
1 

 

Biuletyn Związku Polskie Mięso 
 

 
 

BIULETYN 
Związku Polskie Mięso 

10 listopada 2020 roku, numer 168 
 
 
 
 

 WYDARZENIA 
 Rząd przyspieszył o pół roku pracę nad ustawą o IJHARS 
 Kampania EFSA przeciwko ASF 

 

 CHINY - CENA ŻYWCA I WIEPRZOWINY 
 Jak kształtuje się w Chinach średnia cena wieprzowiny u producenta 

oraz cena handlowa żywca, warchlaka i wieprzowiny? 
 

 LEGISLACJA 
 Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o paszach 
 Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o rynku mocy 

 

 SZKOLENIA, WEBINARIA 
 Jak założyć spółkę w Turcji? 
 Biznes w Finlandii 

 
 

  

 
 

 WYDARZENIA 
 
Rząd przyspieszył o pół roku pracę nad ustawą o IJHARS 

 
Jak poinformowaliśmy w poprzednim numerze rząd pracuje nad zmianami w ustawy o 
jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, w której przewidziano wiele zmian, w 
tym dopuszczalność stosowania oznaczenia Dobrostan Plus i zakup kontrolny. 
 
Według „Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów” pracę planowany 
termin przyjęcia projektu przez rząd został zaplanowany na II kwartał 2021 roku.  
Tymczasem na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacyjnego opublikowany 
został w poniedziałek 9 listopada projekt tej ustawy. 
 
Projektowana ustawa ma na celu przede wszystkim zwiększenie efektywności nadzoru 
nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych w produkcji i w obrocie, w tym w 
obrocie detalicznym. W szczególności w projekcie zaproponowano szereg przepisów 
doprecyzowujących zasady kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych i 
postępowania Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (dalej IJHARS), 
w tym w zakresie kontroli żywności sprzedawanej na odległość oraz w zakresie ochrony 
danych osobowych.  
 
Jednocześnie proponowane są zmiany przepisów w zakresie „Produktu polskiego”, znaku 
jakości (art. 13 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-
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spożywczych), wprowadzenie oznakowania informacją „DobrostanPlus”. Powyższe 
wymaga również zmiany kilku innych ustaw oprócz  ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r.  
o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.  
 

 
Zrzut ze strony premier.gov.pl. 
 
Najistotniejsze zmiany zawarte w projekcie to: 

 doprecyzowanie zasad kontroli sprzedaży żywności prowadzonej na odległość,  
w szczególności za pośrednictwem internetu (wprowadzenie instytucji 
anonimowego pobrania próbki), 

 dostosowanie funkcjonowania IJHARS do obowiązujących wymagań w zakresie 
ochrony danych osobowych (uwzględnienie wystąpienia Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych z dnia 6 kwietnia 2020 r., znak: DOL.413.5.2020), 

 uzupełnienie definicji artykułów rolno-spożywczych wskazaniem dotyczącym pasz 
przeznaczonych dla zwierząt domowych (w celu uniknięcia wątpliwości 
interpretacyjnych co do możliwości stosowania w tym zakresie przepisów ustawy), 

 objęcie kontroli w obrocie detalicznym okresowym imiennym upoważnieniem do 
przeprowadzania kontroli, 

 umożliwienie kontroli działalności zakładów żywienia zbiorowego przez zakup 
kontrolny produktu (z ujawnieniem tożsamości i okazaniem upoważnienia do 
kontroli po otrzymaniu zamówionej potrawy/produktu), 

 możliwość uzyskania pomocy Policji w toku kontroli prowadzonych przez organy 
IJHARS, 

 wyraźne wskazanie na możliwość pobierania przez organy IJHARS próbek do 
kontroli oznakowania, 

 umożliwienie organom IJHARS wykonywania fotografii kontrolowanych artykułów 
rolno-spożywczych, 

 umożliwienie sporządzania protokołu z kontroli w więcej niż w jednym 
egzemplarzu, 

 wprowadzenie dodatkowego szczególnego trybu uzupełniania ustaleń kontroli 
prawidłowości dokonanych transakcji finansowanych z Europejskiego Funduszu 
Rolniczego Gwarancji, realizowanych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, 

 umożliwienie podawania przez organy IJHARS do publicznej wiadomości informacji 
o wynikach kontroli, niezależnie od obligatoryjnego upubliczniania informacji 
zawartych w decyzjach administracyjnych dotyczących artykułów rolno-
spożywczych zafałszowanych, 
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 przyznanie IJHARS możliwości stosowania sankcji w związku z realizacją nowych 
zadań związanych z nadzorem nad wprowadzaniem do obrotu materiałów  
i wyrobów do kontaktu z żywnością. 
 

