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 WYDARZENIA 
 
Jurgiel: Niezbędna interwencja na rynku wieprzowiny w zakresie 
dopłat do przechowywania elementów z kością i dopłat do 
eksportu 
 
W dniu 10 lipca 2020 roku europoseł Krzysztof Jurgiel wystąpił do Komisji Europejskiej 
(KE) z interwencją, pytając, czy planowane są działania na rynku wieprzowiny w zakresie 
dopłat do przechowywania elementów z kością i dopłat do eksportu. 
 
Jak napisał w piśmie do KE kryzys wywołany pandemią COVID-19 ciężko doświadczył 
szereg rynków rolnych. Podczas gdy Komisja przewidziała pewne środki dla niektórych 
sektorów, sytuacja na rynku wieprzowiny staje się coraz bardziej niepokojąca. Epidemia 
koronawirusa, której ogniskami stały się duże zakłady mięsne (np. w Niemczech, Holandii 
czy Danii), spowodowała, że niektóre z tych zakładów stanęły albo utraciły moce 
rozbiorowe. Trudną sytuację obserwuje się także na rynku USA, gdzie zanotowano 
spadek cen w wysokości -22,6% (dane na 6 lipca 2020 r.). 
 
Unijny rynek zapełnił się elementami z kością - szczególnie szynką z kością i karkówką. 
W efekcie poszukuje się dla nich zbytu na rynkach poza UE. 
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Podkreślił, że nie do przewidzenia jest sytuacja na rynku wieprzowiny jesienią. Lokalne 
ogniska COVID-19 będą zakłócać produkcję oraz handel. Ponadto szacuje się, że rok 
2020 będzie rekordowy pod względem liczby przypadków ASF wśród dzików w Polsce, co 
nie pozostanie bez wpływu na zachorowania na tę chorobę wśród trzody chlewnej. 
 
W związku z tym eurodeputowany Krzysztof Jurgiel wystąpił do Komisji Europejskiej  
z pytaniem, czy Komisja planuje uruchomić dopłaty do przechowywania elementów  
z kością oraz wprowadzić instrument pozwalającego na dopłaty do eksportu. 
 

 
Będzie obowiązek znakowania mięsa flagą kraju pochodzenia 
 
30 września bieżącego roku wejdą w życie przepisy nakładające obowiązek znakowania 
mięsa sprzedawanego na wagę grafiką przedstawiającą flagę kraju pochodzenia 
produktu. 
 
30 czerwca 2020 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi z dnia 22 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania 
poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. poz. 1149). 
 
Celem nowelizacji rozporządzenia było wprowadzenie na etapie sprzedaży detalicznej 
wymogu umieszczania oprócz informacji słownej o państwie pochodzenia mięsa 
świeżego, schłodzonego i zamrożonego również informacji pod postacią grafiki 
przedstawiającej flagę tego państwa pochodzenia. 
 
Obowiązek prezentowania grafiki przedstawiającej flagę państwa pochodzenia jest 
uzupełnieniem informacji, która już w aktualnym stanie prawnym musi być udostępniana 
konsumentom w obiektach handlowych na wywieszce umieszczonej w  widocznym 
miejscu, towarzyszącej bezpośrednio prezentacji mięsa. Wymóg podawania informacji 
dotyczących państwa pochodzenia w przypadku nieopakowanego świeżego, schłodzonego 
i zamrożonego mięsa ze świń, owiec, kóz i drobiu wprowadzono przepisem 
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i  Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2017 r. zmieniającym 
rozporządzenie w  sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych 
(Dz. U. poz. 2461). 
 
Mając na uwadze potrzebny czas na dostosowanie się przedsiębiorców do nowych 
wymagań uwzględniono 90-dniowy okres przejściowy, co oznacza, że przepisy 
rozporządzenia wejdą w życie w dniu 30 września 2020 r. 
 
Link do rozporządzenia: 
http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1149 
 

 

MRiRW: ASF w odwrocie kontra fakty 
 
Epidemia afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce jest w odwrocie. Tak twierdzi 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
 
Na swoim profilu na portalu społecznościowym Twitter Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi opublikowało grafikę pod tytułem: „ASF w odwrocie” wraz podpisem.  
 

„ASF w odwrocie. Dzięki skutecznym działaniom #MRiRW oraz @WetGIW 
systematycznie spada liczba ognisk #ASF u świń. W tym roku odnotowano 
#spadek o 60% w porównaniu z analogicznym okresem 2019 roku”. 

