 Kwartał III 2021 r. – Określenie najlepszych sposobów ustalania minimalnych 
obowiązkowych kryteriów dotyczących zrównoważonych zamówień na żywność  
w celu promowania zdrowej i zrównoważonej diety, w tym produktów 
ekologicznych, w szkołach i instytucjach publicznych; 

 Kwartał IV 2021 r. - Inicjatywy mające na celu stymulowanie zmiany składu 
żywności przetworzonej, w tym ustalenie najwyższych dopuszczalnych poziomów 
niektórych składników odżywczych – Organizacja FDE jest w trakcie 
opracowywania komunikatu nt. maksymalnych poziomów składników odżywczych. 

 Kwartał IV 2022 r. - Określenie profilów żywieniowych w celu ograniczenia 
promocji żywności o wysokiej zawartości soli, cukru lub tłuszczu; 

 2023 r. - Przegląd ram prawnych europejskiego programu dla szkół w celu 
ponownego ukierunkowania programu na zdrową i zrównoważoną żywność. 

 
Link do całego dokumentu: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0381&from=EN 
 
 
 
 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0381&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0381&from=EN
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 LEGISLACJA 
 
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w związku  
z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 
 
Rozporządzenie określa warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej  
w ramach niektórych działań i poddziałań objętych Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014–2020, które mają zastosowanie podczas stanu zagrożenia 
epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonych na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 
2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U.  
z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.), w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 lub 
wprowadzeniem stanu nadzwyczajnego w związku z zakażeniami tym wirusem oraz  
w okresie 90 dni od dnia odwołania tych stanów, w celu przeciwdziałania skutkom tych 
stanów oraz mając na względzie zapewnienie sprawnego wdrażania programu  
w warunkach tych stanów. 
 
Link do projektu rozporządzenia: 
https://legislacja.gov.pl/docs//509/12334351/12691167/12691168/dokument450116.pd
f 
 

 RYNKI EKSPORTOWE 
 
Hongkong zniósł część zakazów eksportowych dotyczących mięsa i produktów  
z drobiu, nałożonych z powodu występowania w Polsce grypy ptaków 

 
3 czerwca 2020 roku służba weterynaryjna Hongkongu poinformowała o wznowieniu 
eksportu mięsa drobiowego (tuszek, elementów i podrobów) oraz produktów drobiowych 
(w tym jaj) przeznaczonych do spożycia przez ludzi z następujących powiatów: 

 powiat lubartowski, województwo lubelskie; 
 powiat krasnostawski, województwo lubelskie; 
 powiat ostrowski, województwo wielkopolskie; 
 powiat szamotulski, województwo wielkopolskie; 
 powiat myśliborski, województwo zachodniopomorskie; 
 powiat legnicki, województwo dolnośląskie; 
 powiat iławski, województwo warmińsko-mazurskie. 

 
Przyjmowane będzie wyłącznie świeże/zamrożone mięso drobiowe oraz produkty  
z drobiu, których cała przesyłka pochodzi od drobiu utrzymywanego w kraju, strefie lub 
kompartmencie wolnym od grypy ptaków (Avian Influenza, AI) od momentu wylężenia. 
Przesyłki jaj przeznaczonych do spożycia przez ludzi (wyprodukowane/zapakowane) będą 
przyjmowane wyłącznie z kraju, strefy lub kompartmentu wolnego od AI pod warunkiem 
transportowania ich w nowych lub odpowiednio odkażonych opakowaniach. 
 
Przesyłka musi być zaopatrzona w świadectwo zdrowia w uzgodnionym formacie 
używanym aktualnie jako towarzyszące przesyłkom eksportowanym z Polski do 
Hongkongu. 

 
Częściowe zniesienie ograniczeń wprowadzonych przez Republikę Armenii  
z uwagi na występowanie HPAI w Polsce 

 
Pismem z dnia 2 czerwca 2020 r. służba weterynaryjna Republiki Armenii poinformowała 
o zniesieniu restrykcji importowych wprowadzonych w związku z występowaniem  
w Polsce wysoce zjadliwej grypy ptaków dla województwa lubelskiego. Ponownie istnieje 

https://legislacja.gov.pl/docs/509/12334351/12691167/12691168/dokument450116.pdf
https://legislacja.gov.pl/docs/509/12334351/12691167/12691168/dokument450116.pdf
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możliwość wwozu z województwa lubelskiego do Republiki Armenii następujących 
towarów: 
 

 żywego drobiu (wszystkich gatunków); 
 wszystkich produktów z mięsa drobiowego; 
 piór, puchu; 
 jaj konsumpcyjnych i wylęgowych; 
 mączki mięsno-kostnej; 
 pasz i dodatków paszowych, z wyjątkiem dodatków zawierających materiały 

syntetyczne i chemiczne. 
 
Jednocześnie GIW przypomina, że nadal obowiązuje zakaz w związku z wystąpieniem 
wysoce zjadliwej grypy ptaków, który służba weterynaryjna Republiki Armenii 
wprowadziła dla województwa wielkopolskiego. 
 
 
Zniesienie przez Singapur restrykcji dla kolejnych powiatów z uwagi na 
wygaszenie ognisk HPAI 

 
W dniu 1 czerwca 2020 r. właściwa służba Singapuru poinformowała, iż w oparciu  
o informacje przekazane przez Głównego Lekarza Weterynarii, podjęła decyzję  
o zniesieniu restrykcji wprowadzonych z uwagi na wystąpienie HPAI dla kolejnych 
powiatów, tj. 
 

 powiatu kolskiego i konińskiego w województwie wielkopolskim; 
 powiatu gliwickiego w województwie śląskim; 
 powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego w województwie opolskim; 
 powiatu sieradzkiego, łowickiego, łódzkiego wschodniego, poddębickiego, 

zgierskiego w województwie łódzkim; 
 powiatu ostródzkiego w województwie warmińsko-mazurskim. 

 
Z wyżej wymienionych powiatów można eksportować do Singapuru drób, mięso 
drobiowe, produkty drobiowe i hodowlane ptaki ozdobne. 
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