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 Po brexicie wymiana towarowa między Polską a Wielką Brytanią spowolni, 

ale załamania nie będzie.  
 Spadek cen indyków i będzie wzrost pogłowia świń 
 Co przewiduje umowa o wolnym handlu z Wietnamem? 

 

 PODATEK OD MIĘSA 
Działania medialne Związku Polskie Mięso w sprawie podatku od mięsa 

 

 LEGISLACJA 
Minister rolnictwa i rozwoju wsi przygotował projekt rozporządzenia  
w sprawie wykazu międzynarodowych organów kontroli i nadzoru 
uprawnionych do wystawiania dokumentów potwierdzających przywóz 
towarów rolno-spożywczych do krajów trzecich 

 

 RYNKI EKSPORTOWE 
Nowe ograniczenia eksportowe  

 

 KOMISJA ROLNICTWA 
Azotany w rolnictwie 

 
 

  

 

 WYDARZENIA  
 

ASF w Grecji 
 
Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt poinformowała o pierwszym ognisku 
afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Grecji. Wirus wystąpił w stadzie liczącym 32 sztuki. 
 
Choroba wystąpiła na północy kraju, w niewielkim gospodarstwie oddalonym 40 km od 
granicy z Bułgarią. 
 
Link do informacji OIE: 
https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFull
EventReport&reportid=33221&newlang=en 
 
 

Kuba akceptuje polski drób 
 
Akceptowanie przez służbę weterynaryjną Kuby przesyłek mięsa drobiowego i produktów 
z mięsa drobiowego wyprodukowanych przed 8 grudnia 2019 r. 
 

https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=33221&newlang=en
https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=33221&newlang=en
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W nawiązaniu do informacji dotyczącej zakazu eksportu mięsa drobiowego i produktów 
mięsnych drobiowych wprowadzonego przez służbę weterynaryjną Kuby z uwagi na 
występowanie w Polsce wysoce zjadliwej grypy ptaków, informujemy, że w dniu 3 lutego 
2020 r. Ambasada RP w Hawanie potwierdziła, że służby Kuby przyjmą przesyłki mięsa i 
produktów mięsnych drobiowych wyprodukowane do dnia 8 grudnia 2019 r. i pochodzące 
z zakładów z całej Polski posiadających uprawniania do eksportu na rynek kubański. 
 
 

Po brexicie wymiana towarowa między Polską a Wielką Brytanią 
spowolni, ale załamania nie będzie 
 
Miniony rok powinien być kolejnym rekordowym okresem polskiego eksportu do Wielkiej 
Brytanii. Według ostatnich danych GUS po 11 miesiącach 2019 roku był on tylko o 3 mld 
zł mniejszy niż w całym 2018 roku. Mimo brexitu w 2020 roku warunki jeszcze się nie 
zmienią, jednak przedsiębiorcy muszą się nastawić na utrudnienia od stycznia 2021 roku. 
Zdaniem Michała Dembińskiego z Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej Wielka Brytania 
wciąż będzie dla eksporterów znad Wisły atrakcyjnym rynkiem, choć jego znaczenie nieco 
spadnie. 
 
– Spodziewałbym się, że to będzie kolejny rekordowy rok z punktu widzenia eksportu 
towarów z Polski do Wielkiej Brytanii – mówi agencji informacyjnej Newseria Biznes 
Michał Dembiński, główny doradca Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej. – To już nie był ten 
wzrost, który widzieliśmy przed referendum, Wielka Brytania już nie jest drugim 
największym rynkiem eksportowym dla Polski. Spodziewałbym się, że w przyszłym roku 
Francja wskoczy na trzecie miejsce, a Wielka Brytania spadnie na czwarte, ale nadal to 
jest bardzo duży i wartościowy rynek dla polskich eksporterów. 
 
