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 WYDARZENIA 
 

21 ognisk ASF w tydzień 
 
Afrykański pomór świń (ASF) nie odpuszcza. Według danych Głównej Inspekcji 
Weterynaryjnej w Polsce w ostatnim tygodniu zostało stwierdzonych aż 21 ognisk, a od 
początku tego roku w sumie odnotowano 41 ognisk. 
 
– Kolejny rok powtarzany jest ten sam scenariusz epizootyczny z tą różnicą, że rok do 
roku liczba województw dotkniętych tą zarazą jest większa. Inaczej mówiąc wirus nie 
wychodzi z województw, tylko zwiększa w nich swój zasięg, a do tego dochodzą nowe 
regiony. To już nie tylko nie niepokoi, ale przeraża – mówi Witold Choiński, prezes 
zarządu Związku Polskie Mięso. 
 
Choć o ASF wiedza jest już duża, to wciąż nie są znane przyczyny, dlaczego w okresie 
letnim ekspansja wirusa jest większa.  
 
– Podejrzewamy, że może to mieć związek z intensywnymi pracami polowymi w okresie 
żniw. Uprawy polowe stały się ulubionym miejscem żerowania rosnącej populacji dzików 
– uważa Aleksander Dargiewicz z KZP-PTCh POLPIG. 
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Jak wyjaśnił Witold Choiński branża wieprzowa wspólnie z GIW oraz naukowcami próbuje 
jak najszybciej znaleźć odpowiedzi na wiele pytań bo stawką jest istnienie w Polsce 
hodowli świń oraz przetwórstwo i rynki eksportowe.  
 
– Nie mam wątpliwości, że nasza nieporadność w walce z ASF jest przeszkodą w uznaniu 
regionalizacji. Do Związku dociera wiele sygnałów na ten temat, ale nic nie jesteśmy  
w stanie poradzić. Wiemy, że walka wcale nie jest łatwa, ale musimy wszyscy się bardziej 
postarać – powiedział Witold Choiński. 
 
Tab. Przypadki ASF u dzików  

Rok Liczba przypadków 

luty 2014 – grudzień 2018 3347 

2019 2477 

2020 (na 29.07) 2893 

Suma 8717 
Źródło: GIW. 
 
Tab. Liczba ognisk ASF u świń 

Rok Liczba ognisk 

luty 2014 – grudzień 2018 212 

2019 48 

2020 (na 08.08) 41 

Suma 301 
Źródło: GIW. 
 

 
Będzie bat na organizacje prozwierzęce 
 
Minister środowiska oraz minister sprawiedliwości przygotowali projekt ustawy która 
wprowadzi jawność finansów organizacji non-profit, do których należą również 
organizacje prozwierzęce jak Stowarzyszenie Otwarte Klatki, Fundacja Viva, Basta i inne. 
 
Jak wyjaśniono obywatele mają prawo wiedzieć skąd pochodzą fundusze organizacji non-
profit (NGO), czy np. z darowizn i drobnych składek, czy z dofinansowania 
zagranicznego. Dlatego minister środowiska Michał Woś, we współpracy z ministrem 
sprawiedliwości Zbigniewem Ziobro, podjął inicjatywę ustawy, która przewiduje 
utworzenie publicznego rejestru organizacji pozarządowych finansowanych z zagranicy.  
 
Projekt przewiduje wprowadzenie publicznego wykazu organizacji pozarządowych 
finansowanych przez podmioty zagraniczne. Taki rejestr, dostępny dla każdego  
w internecie, będzie prowadzony przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Ma zawierać 
informacje o źródle dofinansowania, kwocie, przeznaczeniu i miejscu wydatkowania. 
 
W listopadzie 2017 roku Stowarzyszenie Otwarte Klatki dostało od amerykańskiej 
fundacji Silicon Valley Community Foundation, za sprawą rekomendacji organizacji Open 
Philanthropy Project, grant w wysokości 472 864 dolarów.  
 
Został on udzielony wyłącznie na następujące działania: 

 budowę mocniejszego ruchu prozwierzęcego na Ukrainie, 
 wzmocnienie całej struktury organizacyjnej Otwartych Klatek, by powiększyć 

nasze możliwości, np. przez zatrudnienie nowych pracowników, 
 działania na rzecz walki o kury hodowane i zabijane na mięso. 

 
Według przygotowanego projektu ustawy organizacja pozarządowa (w tym prozwierzęca) 
będzie zobowiązana wystąpić do ministerstwa z wnioskiem o wpisanie do wykazu  
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w terminie 14 dni od dnia otrzymania pierwszego wsparcia z zagranicy. Dopiero po 
złożeniu takiego wniosku organizacja będzie mogła korzystać z otrzymanych środków.  
 
