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 WYDARZENIA 
 

Handel zagraniczny – nowa zakładka na stronie internetowej 
MRiRW 
 
Ministerstwo rolnictwa i rozwoju wsi utworzyło nową zakładkę (w wersji językowej 
angielskiej i polskiej) na swojej stronie, która ma ułatwić międzynarodowe kontakty 
biznesowe i wesprzeć polską branżę rolno-spożywczą w poszukiwaniu odbiorców polskiej 
żywności na rynkach zagranicznych.  
 
Zaburzenia w funkcjonowaniu systemów produkcji i łańcuchów dostaw w następstwie 
pandemii koronawirusa dotknęły także sektora rolno-żywnościowego. Sygnały  
o zwiększonym zapotrzebowaniu na żywność ze strony podmiotów rynkowych i różnych 
państw z całego świata zbiegają się z doniesieniami od krajowych producentów  
o ograniczeniu zakupów przez ich dotychczasowych odbiorców. 
 
Jak podkreśliło ministerstwo to narzędzie jest wyjściem naprzeciw zwiększonym 
potrzebom w zakresie poszukiwania partnerów handlowych - dostawców lub odbiorców 
produktów rolnych i żywnościowych. 
 
Będzie ona przedstawiać listę organizacji branżowych skupiających producentów rolnych, 
firmy przetwórstwa i handlu. Z biurami tych organizacji mogliby się kontaktować 
potencjalni zagraniczni kontrahenci, zainteresowani importem żywności z Polski, a także 
Zagraniczne Biura Handlowe Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Będą mogli w ten 
sposób uzyskać zarówno informację o możliwościach zakupu produktów rolno-
żywnościowych w Polsce, jak również informacje z pierwszej ręki o polskich 
producentach, warunkach naturalnych, strukturalnych i prawnych produkcji, co ma coraz 
większe znaczenie na bardzo konkurencyjnym globalnym rynku. 



2 

 

Biuletyn Związku Polskie Mięso 
 

 
Odnośniki do zakładki: Polska oferta eksportowa produktów rolno-spożywczych 

 wersja polskojęzyczna:  
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/polska-oferta-eksportowa-produktow-rolno-
spozywczych 

 wersja anglojęzyczna:  
https://www.gov.pl/web/agriculture/polish-export-offer-in-agri-food-products 

 
Jest to inicjatywa, która uzupełnia już istniejące działania promocyjne, prowadzone przez 
krajowe instytucje, wspierane przez przedstawicieli Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
funkcjonujących w wybranych polskich placówkach dyplomatycznych.  
 
Zgłoszenia organizacji branżowych, które zainteresowane są zamieszczeniem kontaktu do 
ich biur celem udzielania informacji o możliwościach eksportowych zrzeszonych w nich 
podmiotów rolnych, przetwórstwa lub handlu prosimy o przesyłanie na adres: 
ofertaeksportowa@minrol.gov.pl. 
Zgłoszenie powinno zawierać informacje w języku polskim i angielskim: 

 nazwę organizacji, adres, kontakt telefoniczny, fax, e-mail; 
 adres strony internetowej organizacji; 
 zakres produktowy oferty (treść maks. 200 znaków). 

 
 

 KORONAWIRUS 
 

Kontrole urzędowe podczas pandemii COVID-19 
 
Komisja Europejska wydała Rozporządzenie w sprawie środków tymczasowych mających 
na celu ograniczenie ryzyka dla zdrowia ludzi, zwierząt i roślin oraz dobrostanu zwierząt 
podczas określonych poważnych zakłóceń w systemach kontroli państw członkowskich  
z powodu choroby koronawirusowej (COVID-19). 
 
Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2020/466 z dnia 30 marca 2020 roku 
ustanawia środki tymczasowe niezbędne do ograniczenia powszechnego ryzyka dla 
zdrowia ludzi, zwierząt i roślin oraz dobrostanu zwierząt, w celu zaradzenia poważnym 
zakłóceniom w funkcjonowaniu systemów kontroli państw członkowskich w związku  
z kryzysem związanym z COVID-19. 
 