Po 11 miesiącach 2019 roku do Zjednoczonego Królestwa trafiły z Polski towary  
o wartości 56,1 mld zł, o 1,8 proc. wyższej niż w analogicznym okresie 2018 roku. 
Niezmiennie największym odbiorcą polskich wyrobów są Niemcy z udziałem na poziomie 
27,7 proc. w całym wywozie. Kolejne trzy miejsca zajmują w minimalnych odstępach 
Czechy, Wielka Brytania i Francja, które odpowiadają za 6,1 proc., 6,0 proc. oraz 5,9 
proc. zakupu polskich dóbr. Jeszcze w 2015 roku Polska sprzedała na Wyspy towary za 
50,6 mld zł, ale tempo wzrostu eksportu rok do roku przekraczało 14 proc., a udział 
Brytyjczyków w nim – 6,8 proc. 
 
– Pytanie, co się stanie później, ale mnie się zdaje, że polscy eksporterzy to nie są ludzie, 
którym łatwo można powiedzieć stop. Widzieliśmy po nałożeniu rosyjskich sankcji na 
polską żywność w 2014 roku, że jak się zamknie drzwi, to oni wejdą oknem. Sądzę, że 
podobna sytuacja może być po brexicie – mówi Michał Dembiński. 
 
Po dokonanym 31 stycznia 2020 roku brexicie Unia Europejska i Wielka Brytania mają  
11 miesięcy, by dojść do porozumienia w sprawie relacji i regulacji handlowych. Jednak 
zdaniem ekspertów negocjacje handlowe wymagają znacznie więcej czasu i ryzyko 
niezawarcia umowy i powrotu wszelkich wymogów biurokratycznych, nie tylko celnych, 
jest wysokie. Dotyczy to wszystkich państw wspólnoty oraz EFTA, czyli Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego. 
 
– Eksporter z Dalekiego Wschodu czy Ameryki Południowej już płaci podatki, akcyzę, cła  
i ma do czynienia z tą całą papierologią, która wróci i dla polskich przedsiębiorców. Muszą 
oni więc przygotować się na nowe, trudniejsze warunki i dostosować się do nich – mówi 
Michał Dembiński. – Ci, którzy handlowali z Wielką Brytanią przed 2004 rokiem, 
pamiętają, jak to kiedyś wyglądało. Będzie trudniej z VAT-em, trzeba mieć numer EORI, 
zaświadczenie kraju pochodzenia towaru, które dostarczają urzędy celne. Jednak widzę 
determinację polskich eksporterów i czuję, że nie poddadzą się tak łatwo. To jest nadal 
bogaty rynek, o który warto walczyć, i spodziewam się, że nie będzie jakiegoś tąpnięcia. 
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Szacunki National Institute of Economic and Social Research przytaczane przez Polski 
Instytut Ekonomiczny wskazują, że w przypadku brexitu z porozumieniem import Wielkiej 
Brytanii spadnie o 11 proc., a Polska będzie jednym z krajów, które najmocniej mogą to 
odczuć. Eksperci PIE obliczyli, że spadek eksportu na skutek brexitu może obniżyć polskie 
PKB o 0,14–0,24 proc. (3–5 mld zł) w zależności od scenariusza wyjścia, a liczba miejsc 
pracy może spaść o 20–35 tys. Jedną z najbardziej dotkniętych branż będzie sektor 
rolno-spożywczy. 
 
– Przede wszystkim eksportujemy samochody i części samochodowe. Druga kategoria to 
żywność, potem mamy meble, materiały budowlane, stolarkę budowlaną, chemię, 
kosmetyki i farmaceutyki – wylicza główny doradca Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej.  
– W drugim kierunku, z Wielkiej Brytanii do Polski, również trafiają samochody i części 
samochodowe, ale też produkty o wysokiej wartości, czyli np. najbardziej cenne elementy 
farmaceutyczne, z których się robi lekarstwa, czy komponenty do komputerów. Nie ma 
kilku głównych branż, jest raczej 100 małych kategorii. 
 
Ze względu na kraj pochodzenia produktu Wielka Brytania nie mieści się w pierwszej 
dziesiątce państw producentów wyrobów trafiających do Polski, co oznacza, że jej udział 
w imporcie nie przekracza 2,3 proc. (tyle ma 10. pod tym względem Belgia). W 2015 
roku Brytyjczycy zajmowali ósme miejsce z udziałem w wysokości 2,7 proc. Z kolei pod 
względem kraju wysyłki kraj ten był i pozostaje na dziewiątej pozycji, choć jego udział  
w wartości przywozu spadł z 2,9 proc. do 2,4 proc. 
 