Proponowane w niniejszej ustawie zmiany dotyczą również przepisów: (i) odnoszących 
się do znakowania środków spożywczych informacją „Produkt polski”, (ii) w zakresie 
znaku jakości, określonego w art. 13 ustawy. Ponadto, proponuje się wprowadzenie 
przepisów mających na celu umożliwienie wyróżnienia produktów pochodzących od lub ze 
zwierząt utrzymywanych w warunkach podwyższonego dobrostanu, w odniesieniu do 
których było realizowane albo jest realizowane działanie Dobrostan zwierząt w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, przez oznakowanie ich 
informacją „DobrostanPlus”. 
 
Projektowana ustawa zmienia również przepisy ustawy z dnia 20 lutego 2015 r.  
o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014–2020 przez wskazanie ARiMR jako organu właściwego do wydania 
zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo rolnika w działaniu „Dobrostan zwierząt” 
PROW 2014-2020, na potrzeby znakowania produktów rolno-spożywczych informacją 
„DobrostanPlus”. 
 
Osobą odpowiedzialną za projekt jest Anna Gembicka, sekretarz stanu w Ministerstwie 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
 
Link do projektu ustawy: 
https://legislacja.gov.pl/projekt/12340104/katalog/12736146#12736146 
 
 

Kampania EFSA przeciwko ASF 
 
Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) przygotował kampanię 
informacyjną związaną z afrykańskim pomorem świń. 
 
W kampanii podkreślono, że ASF nie jest szkodliwy dla ludzi. Obecnie nie ma szczepionki 
przeciwko temu wirusowi, więc zapobieganie jest niezbędne, aby powstrzymać jego 
rozprzestrzenianie się i jednocześnie by chronić krajową gospodarki. 
 
W ramach kampanii został przygotowany film wideo oraz materiały graficzne, które 
można pobrac ze strony internetowej EFSA. 
 
Jak napisano w tekście informacyjnym do kampanii SA to materiały, które można używać 
w swoich materiałach jak również na profilach w mediach społecznościowych. 
 
Link do kampanii i materiałów 
https://www.efsa.europa.eu/en/StopASF#/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://legislacja.gov.pl/projekt/12340104/katalog/12736146#12736146
https://www.efsa.europa.eu/en/StopASF#/
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 CHINY - CENA ŻYWCA I WIEPRZOWINY 
 
 
Średnia cena hurtowa za 1 kg chudej wieprzowiny w zakładzie mięsnym na dzień 9 
listopada wyniosła 36,89 CNY czyli 21,02 zł. 
 

 
 
W Chinach wyraźnie skończył się okres wzrostu cen warchlaka. Jest to skutkiem 
odbudowy pogłowia loch, których stado na koniec sierpnia 2020 roku liczyło 38 mln 
sztuk. 
 
Cena: 
Żywiec  29,85 CNY / kg czyli 17,01 PLN 
Warchlak  86,38 CNY / kg czyli 49,23 PLN 
Wieprzowina  47,03 CNY / kg czyli 26,80 PLN. 
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 LEGISLACJA 
 
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o paszach 

 
Dotyczy zmiany terminu wejścia w życie przepisów dot. "wytwarzania, wprowadzania do 
obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz 
organizmów zmodyfikowanych do użytku paszowego" wydłużając go do 1 stycznia 2024 
r. 
Link do projektu: 
http://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/Projekty/9-020-313-2020/$file/9-020-313-
2020.pdf 
 
 
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o rynku mocy 

 
Dotyczy nowelizacji terminu wejścia w życie poboru opłaty mocowej, o co najmniej rok 
 
Link do projektu: 
http://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/Projekty/9-020-311-2020/$file/9-020-311-
2020.pdf 

 
 

 SZKOLENIA, WEBINARIA 
 

Jak założyć spółkę w Turcji? 
 
W Turcji funkcjonują dziesiątki tysięcy firm z kapitałem zagranicznym. Założenie 
lokalnego podmiotu to ważny krok w ekspansji na rynek turecki. Dlatego jeśli chcesz 
dowiedzieć się jak skutecznie i bezpiecznie zarejestrować swoją działalność, weź udział w 
naszym bezpłatnym webinarium. 
 