Organizacje, które otrzymują wsparcie z zagranicy, zostaną także zobowiązane do 
umieszczania wiadomości o tym na swojej stronie internetowej. Jeśli działalność 
organizacji non-profit będzie w ponad 30 proc. finansowana ze środków zagranicznych, 
informacja o otrzymywaniu takiego wsparcia powinna zostać zamieszczona również na 
rozpowszechnianych przez nią dokumentach oraz podana do wiadomości przed 
wystąpieniem publicznym przedstawiciela tej organizacji. Ponadto organizacja 
finansowana w takim stopniu ze środków zagranicznych nie będzie mogła udzielać 
wsparcia partiom politycznym, komitetom wyborczym oraz komitetom inicjatyw 
ustawodawczych obywateli. 
 
Nowe wymogi nie będą dotyczyć organizacji, które w niewielkim stopniu korzystają ze 
środków zagranicznych. Przepisy projektowanej ustawy będą stosowane do NGO-sów, 
których przychód w ciągu roku wynosi nie mniej niż 156 tys. zł, z czego co najmniej  
10 proc. pochodzi od podmiotów zagranicznych. 
 
Regulacjom ustawy nie będą podlegać środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej lub 
z organizacji międzynarodowej, której członkiem jest Polska, a także przekazane przez 
obywatela obcego państwa (jeżeli nie były wyższe niż 6-krotność minimalnego 
wynagrodzenia brutto za pracę, czyli obecnie 15 tys. 600 zł), a także pieniądze 
przekazane przez podmioty zagraniczne kontrolowane przez polskich obywateli lub 
polskie firmy.  
 
Projektowane przepisy wprowadzają rozsądną równowagę między wolnością działalności 
organizacji non-profit a przejrzystością ich finansowania. Podobne rozwiązania 
legislacyjne  są stosowane w innych krajów. W Stanach Zjednoczonych już od 1938 r. 
obowiązuje ustawa Foreign Agents Registration Act (FARA), która stała się wzorem dla 
aktów prawnych regulujących zagraniczne finansowanie organizacji pozarządowych  
w innych państwach. Do tej grup państw należą m.in. Węgry, gdzie ustawa  
o przejrzystości organizacji wspieranych z zagranicy została uchwalona w 2017 r. 
 
 

 RYNEK WIEPRZOWINY - CHINY 
 
Średnia w Chinach cena na rynku hurtowym za 1 kg żywca, prosiąt oraz wieprzowiny  
w okresie od początku tego roku do 8 sierpnia 2020 roku (od 1 do 31 tygodnia). 
 

 
Źródło: Chińskie ministerstwo rolnictwa. 
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 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.  
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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. 

 
 

 RYNKI EKSPORTOWE 
 
Całkowite zniesienie ograniczeń wprowadzonych przez Republikę Armenii z uwagi na 
występowanie HPAI w Polsce 
 
Pismem z dnia 4 sierpnia 2020 r. służba właściwa Republiki Armenii poinformowała  
o zniesieniu restrykcji importowych wprowadzonych w związku z występowaniem  
w Polsce wysoce zjadliwej grypy ptaków.  Ponownie istnieje możliwość wwozu z Polski do 
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. 
 
 

 SZKOLENIA, WEBINARIA 
 

Sprzedaż produktów w USA - co powinien wiedzieć polski 
producent 
 
Chcesz rozwinąć swoją firmę za oceanem? Lepiej orientować się w meandrach 
amerykańskiego prawa? Weź udział w naszym bezpłatnym webinarium! 
 
Wejście na amerykański rynek wiąże się z określonym ryzykiem biznesowym. Dobra 
strategia i znajomość lokalnego prawa może je skutecznie zminimalizować. Dlatego 
zapraszamy na webinarium, podczas którego poznasz m.in.: 

 praktyczne zagadnienia związane z warunkami sprzedaży produktów w USA, 
 wymogi formalne, 
 kwestie odpowiedzialności za produkt. 

 
Szkolenie poprowadzą: 

 Aleksandra Soroczyńska, p.o. Country Manager, Biuro Rynków Zagranicznych 
PAIH, 

 Bartosz Szajda, Kierownik Zagranicznego Biura Handlowego PAIH  
w Waszyngtonie, 

 Maciej Olchawa, Zastępca Kierownika Zagranicznego Biura Handlowego PAIH  
w Waszyngtonie, 

 dr hab. Justyna Regan, Radca prawny, Kancelaria prawna Miller Canfield PLC. 
 