Źródło: Newseria. 
 

Spadek cen indyków i będzie wzrost pogłowia świń 
 
Dane MRiRW wskazują, że ceny indyków w styczniu (29 grudnia – 26 stycznia) obniżyły 
się o 5,3% co było największym spadkiem w takim odstępie czasowym od ponad 10 lat  
– wynika ostatniej analizy Agro Nawigator, przygotowanej przez analityków 
Departamentu Analiz Ekonomicznych PKO Bank Polski SA. 
 
Jak podkreślają eksperci banku spadki cen można wiązać z występującą w Polsce od 
końca grudnia ubiegłego roku wysoce zjadliwą grypą ptaków. Ogniska grypy stwierdzono 
głównie na fermach indyczych (9 z 16 ognisk, dane GIW [Główny Inspektorat 
Weterynarii] na dzień 30 stycznia) w których znajdowało się łącznie blisko 200 tys. szt. 
indyków lub indyczek. 
 
Ceny kurcząt nie zanotowały istotnego spadku, choć ich dynamika nieco spowolniła. 
Sprzyjało temu również niższe tempo wzrostu cen wieprzowiny na początku roku. Ceny 
niemieckich tuczników na VEZG w 2. tyg. stycznia obniżyły się łącznie do 1,82 EUR/kg 
wobec 2,03 EUR/kg w połowie grudnia 2019, choć już koniec stycznia przyniósł korektę 
notowań w górę. Z jednej strony wprowadzane ograniczenia w eksporcie polskiego drobiu 
negatywnie wpływają na ceny. Z drugiej strony pozytywnym czynnikiem może być 
decyzja UE o wstrzymaniu importu drobiu z Ukrainy do krajów Wspólnoty, spowodowana 
wystąpieniem grypy ptaków w tym kraju (za GIW). W ocenie analityków PKO BP 
elementem niepewności w tym zakresie są jednak starania Ukrainy o uzyskanie zgody na 
eksport drobiu do UE z terenów nieobjętych chorobą. 
 
Co będzie z pogłowiem świń? 
 
Z danych GUS wynika, że pogłowie świń w grudniu 2019 w Polsce wzrosło o 1,7% r/r, do 
11,22 mln szt., po istotnych spadkach w grudniu 2018 i czerwcu 2019. Poprawa 
opłacalności produkcji była prawdopodobnie kluczowym czynnikiem wzrostu w warunkach 
negatywnego oddziaływania ASF.  
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Zdaniem ekspertów PKO BP dalsza poprawa relacji cenowych trzoda-pasza sugeruje 
przyspieszenie wzrostu pogłowia w połowie 2020. Grudniowy wzrost pogłowia świń 
możliwy był mimo spadku importu prosiąt i warchlaków (-8,7% r/r w I-X 2019) przy 
wzroście liczebności krajowego stada loch o 1,6% r/r (w tym prośnych o 3,6% r/r). 
 
Dane Eurostatu wskazują, że niemieckie pogłowie świń w grudniu 2019 zanotowało 
spadek o 1,98% r/r do 25,93 mln szt., najniższego od 2000, biorąc pod uwagę badania 
pogłowia w grudniu. Impuls cenowy, przy wzrastających wymogach dot. dobrostanu 
zwierząt (wzrost kosztów produkcji), trudnościach w uzyskiwaniu pozwoleń na budowę 
oraz spadającej konsumpcji, jedynie złagodził spadki pogłowia (vs -4,1% r/r  
w grudniu’18). W największym stopniu ograniczone zostało niemieckie pogłowie loch, 
które nie zapowiada istotnego odbicia produkcji wieprzowiny w Niemczech w 1q20.  
W warunkach wysokiego zapotrzebowania w Chinach presja na wzrost cen trzody będzie 
się utrzymywać - wynika z analizy Agro Nawigator, przygotowanej przez analityków 
Departamentu Analiz Ekonomicznych PKO Bank Polski SA. 
 