 

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1149
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Źródło: Twitter MRiRW. 
 
Tymczasem jak napisała w komentarzu do tej grafiki na portalu farmer.pl Iwona Dyba „to 
nie cały obraz występowania choroby w kraju. Dzisiaj połowa Polski jest już objęta 
strefami z większymi lub mniejszymi obostrzeniami w związku z występowaniem ASF. 
Zrealizował się także tzw. czarny scenariusz, czyli przeskok wirusa na zachód kraju. 
Choroba wystąpiła nie tylko w populacji dzików, ale i w stadach trzody chlewnej, i to 
również w tych gdzie stosowano i rozumiano konieczność stosowania zasad bioasekuracji. 
Były to też stada towarowe liczące ok. 24 tys. i 10 tys. świń. W efekcie, mamy dziś  
w sumie 4 strefy niebieskie: woj. lubuskie, dolnośląskie oraz na terenie "zagłębia 
trzodowego" na terenie woj. wielkopolskiego.” 
 
Według portalu farmer.pl rolnicy z innego zagłębia wieprzowego, znajdującego się 
pomiędzy Tuszynem a Piotrkowem Trybunalskim (województwo łódzkie) grożą 
protestami. Niepokoi ich rozprzestrzeniający się ASF oraz rosnąca niepewność na rynku 
wieprzowiny.  
 
Niewątpliwie cieszy mniejsza liczba ognisk, to problem ASF nadal istnieje i stanowi wciąż 
ogromne ryzyko. 
 

 

ETS ostatecznie zablokował import brazylijskiego drobiu do UE 
 
Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS) potwierdził zakaz Komisji Europejskiej jaki ta 
wprowadziła dla dwóch brazylijskich producentów drobiu. Powodem decyzji były 
oszustwa. 
 
Dwa brazylijskie zakłady BRF SA oraz SHB Comércio e Indústria de Alimentos SA zostały 
zatwierdzone na rynek UE jako importerzy. Podczas jednej z kontroli inspektorzy Komisji 
wykryli, że certyfikaty laboratoryjne są fałszywe, a szczegółowe śledztwo pozwoliło 
ustalić, że o tym procederze wiedziały władze tych spółek. W rezultacie Komisja 
zdecydował o wprowadzeniu zakazu. Spółki odwołały się do Europejskiego Trybunału 
Sprawiedliwości, który 8 lipca 2020 roku ten zakaz utrzymał w mocy. 
 
Obie spółki należą do grupy kapitałowej BRF Capital, jednego z największych w Brazylii  
i na świecie producentów drobiu. Z ustaleń TSE wynika, że blisko 38% całkowitego 
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importowanego na rynek UE mięsa drobiowego z Brazylii w 2017 roku pochodziło właśnie 
od BRF Capitał za pośrednictwem BRF SA oraz SHB.  
 
Link do wyroku ETS: 
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-07/cp200083en.pdf 
 
 

Głównie rolnicy hodujący zwierzęta dostaną pomoc w ramach 
walki ze skutkami COVID-19 
 
– Nie wszystkie gospodarstwa poniosły straty w wyniku pandemii koronawirusa. Dlatego 
pomoc została skierowana przede wszystkim do tych, gospodarstw, które specjalizują się 
w produkcji zwierzęcej, zwłaszcza w tych segmentach, które uzależnione są od eksportu 
– poinformował minister. 
 
Zwrócił uwagę, że najbardziej dotyczy to producentów bydła mięsnego, drobiu, 
jagnięciny, a także w pewnym stopniu również roślin ozdobnych. 
 
– Wystąpiliśmy do Komisji Europejskiej o zgodę na przesunięcie niewykorzystanych do 
tej pory środków z PROW 2014-2020 w wysokości 1 mld euro, ale zgodę otrzymaliśmy 
jedynie na alokację 1 mld złotych, czyli 2 proc. środków PROW – powiedział minister. 
 
Dodał, że przesunięcie środków dotyczyło tych działań, które cieszyły się małym 
zainteresowaniem rolników. Przy okazji minister poinformował, że około 70 procent 
środków z PROW 2014-2020 zostało już zakontraktowanych i nie ma obawy, aby z tego 
programu nie zmarnowało się nawet jedno euro. 
 