Webinarium odbędzie się 10 sierpnia o godz. 15:00 i będzie prowadzone w języku 
polskim. 
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Link do zapisu: 
https://www.paih.gov.pl/20200810/webinarium_sprzedaz_produktow_usa 

 

 
Szanse eksportowe dla przedsiębiorców z branży rolniczej  
i przetwórczej w Kolumbii i Peru 
 
Jesteś producentem maszyn rolniczych lub maszyn przetwórstwa spożywczego? Szukasz 
nowych możliwości? Chcesz rozwinąć swoją firmę za oceanem? Weź udział w naszym 
bezpłatnym webinarium i odkryj szanse, których nie możesz przegapić. 
 
Czy wiesz, że Kolumbia dysponuje 40 milionami hektarów nadającymi się pod uprawę,  
z czego wykorzystuje zaledwie 7,6 milionów hektarów? Plony zbiera się tutaj aż dwa razy 
do roku, a kraj nazywany jest "spiżarnią świata". Zarówno Peru jak i Kolumbia to kraje  
o największej różnorodności biologicznej. Zapraszamy na webinarium, podczas którego 
dowiesz się: 

 dlaczego Kolumbia i Peru stawiają na sektor rolniczy, 
 jakie wsparcie może otrzymać Twoja firma na starcie, 
 potencjalnych możliwościach dla polskich przedsiębiorców. 

 
Szkolenie poprowadzą: 

 Maciej Gałaj, Country Manager, Biuro Rynków Zagranicznych, 
 Dorota Siry, Kierownik Zagranicznego Biura Handlowego PAIH w Kolumbii, 
 Zofia Polakiewicz, Ekspert Zagranicznego Biura Handlowego PAIH w Peru. 

 
Webinarium odbędzie się 20 sierpnia o godz. 15:00 i będzie prowadzone w języku 
polskim. 

 
Link do zapisu: 
https://www.paih.gov.pl/20200820/webinarium_branza_rolnicza_przetworcza_kolumbia_
peru 

 
 
Przetargi dla sektora prywatnego w projektach inwestycyjnych 
finansowanych przez Bank Światowy na Ukrainie i Białorusi 
 
Szukasz nowych możliwości rozwoju dla swojej firmy? Interesuje Cię ekspansja na rynki 
wschodnie? Weź udział w naszym bezpłatnym webinarium i poznaj tajniki przetargów 
Banku Światowego organizowanych za Bugiem. 
 
Start w publicznych przetargach publicznych za granicą to dobra okazja do 
przyspieszenia rozwoju firmy. Jednak w niektórych krajach udział w tego typu 
postępowaniach to duże wyzwanie dla zagranicznych przedsiębiorców. Dostęp do rynku  
i określone gwarancje dają inwestycje finansowane z Banku Światowego. Wiesz, że 
bardzo wiele z nich realizowanych jest za naszą wschodnią granicą? Zapraszamy na 
webinarium, podczas którego dowiesz się o: 

 aktualnych przetargach na Ukrainie i Białorusi, 
 udziale polskich podmiotów w tego typu przetargach, 
 polityce zamówień publicznych Banku Światowego, 
 nowych projektach inwestycyjnych, trendach i sektorach, 
 wskazówkach dotyczących tego, jak przygotować ofertę i szukać informacji  

o nowych przetargach. 
 
Szkolenie poprowadzą: 

 Maria Łubian, Country Manager, Biuro Rynków Europejskich PAIH, 

https://www.paih.gov.pl/20200810/webinarium_sprzedaz_produktow_usa
https://www.paih.gov.pl/20200820/webinarium_branza_rolnicza_przetworcza_kolumbia_peru
https://www.paih.gov.pl/20200820/webinarium_branza_rolnicza_przetworcza_kolumbia_peru


7 

 

Biuletyn Związku Polskie Mięso 
 

 Karol Kubica, Kierownik Zagranicznego Biura Handlowego PAIH w Kijowie, 
 Mikołaj Tauber, Kierownik Zagranicznego Biura Handlowego PAIH w Mińsku, 
 Barbara Ziółkowska, Senior Procurement Specialist, The World Bank in Ukraine. 

 
Webinarium odbędzie się 27 sierpnia o godz. 9:30 i będzie prowadzone w języku polskim. 

 
Link do zapisu: 
https://www.paih.gov.pl/20200827/webinarium_przetargi_ukraina_bialorus 
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