Źródło: Agro Nawigator, Departament Analiz Ekonomicznych PKO Bank Polski SA. 
 

 
Co przewiduje umowa o wolnym handlu z Wietnamem? 
 
W Parlamencie Europejskim dobiegają końca prace nad treścią umowy o wolnym handlu 
między Unią Europejską a Wietnamem. Publikujmy najważniejsza ustalenia. 
 
Główne elementy umowy handlowej są następujące: 
 
zniesienie ceł: 65% wywozu z UE do Wietnamu zostanie natychmiast zwolnione z opłat 
celnych, a pozostała część - w tym motocykle, samochody, produkty farmaceutyczne, 
chemikalia, wina, kurczaki i wieprzowina - zostanie stopniowo zliberalizowana w ciągu 
dziesięciu lat. 71 % wietnamskiego wywozu do UE będzie zwolnione z cła pierwszego 
dnia, a pozostałe towary w ciągu siedmiu lat. Bezcłowy wywóz z Wietnamu wrażliwych 
produktów rolnych, takich jak ryż, czosnek czy jajka, będzie ograniczony; 

 zniesione zostaną bariery poza cłowe w sektorze motoryzacyjnym, pozwolenia na 
wywóz i przywóz oraz procedury celne. Wietnam przyjął oznaczenie "Made in EU", 
poza krajowymi oznaczeniami pochodzenia, dla produktów nierolniczych; 

 oznaczenia geograficzne: 169 symbolicznych produktów z UE, takich jak ser 
Parmigiano Reggiano, szampan czy wino Rioja, będzie objętych ochroną  
w Wietnamie, podobnie jak 39 wietnamskich produktów w UE; 

 usługi: Przedsiębiorstwa z UE będą miały lepszy dostęp do usług biznesowych, 
środowiskowych, pocztowych i kurierskich, bankowych, ubezpieczeniowych  
i transportu morskiego w Wietnamie; 

 zamówienia publiczne: Przedsiębiorstwa z UE będą mogły ubiegać się o kontrakty 
z wietnamskimi ministerstwami, przedsiębiorstwami państwowymi, jak również  
z Hanoi i Ho Chi Minh City; 

 zrównoważony rozwój: istnieją prawnie wiążące przepisy dotyczące klimatu, pracy 
i praw człowieka. Przedmiotowa umowa zobowiązuje Wietnam do stosowania 
porozumienia paryskiego. Wietnam zaplanował ratyfikację dwóch pozostałych 
projektów ustaw o zniesieniu pracy przymusowej i o wolności zrzeszania się, 
odpowiednio, do 2020 roku i 2023 roku. Jeżeli dochodzi do naruszeń praw 
człowieka, umowa handlowa może zostać zawieszona. 

 
Link do informacji o FTA UE-Wietnam: 
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200121IPR70703/eu-vietnam-
free-trade-deal-gets-green-light-in-trade-committee 
 
 
 

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200121IPR70703/eu-vietnam-free-trade-deal-gets-green-light-in-trade-committee
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200121IPR70703/eu-vietnam-free-trade-deal-gets-green-light-in-trade-committee
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 PODATEK OD MIĘSA – DZIAŁANIA ZPM 
 
Poniżej linki do informacji, które zawierają wypowiedzi Witolda Choińskiego prezesa 
zarządu Związku Polskie Mięso, na temat podatku od mięsa. 
 
https://businessinsider.com.pl/finanse/handel/podatek-od-miesa-pomysl-ue-ceny-moga-
wzrosnac/m0x28vb 
 
https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/unia-europejska-opodatkuje-mieso-dla-rolnikow-
i-przemyslu-skutki-bylyby-dramatyczne 
 
http://poradnikhandlowca.com.pl/aktualnosci-producenci/podatek-od-miesa-od-2022-r 
 
http://poradnikrestauratora.pl/aktualnosci/453-newsy/19068-podatek-od-miesa-od-
2022-r 
 
