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 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotował dwa projekty rozporządzenia 
w sprawie niektórych wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być 
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o małej zdolności produkcyjnej 

 
  

 

 WYDARZENIA  
 

Posłowie przygotowali ustawy mającą pomóc przedsiębiorstwom 
w związku koronawirusem 
 
Do Sejmu trafił projekt ustawy o pomocy państwa dla przedsiębiorców i rolników oraz  
o zmianie niektórych innych ustaw. Pomoc ta miałaby trafić do poszkodowanych w 
wyniku epidemii. Projekt ustawy opracowali i złożyli posłowe PSL-Kukiz’15.  
 
Jak napisano w uzasadnieniu do projektu celem proponowanej regulacji jest 
wprowadzenie rozwiązań wspierających zatrudnienie bezpośrednią pomocą finansową na 
dopłaty do wynagrodzeń dla pracowników zagrożonych zwolnieniami przez 
przedsiębiorców, u których przejściowo pogorszyły się warunki prowadzenia działalności 
gospodarczej, oraz określenie zasad dofinansowania z Funduszu Pracy kosztów szkolenia 
pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy. 
Pomoc udzielana będzie na warunkach określonych w ustawie. 
 
Link do projektu: 
http://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/Projekty/9-020-113-2020/$file/9-020-113-
2020.pdf 

http://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/Projekty/9-020-113-2020/$file/9-020-113-2020.pdf
http://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/Projekty/9-020-113-2020/$file/9-020-113-2020.pdf
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Foodfakty.pl: Syntetyczny raport z analizy miesięcznej: RASFF, 
EFSA, EUR-LEX 
 
Portal foodfakty.pl opublikował „Analizę trendów ryzyka bezpieczeństwa produktów 
żywnościowych w EU”. Jest to narzędzie do efektywnego zarządzania systemami jakości 
w branży spożywczej. Syntetyczny raport z analizy miesięcznej: RASFF, EFSA, EUR-LEX. 
 
Można się z niej dowiedzieć jakiego rodzaju zanieczyszczenia zostały stwierdzone  
w produktach mięsnych oraz którego kraju pochodziło najwięcej wadliwych produktów i 
jak na tym tle wypadła Polska.  
 
Link do analizy: 
http://foodfakty.pl/media/ANALIZA%20TREND%C3%93W%20RYZYKA%20BEZPECZE%C
5%83STWA%20PRODUKT%C3%93W%20%C5%BBYWNO%C5%9ACIOWYCH%20W%20
EU_Stycze%C5%84%202020.pdf 
 
 

 KORONAWIRUS 
 
 

1. PRAWO 
 
Ustawa o zwalczaniu COVID-19 
 
Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych  
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 
 
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000374 

 
Rozporządzenie o stanie zagrożenia epidemicznego 
 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na 
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego 

 
http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/433 
 
Poniżej link do rozporządzenia, które zmienia powyższe rozporządzenie o stanie 
zagrożenia epidemicznego. 
 
http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/441 

 
 

2. Porady i wyjaśnienia 
 
Porady jak postępować w przypadku koronowirusa 
 
Na stronie rządowej Gov.pl znajdują się porady dla przedsiębiorstw z obszaru skutków 
koronawirusa  
 
https://www.gov.pl/web/koronawirus 
 
 
 
 

http://foodfakty.pl/media/ANALIZA%20TREND%C3%93W%20RYZYKA%20BEZPECZE%C5%83STWA%20PRODUKT%C3%93W%20%C5%BBYWNO%C5%9ACIOWYCH%20W%20EU_Stycze%C5%84%202020.pdf
http://foodfakty.pl/media/ANALIZA%20TREND%C3%93W%20RYZYKA%20BEZPECZE%C5%83STWA%20PRODUKT%C3%93W%20%C5%BBYWNO%C5%9ACIOWYCH%20W%20EU_Stycze%C5%84%202020.pdf
http://foodfakty.pl/media/ANALIZA%20TREND%C3%93W%20RYZYKA%20BEZPECZE%C5%83STWA%20PRODUKT%C3%93W%20%C5%BBYWNO%C5%9ACIOWYCH%20W%20EU_Stycze%C5%84%202020.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000374
http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/433
http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/441
https://www.gov.pl/web/koronawirus
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Żywność nie jest źródłem lub jedną z dróg przenoszenia COVID-19 
 