Turcja to 19. największa gospodarka pod względem PKB i 23. pod względem napływu 
FDI. Jednocześnie pozostaje ważnym partnerem eksportowym dla Polski zajmując 20. 
pozycję pod względem wartości eksportu z Polski w latach 2017-2020. Nic dziwnego, że 
co raz więcej firm, również z Polski myśli o rozszerzeniu swojej działalności właśnie o 
Turcję. 
 
Zapraszamy do udziału w naszym webinarium, podczas którego dowiesz się: 

 jaka forma prawna będzie najlepszym rozwiązaniem dla Twojego biznesu, 
 jak przebrnąć przez tureckie procedury, 
 ile to trwa i ile kosztuje. 

 
Szkolenie poprowadzą: 

 Justyna Lipczyńska, Kierownik Regionu - Europa, Centrum Eksportu, PAIH, 
 Joanna Snopek Berbercioğlu, Kierownik Zagranicznego Biura Handlowego PAIH w 

Stambule, Dominika Maśkiewicz, Karakocalı Hukuk Bürosu, Specjalista ds. obsługi 
klientów zagranicznych. 

 
Webinarium odbędzie się 20 listopada o godz. 10:00 i będzie prowadzone w języku 
polskim. 
 
Udział jest bezpłatny i możliwy po uprzedniej rejestracji 
 
Link do rejestracji: 
https://www.paih.gov.pl/20201120/webinarium_jak_zalozyc_spolke_w_turcji# 
 

http://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/Projekty/9-020-313-2020/$file/9-020-313-2020.pdf
http://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/Projekty/9-020-313-2020/$file/9-020-313-2020.pdf
http://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/Projekty/9-020-311-2020/$file/9-020-311-2020.pdf
http://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/Projekty/9-020-311-2020/$file/9-020-311-2020.pdf
https://www.paih.gov.pl/20201120/webinarium_jak_zalozyc_spolke_w_turcji
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Biznes w Finlandii 
 
Według rankingu Komisji Europejskiej Finlandia to najlepszy w UE kraj docelowy dla 
międzynarodowej ekspansji biznesowej. Finom udało się przyciągnąć w ciągu ostatnich 
siedmiu lat więcej inwestycji zagranicznych niż wszystkie pozostałe kraje nordyckie 
łącznie. Weź udział w naszym bezpłatnym webinarium i dowiedz się jak wykorzystać 
atuty fińskiej gospodarki w rozwoju swojej firmy. 
 
Brak korupcji, biurokracji i najsprawniej działający system finansowy na świecie zapewnia 
przyjazne dla biznesu środowisko oraz ułatwia przedsiębiorstwom rozwój i nawiązywanie 
współpracy. Finlandia ma najlepszą reputację i jest trzecim najbardziej innowacyjnym 
krajem na świecie. Co więcej, produkcja i przemysł fiński są w dużym stopniu zależne od 
importowanych towarów i półproduktów, a głównymi partnerami handlowymi są kraje 
europejskie, z Polską na ósmym miejscu. 
 
Zapraszamy do udziału w naszym webinarium, podczas którego dowiesz się: 

 dlaczego warto eksportować do Finlandii, 
 że Finowie cenią sobie konkretność, mówią to, co myślą oraz oczekują tego 

samego, 
 jak nawiązać trwałe relacje biznesowe, 
 fińskiej kulturze biznesowej. 

 
Szkolenie poprowadzą: 

 Justyna Lipczyńska, Kierownik Regionu - Europa, Centrum Eksportu, PAIH, 
 Katja Körkkö, p.o. Kierownik Zagranicznego Biura Handlowego PAIH w Finlandii, 
 Patrycja Saxlund, Ekspert Zagranicznego Biura Handlowego PAIH w Finlandii, 
 Stefan Widomski, Konsul Honorowy RP w Helsinkach. 

 
Webinarium odbędzie się 23 listopada o godz. 10:00 i będzie prowadzone w języku 
polskim oraz angielskim. 
 
Udział jest bezpłatny i możliwy po uprzedniej rejestracji pod linkiem. 
Liczba miejsc ograniczona.Link do rejestracji: 
https://www.paih.gov.pl/20201123/webinarium_biznes_w_finlandii 
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