 
Linki do źródła pomysłu podatku od mięsa: 
https://www.tappcoalition.eu/nieuws/13165/true-meat-prices-in-the-eu--welcomed-by-
eu-commission-and-eu-consumer-organization-beuc-during-food-debate 
 
https://www.tappcoalition.eu/nieuws/13149/european-parliament-members-support-
pricing-meat-in-europe- 
 
 

 LEGISLACJA  
 
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi uchylającego 
rozporządzenie w sprawie wykazu międzynarodowych organów kontroli  
i nadzoru uprawnionych do wystawiania dokumentów potwierdzających 
przywóz towarów rolno-spożywczych do krajów trzecich 
 
 
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 listopada 2004 r. w sprawie 
wykazu międzynarodowych organów uprawnionych do wystawiania dokumentów 
potwierdzających przywóz towarów rolno-spożywczych do krajów trzecich (Dz. U., poz. 
2480 oraz 2013 r., poz. 1664) wskazano, że SGS Polska spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie. 
 
W związku z informacją, że powyższa spółka nie zamierza pełnić dalej zadań 
przewidzianych dla międzynarodowych organów kontroli i nadzoru uprawnionych do 
wystawiania dokumentów potwierdzających przywóz towarów rolno-spożywczych do 
krajów trzecich, konieczne jest uchylenie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi w sprawie wykazu międzynarodowych organów uprawnionych do wystawiania 
dokumentów potwierdzających przywóz towarów rolno-spożywczych do krajów trzecich. 
 
 

 RYNKI EKSPORTOWE 
 
Rozszerzenie ograniczeń wprowadzonych przez Republikę Kazachstanu z uwagi 
na występowanie HPAI w Polsce 
 
W związku z wystąpieniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ognisk wysoce 
zjadliwej grypy ptaków, pismem z dnia 28 stycznia 2020 r. służba weterynaryjna 
Republiki Kazachstanu poinformowała o wprowadzeniu od dnia 27 stycznia 2020 r. 

https://businessinsider.com.pl/finanse/handel/podatek-od-miesa-pomysl-ue-ceny-moga-wzrosnac/m0x28vb
https://businessinsider.com.pl/finanse/handel/podatek-od-miesa-pomysl-ue-ceny-moga-wzrosnac/m0x28vb
https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/unia-europejska-opodatkuje-mieso-dla-rolnikow-i-przemyslu-skutki-bylyby-dramatyczne
https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/unia-europejska-opodatkuje-mieso-dla-rolnikow-i-przemyslu-skutki-bylyby-dramatyczne
http://poradnikhandlowca.com.pl/aktualnosci-producenci/podatek-od-miesa-od-2022-r
http://poradnikrestauratora.pl/aktualnosci/453-newsy/19068-podatek-od-miesa-od-2022-r
http://poradnikrestauratora.pl/aktualnosci/453-newsy/19068-podatek-od-miesa-od-2022-r
https://www.tappcoalition.eu/nieuws/13165/true-meat-prices-in-the-eu--welcomed-by-eu-commission-and-eu-consumer-organization-beuc-during-food-debate
https://www.tappcoalition.eu/nieuws/13165/true-meat-prices-in-the-eu--welcomed-by-eu-commission-and-eu-consumer-organization-beuc-during-food-debate
https://www.tappcoalition.eu/nieuws/13149/european-parliament-members-support-pricing-meat-in-europe-
https://www.tappcoalition.eu/nieuws/13149/european-parliament-members-support-pricing-meat-in-europe-
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czasowego ograniczenia wwozu z woj. wielkopolskiego oraz zachodniopomorskiego na 
terytorium Republiki Kazachstanu następujących towarów: 

 żywego drobiu; 
 jaj wylęgowych; 
 puchu i piór; 
 mięsa drobiowego i wszystkich produktów z mięsa drobiowego, które nie zostały 

poddane obróbce termicznej (min. 70 °C); 
 pasz i dodatków paszowych dla drobiu (z wyjątkiem dodatków paszowych, 

otrzymywanych w procesie syntezy chemicznej i mikrobiologicznej); 
 trofeów myśliwskich, które nie zostały poddane obróbce taksydermicznej (dzikie 

ptactwo); 
 używanego sprzętu przeznaczonego do hodowli, uboju i rozbioru drobiu. 