Państwa członkowskie, które pragną stosować środki tymczasowe przewidziane  
w niniejszym rozporządzeniu, powinny poinformować Komisję i pozostałe państwa 
członkowskie o tym, jak również o środkach przyjętych w celu zaradzenia trudnościom  
w przeprowadzaniu kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych zgodnie  
z rozporządzeniem (UE) 2017/625. 
 
Kontrole urzędowe i inne czynności urzędowe mogą być w wyjątkowych przypadkach 
przeprowadzane przez jedną lub kilka osób fizycznych specjalnie upoważnionych przez 
właściwy organ na podstawie ich kwalifikacji, szkolenia i doświadczenia praktycznego, 
które pozostają w kontakcie z właściwym organem za pomocą dowolnych dostępnych 
środków łączności i które są zobowiązane do stosowania się do instrukcji właściwego 
organu dotyczących przeprowadzania takich kontroli urzędowych i innych czynności 
urzędowych. Osoby takie działają w sposób bezstronny i są wolne od wszelkich konfliktów 
interesów w odniesieniu do kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przez nie 
wykonywanych. 
 
Kontrole urzędowe i inne czynności urzędowe na świadectwach urzędowych  
i poświadczeniach urzędowych można w wyjątkowych przypadkach przeprowadzać  
w drodze kontroli urzędowej przeprowadzanej na elektronicznej kopii oryginału takich 
świadectw lub poświadczeń, lub na elektronicznym formacie świadectwa lub 

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/polska-oferta-eksportowa-produktow-rolno-spozywczych
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/polska-oferta-eksportowa-produktow-rolno-spozywczych
https://www.gov.pl/web/agriculture/polish-export-offer-in-agri-food-products
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poświadczenia sporządzonym i przedłożonym w systemie TRACES, pod warunkiem że 
osoba odpowiedzialna za przedstawienie świadectwa urzędowego lub poświadczenia 
urzędowego przedkłada właściwemu organowi oświadczenie potwierdzające, że oryginał 
świadectwa urzędowego lub poświadczenia urzędowego zostanie złożony tak szybko, jak 
jest to technicznie możliwe. Podczas przeprowadzania takich kontroli urzędowych i innych 
czynności urzędowych właściwy organ bierze pod uwagę ryzyko niezgodności dotyczącej 
danych zwierząt i towarów oraz historię podmiotów pod względem przeprowadzanych 
wobec nich kontroli urzędowych i ich zgodności z przepisami, o których mowa  
w art. 1 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2017/625. 
 
Kontrole urzędowe i inne czynności urzędowe mogą być w drodze wyjątku 
przeprowadzane: 

a) w przypadku analiz, badań lub diagnostyki, które mają być przeprowadzane przez 
laboratoria urzędowe – przez każde laboratorium wyznaczone do tego celu na 
zasadzie tymczasowej przez właściwy organ; 

b) w przypadku fizycznych spotkań z przedstawicielami i pracownikami podmiotów  
w kontekście metod i technik przeprowadzania kontroli urzędowych, o których 
mowa w art. 14 rozporządzenia (UE) 2017/625 – za pośrednictwem dostępnych 
środków porozumiewania się na odległość. 

 
Rozporządzenie stosuje się do dnia 1 czerwca 2020 roku. 
 
Link do rozporządzenia: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0466&from=PL 
 
 

Zbiory wiedzy i porad 
 

Rządowa tarcza antykryzysowa 
 
https://www.gov.pl/web/koronawirus/informacje-dla-przedsiebiorcow 
 

Tarcza antykryzysowa w rolnictwie 
 
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/rozszerzenie-rozwiazan-tarczy-antykryzysowej 
 

Analiza Deloitte - kolejne rozwiązania dla przedsiębiorców 
 
https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/tax/articles/alerty-podatkowe/tarcza-
antykryzysowa-20-kolejne-
rozwiazania.html?nc=1&utm_campaign=Alert_podatkowy_wydanie_specjalne_2_2020_C
_RG_TAX_07393_PL_2020_Tax_and_Legal_Email_PL&utm_medium=email&utm_source
=Eloqua 
 
 