– Nabór wniosków zostanie przeprowadzony na przełomie sierpnia i września 2020 r., po 
zakończeniu prac legislacyjnych – poinformował podsekretarz stanu Ryszard Kamiński. 
 

 
Źródło: Twitter MRiRW. 

 
Kwoty wsparcia uzależnione będą od spełnienia minimalnej skali produkcji  
w gospodarstwie: 

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-07/cp200083en.pdf
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 co najmniej 3 szt. bydła mięsnego płci męskiej, w wieku od 12 do 24 miesięcy  
– od 5 100 zł; 

 co najmniej 3 krowy typu użytkowego mlecznego lub typu użytkowego 
kombinowanego, w wieku powyżej 24 miesięcy -  od 1 000 zł; 

 co najmniej 21 świń urodzonych w gospodarstwie rolnika – od 4 500  zł; 
 co najmniej 10 owiec płci żeńskiej, w wieku od 12 miesięcy – od 1 800 zł; 
 co najmniej 5 kóz płci żeńskiej, w wieku od 12 miesięcy –od  1 000  zł; 
 co najmniej 1 000 szt. drobiu (kurczęta, gęsi i indyki rzeźne oraz producenci jaj 

wylęgowych kur mięsnych) - 2 200 zł; 
 co najmniej 25 m2 powierzchni upraw roślin ozdobnych w szklarniach 

ogrzewanych lub co najmniej 50 m2 powierzchni upraw roślin ozdobnych  
w ogrzewanych tunelach foliowych – od 1 400 zł. 

 
W przypadku większej skali produkcji w gospodarstwie, ww. kwoty wsparcia będą 
odpowiednio wyższe. Pomoc będzie sumą kwot przysługujących z tytułu poszczególnych 
sektorów, przy czym maksymalna kwota nie przekroczy 7 000 euro na rolnika. 
 
Podczas dzisiejszej konferencji prasowej minister odniósł się także do nieprawdziwych 
informacji o braku środków na wypłatę pomocy suszowej. 
 
Minister rolnictwa poinformował również o inicjatywie utworzenia przez Krajowy Ośrodek 
Wsparcia Rolnictwa i Giełdę Papierów Wartościowych specjalnej spółki wspierającej 
innowacje w rolnictwie. 
 
 

 LEGISLACJA 
 
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za 
wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone 

przez powiatowego lekarza weterynarii 

 

Minister rolnictwa ustalił stawki za:  
 nadzór nad ubojem z konieczności na 70 zł, 
 badanie przed ubojowe i poubojowe na 55 zł. 

 
Link do projektu rozporządzenia: 
https://legislacja.gov.pl/docs//509/12335755/12699268/12699269/dokument454598.pd
f 
 

 PROGRAMY PROMOCYJNE – KONSULTACJE 
 
Dodatkowy termin składania propozycji programów promocyjnych 
 
Komisja Europejska wyznaczyła dodatkowy termin składania propozycji programów 
promocyjnych. Ostateczny termin składania wniosków dotyczących obu typów 
programów promocyjnych upływa 27 sierpnia 2020 r., o godzinie 17:00. 
 
W nawiązaniu do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1144/2014  
z dnia 22 października 2014 r. w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych 
dotyczących produktów rolnych wdrażanych na rynku wewnętrznym i w państwach 
trzecich, jak również w celu wsparcia sektora rolno-spożywczego w związku z kryzysem 
w wyniku pandemii COVID-19, Komisja Europejska opublikowała dwa dodatkowe 
zaproszenia do składania przez beneficjentów propozycji programów promocyjnych  
w roku 2020, tj. propozycji programów „prostych” oraz programów „wielonarodowych” 
(czyli takich, w których uczestniczy wiele państw członkowskich). 

https://legislacja.gov.pl/docs/509/12335755/12699268/12699269/dokument454598.pdf
https://legislacja.gov.pl/docs/509/12335755/12699268/12699269/dokument454598.pdf
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W obu zaproszeniach określony został budżet, priorytety tematyczne, szczegółowe cele, 
harmonogram prac, kryteria kwalifikowalności, rodzaje kwalifikujących się działań, 
przepisy finansowe, czy procedura składania wniosków. 
 
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej CHAFEA (Consumers, 
Health, Agriculture and Food Executive Agency): 
https://ec.europa.eu/info/news/covid-19-commission-launches-two-additional-calls-
promotion-programme-proposals-2020-jun-30_en  
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