 
 
Aktualizacja komunikatu dot. wprowadzonego przez Japonię zakazu importu 
mięsa drobiowego i produktów z mięsa drobiowego z Polski 
 
Zgodnie  z informacją z Ambasady RP w Tokio otrzymaną w dniu 31 stycznia 2020 r. 
Japonia dopuści import z Polski mięsa drobiowego i produktów z mięsa drobiowego, 
których pakowanie zostało zakończone do dnia 8 grudnia 2019 r. włącznie jeśli zakład 
produkcyjny i miejsce, w którym towar był zapakowany znajdują się dalej niż 50 km od 
ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków. 
 
W przypadku gdy zakład produkcyjny i miejsce, w którym towar był zapakowany 
znajdują się w promieniu do 50 km od ogniska należy przestrzegać zapisów  
w „Świadectwie pochodzenia i zdrowia dla mięsa drobiowego i produktów z mięsa 
drobiowego przeznaczonych do wywozu do Japonii”, zgodnie z którymi Polska musi być 
wolna od grypy ptaków przez co najmniej 90 dni przed wysyłką mięsa drobiowego. 
 
 
Rozszerzenie ograniczeń importowych przez Federację Rosyjską z uwagi na 
występowanie HPAI w Polsce 
 
W związku z wystąpieniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ognisk wysoce 
zjadliwej grypy ptaków, służba weterynaryjna Federacji Rosyjskiej, pismem z dnia 28 
stycznia 2020 r. wprowadziła od dnia 28 stycznia 2020 r. czasowe ograniczenia wwozu z 
województwa lubelskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, następujących 
towarów: 

 żywego drobiu i jaj wylęgowych; 
 mięsa drobiowego, gotowych produktów drobiowych, wszelkiego rodzaju produkcji 

drobiowej, zawierającej w swoim składzie produkty przetwórstwa drobiu,  
z wyjątkiem produktów poddanych obróbce, gwarantującej zniszczenie wirusa 
grypy ptaków, stosownie do przepisów Kodeksu Zdrowia Zwierząt Lądowych OIE; 

 pasz i dodatków paszowych, przeznaczonych dla drobiu (z wyjątkiem pasz  
i dodatków paszowych pochodzenia roślinnego oraz syntezy chemicznej  
i mikrobiologicznej); 

 będącego w użyciu sprzętu, przeznaczonego do hodowli, uboju oraz rozbioru 
drobiu; 

 tranzytu żywego drobiu z wymienionych terytoriów przez terytorium Rosji.    
 
Jednocześnie zgodnie z ww. pismem służby weterynaryjnej Federacji Rosyjskiej,  
w przypadku wwozu ww. produktów z Polski do Rosji w świadectwie towarzyszącym 
przesyłce w punkcie dotyczącym terytorium wolnego od grypy ptaków, należy zamieścić 
informację: spoza terenów województw: lubelskie, zachodniopomorskie, wielkopolskie, 
lubuskie, podkarpackie, małopolskie, opolskie, świętokrzyskie, mazowieckie, warmińsko-
mazurskie, kujawsko-pomorskie, dolnośląskie, śląskie. 
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Dany zapis może zostać wprowadzony zarówno odręcznie, jak i w druku oraz musi zostać 
poświadczony podpisem i pieczęcią lekarza weterynarii, wydającego świadectwo zdrowia. 
 
Z powyższego wynika, że strona rosyjska rozszerzyła zakaz wwozu mięsa drobiowego, 
produktów drobiowych oraz pasz również na te województwa, które z powodu 
wystąpienia grypy ptaków w 2016 roku są do chwili obecnej objęte zakazem wwozu do 
Rosji żywego drobiu i jaj wylęgowych. 
 
Jednocześnie uprzejmie przypominam, że z uwagi na obowiązujące embargo polityczne 
eksport mięsa drobiowego do Rosji w chwili obecnej nie jest możliwy. 
 