 POLSKI RYNEK DROBIARSKI – ANALIZA USDA 
 
Rynek drobiarski w  Polsce 

 
Wydział rolny przy ambasadzie amerykańskiej w Polsce przygotował analizę i prognozę 
„Poultry and Products Annual” o polskiej produkcji i eksporcie drobiu. Dokument został 
opublikowany przez amerykański Departament Rolnictwa USDA. W swojej ocenie 
uwzględnił wpływ pandemii COVID-19 oraz sytuacji na głównych rynkach eksportowych. 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0466&from=PL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0466&from=PL
https://www.gov.pl/web/koronawirus/informacje-dla-przedsiebiorcow
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/rozszerzenie-rozwiazan-tarczy-antykryzysowej
https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/tax/articles/alerty-podatkowe/tarcza-antykryzysowa-20-kolejne-rozwiazania.html?nc=1&utm_campaign=Alert_podatkowy_wydanie_specjalne_2_2020_C_RG_TAX_07393_PL_2020_Tax_and_Legal_Email_PL&utm_medium=email&utm_source=Eloqua
https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/tax/articles/alerty-podatkowe/tarcza-antykryzysowa-20-kolejne-rozwiazania.html?nc=1&utm_campaign=Alert_podatkowy_wydanie_specjalne_2_2020_C_RG_TAX_07393_PL_2020_Tax_and_Legal_Email_PL&utm_medium=email&utm_source=Eloqua
https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/tax/articles/alerty-podatkowe/tarcza-antykryzysowa-20-kolejne-rozwiazania.html?nc=1&utm_campaign=Alert_podatkowy_wydanie_specjalne_2_2020_C_RG_TAX_07393_PL_2020_Tax_and_Legal_Email_PL&utm_medium=email&utm_source=Eloqua
https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/tax/articles/alerty-podatkowe/tarcza-antykryzysowa-20-kolejne-rozwiazania.html?nc=1&utm_campaign=Alert_podatkowy_wydanie_specjalne_2_2020_C_RG_TAX_07393_PL_2020_Tax_and_Legal_Email_PL&utm_medium=email&utm_source=Eloqua
https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/tax/articles/alerty-podatkowe/tarcza-antykryzysowa-20-kolejne-rozwiazania.html?nc=1&utm_campaign=Alert_podatkowy_wydanie_specjalne_2_2020_C_RG_TAX_07393_PL_2020_Tax_and_Legal_Email_PL&utm_medium=email&utm_source=Eloqua
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https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName
=Poultry%20and%20Products%20Annual_Warsaw_Poland_03-18-2020 
 
 

 RYNKI EKSPORTOWE 
 
Kuwejt znosi ograniczenia importowe na polski drób 
 
Zgodnie z informacją przekazaną przez Ambasadę RP w Kuwejcie w dniu 8 kwietnia, 
władze Kuwejtu podjęły decyzję o zniesieniu, od dnia 30 marca 2020 r., zakazu 
wprowadzonego w związku z występowaniem w Polsce wysoce zjadliwej grypy ptaków. 
 
W związku z tym przestał obowiązywać, trwający od 26 stycznia 2020 r., zakaz wwozu do 
Kuwejtu mięsa drobiowego pochodzącego od wszystkich gatunków drobiu oraz produktów 
pochodnych, w tym jaj/produktów jajecznych (świeżych, chłodzonych, mrożonych, 
przetworzonych termicznie). 
 
Jednak, przy certyfikacji produktów eksportowanych z Polski do Kuwejtu, należy 
pamiętać, że niektóre terytoria administracyjne w Polsce nadal objęte są restrykcjami  
w związku z ostatnimi ogniskami HPAI (obszar zapowietrzony i zagrożony). Restrykcje te 
wynikają z decyzji wykonawczej (UE) 2020/47 w sprawie środków ochronnych  
w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 w niektórych państwach 
członkowskich (najnowsza zmiana załącznika - decyzja wykonawcza Komisji (UE) 
2020/504 z dnia 6 kwietnia 2020 r.). 

 
 

Analiza „Livestock and Poultry – World Markets and Trade” 
 
Amerykański Departament Rolnictwa USDA opublikował analizę rynku mięsnego 
„Livestock and Poultry: World Markets and Trade, uwzględniającą pandemię 
koronawirusa 
 
https://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/livestock_poultry.pdf 
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