Do dnia 4 lutego 2020 roku strona rosyjska zezwoliła na wwóz produkcji drobiowej  
z Polski z towarzyszeniem świadectw zdrowia, wydanych bez wprowadzenia stosownego 
zapisu. 
 
Rozszerzenie ograniczeń wprowadzonych przez Republikę Białorusi z uwagi na 
występowanie HPAI w Polsce 
 
Na oficjalnej stronie internetowej Departamentu Nadzoru Weterynaryjnego  
i Spożywczego Ministerstwa Rolnictwa i Żywności Republiki Białorusi, została 
zamieszczona informacja nt. wprowadzenia przez białoruską służbę weterynaryjną od 
dnia 4 lutego 2020 r. tymczasowego ograniczenia wwozu na terytorium Republiki 
Białorusi z województwa warmińsko-mazurskiego: 

 żywego drobiu, jaj wylęgowych, dzikich, zoologicznych i cyrkowych zwierząt 
podatnych na zarażenie; 

 mięsa drobiowego, jaj w proszku, melanżu, albuminy i innych produktów 
spożywczych przetwórstwa jaj kurzych; 

 puchu i pierza, trofeów myśliwskich (dzikie ptactwo); 
 pasz i dodatków paszowych z drobiu, pasz i dodatków paszowych pochodzenia 

roślinnego (z wyjątkiem przeznaczonych dla kotów i psów dodatków do karm oraz 
karm dla kotów i psów, poddanych obróbce termicznej). 

 
Jednocześnie wszystkie, wprowadzone wcześniej pozwolenia na wwóz ww. towarów 
(przesyłek) na terytorium Republiki Białorusi z województwa warmińsko-mazurskiego 
Rzeczypospolitej Polskiej zostają odwołane. 
 
Towary, podlegające kontroli weterynaryjnej (nadzorowi) objęte wspomnianymi 
ograniczeniami, które wyjechały z województwa warmińsko-mazurskiego do dnia  
4 lutego 2020 r. włącznie, przyjmowane są w trybie zwykłym. 
 
Powyższe ograniczenia nie obejmują pozwoleń, wydanych po uzgodnieniu z komitetami 
ds. rolnictwa i żywności obwodowych komitetów wykonawczych Republiki Białorusi, na 
poddane obróbce termicznej w procesie produkcji śruty do mieszanek paszowych, 
przeznaczonych dla zwierząt i mieszanek paszowych, przeznaczonych dla cennych 
gatunków ryb. 
 
Przypominamy, że podobny zakaz w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy 
ptaków służba weterynaryjna Republiki Białorusi wprowadziła również dla województwa 
lubelskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego i dolnośląskiego. 
 
 
Rozszerzenie ograniczeń wprowadzonych przez Federację Rosyjską z uwagi na 
występowanie HPAI w Polsce 
 
W związku z wystąpieniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ognisk wysoce 
zjadliwej grypy ptaków, służba weterynaryjna Federacji Rosyjskiej, pismem z dnia  
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5 lutego 2020 r. wprowadziła od dnia 5 lutego 2020 r. tymczasowe ograniczenia wwozu  
z woj. dolnośląskiego następujących towarów: 

 mięsa drobiowego, gotowych produktów drobiowych, wszelkiego rodzaju produkcji 
drobiowej, zawierającej w swoim składzie produkty przetwórstwa drobiu,  
z wyjątkiem produktów poddanych obróbce, gwarantującej zniszczenie wirusa 
grypy ptaków, stosownie do przepisów Kodeksu Zdrowia Zwierząt Lądowych OIE; 

 pasz i dodatków paszowych, przeznaczonych dla drobiu (z wyjątkiem pasz  
i dodatków paszowych pochodzenia roślinnego oraz syntezy chemicznej  
i mikrobiologicznej); 

 będącego w użyciu sprzętu, przeznaczonego do hodowli, uboju oraz rozbioru 
drobiu. 

 
Jednocześnie zgodnie z ww. pismem służby weterynaryjnej Federacji Rosyjskiej,  
w przypadku wwozu ww. produktów z Polski do Rosji w świadectwie towarzyszącym 
przesyłce w punkcie dotyczącym terytorium wolnego od grypy ptaków, należy zamieścić 
informację: spoza terenów województw: lubelskiego, zachodniopomorskiego, 
wielkopolskiego i dolnośląskiego. 
 
Tym samym strona rosyjska sprostowała informację, zgodnie z którą zakaz wwozu do 
Federacji Rosyjskiej ww. towarów [tj. mięsa drobiowego, gotowych produktów 
drobiowych, wszelkiego rodzaju produkcji drobiowej, zawierającej w swoim składzie 
produkty przetwórstwa drobiu, z wyjątkiem produktów poddanych obróbce, 
gwarantującej zniszczenie wirusa grypy ptaków, stosownie do przepisów Kodeksu 
Zdrowia Zwierząt Lądowych OIE; pasz i dodatków paszowych, przeznaczonych dla drobiu 
(z wyjątkiem pasz i dodatków paszowych pochodzenia roślinnego oraz syntezy 
chemicznej i mikrobiologicznej); będącego w użyciu sprzętu, przeznaczonego do hodowli, 
uboju oraz rozbioru drobiu] miał być rzekomo rozszerzony również na województwa,  
w których obecnie nie występuje grypa ptaków. 
 
Natomiast stosownie do pisma służby weterynaryjnej Federacji Rosyjskiej z dnia 5 lutego 
2020 r. w przypadku wwozu do Federacji Rosyjskiej żywego drobiu i jaj wylęgowych  
z Polski w odpowiednich świadectwach weterynaryjnych w punkcie dotyczącym 
terytorium wolnego od grypy ptaków, należy zamieścić informację: spoza terenów 
województw: lubelskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, lubuskiego, 
podkarpackiego, małopolskiego, opolskiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego, 
warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, dolnośląskiego, śląskiego. 
 
Dany zapis może zostać wprowadzony zarówno odręcznie, jak i w druku oraz musi zostać 
poświadczony podpisem i pieczęcią lekarza weterynarii, wydającego świadectwo zdrowia. 
 
Jednocześnie przypominamy, że z uwagi na obowiązujące embargo polityczne eksport 
mięsa drobiowego do Rosji w chwili obecnej nie jest możliwy z całego terytorium Polski. 
 
 
Wprowadzenie przez Hongkong tymczasowego zakazu importu drobiu  
i produktów drobiowych z powiatów szamotulskiego oraz iławskiego 
 
W związku z potwierdzeniem ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8  
w stadzie drobiu w powiecie szamotulskim w województwie wielkopolskim oraz w 
powiecie iławskim w województwie warmińsko-mazurskim władze Hongkongu 
wprowadziły od dnia 29 stycznia 2020 r. tymczasowy zakaz importu z powiatów 
szamotulskiego oraz iławskiego mięsa drobiowego (tusz, elementów, podrobów) oraz 
produktów drobiowych (w tym jaj) przeznaczonych do spożycia przez ludzi. 
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Wprowadzenie przez Hongkong tymczasowego zakazu importu drobiu  
i produktów drobiowych z powiatów wolsztyńskiego oraz raciborskiego 
 
W związku z potwierdzeniem ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8  
w stadzie drobiu w powiecie wolsztyńskim w województwie wielkopolskim oraz  
w powiecie raciborskim w województwie śląskim władze Hongkongu wprowadziły od dnia 
4 lutego 2020 r. tymczasowy zakaz importu z powiatów wolsztyńskiego oraz 
raciborskiego mięsa drobiowego  (tusz, elementów, podrobów) oraz produktów 
drobiowych (w tym jaj) przeznaczonych do spożycia przez ludzi. 
 
 

 KOMISJA ROLNICTWA 
 
 
 

 
11 lutego 2020 (wtorek), godz. 12:00 
sala im. Wojciecha Trąmpczyńskiego (nr 106, bud. C) 
 
Rozpatrzenie informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat stosowania 
dyrektywy Rady UE z dnia 12 grudnia 1991 r. dotyczącej ochrony wód przed 
zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego 
(91/676/EWG). 
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