W związku z występowaniem koronawirusa w Polsce, wywołującego u ludzi COVID-19, 
Główny Lekarz Weterynarii poinformował, że zgodnie z informacją Europejskiego Urzędu 
ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) obecnie nie ma dowodu, że żywność jest źródłem 
lub jedną z dróg przenoszenia wirusa. Również dotychczasowe doświadczenia związane  
z występowaniem koronawirusów wskazują, że przenoszenie wirusów poprzez żywność 
nie występowało. 
 
http://www.efsa.europa.eu/en/news/coronavirus-no-evidence-food-source-or-
transmission-route 
 
Główny Lekarz Weterynarii na bieżąco śledzi informacje przekazywane przez Ministra 
Zdrowia, Główny Inspektorat Sanitarny, Światową Organizację Zdrowia (WHO), a także 
umieszczone m.in. na stronach EFSA i Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli 
Chorób (ECDC). Jeśli zaistnieje taka potrzeba, wdrożone zostaną odpowiednie procedury 
mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa zdrowia publicznego, w tym bezpieczeństwa 
żywności. 
 
Szczegółowe informacje znajdują się również na stronie Głównego Inspektoratu 
Sanitarnego 
 
https://gis.gov.pl/aktualnosci/qa-dotyczace-zywnosci-i-koronawirusa/ 

 
 

 RYNKI EKSPORTOWE 
 

Otwarcie rynku 
 
Zatwierdzenie przez stronę ukraińską wzoru świadectwa na eksport mięsa 
odkostnionego mechanicznie (MOM) z drobiu 
 
W dn. 5 marca 2020 r. służba weterynaryjna Ukrainy poinformowała Głównego Lekarza 
Weterynarii RP o zatwierdzeniu wzoru międzynarodowego świadectwa dla drobiowego 
mięsa mielonego i/lub odkostnionego mechanicznie (MOM) importowanego z Polski na 
Ukrainę. Strona ukraińska poinformowała ponadto, że ze względu na ustalenia podjęte  
z Komisją Europejską świadectwo będzie obowiązywać do 15 stycznia 2021 r. 
 
Dokument dostępny jest na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii oraz 
u powiatowych lekarzy weterynarii. 
 

Ograniczenia eksportowe 
 
Rozszerzenie przez Hongkong ograniczeń importowych w związku z nowym 
ogniskiem wysoce zjadliwej grypy ptaków w Polsce 
 
Władze Hongkongu wprowadziły tymczasowy zakaz importu drobiu i produktów 
drobiowych z  powiatu wrocławskiego 

 
 
Rozszerzenie przez Hongkong ograniczeń importowych w związku z nowym 
ogniskiem wysoce zjadliwej grypy ptaków w Polsce 
 
Władze Hongkongu wprowadziły tymczasowy zakaz importu drobiu i produktów 
drobiowych z miasta Łodzi oraz dodatkowo z powiatu pabianickiego. 
 
 

http://www.efsa.europa.eu/en/news/coronavirus-no-evidence-food-source-or-transmission-route
http://www.efsa.europa.eu/en/news/coronavirus-no-evidence-food-source-or-transmission-route
https://gis.gov.pl/aktualnosci/qa-dotyczace-zywnosci-i-koronawirusa/
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 LEGISLACJA 
 
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie niektórych wymagań weterynaryjnych, jakie powinny 
być spełnione przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego  
w określonych zakładach o małej zdolności produkcyjnej 
 
https://legislacja.gov.pl/docs//509/12331151/12668111/12668112/dokument441462.pd
f 
 
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie niektórych wymagań weterynaryjnych, jakie powinny 
być spełnione przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego w rzeźniach  
o małej zdolności produkcyjnej 
 
https://legislacja.gov.pl/docs//509/12331152/12668154/12668155/dokument441467.pd
f 

 
 
 
 
 
 
 
 

Redakcja Biuletynu 

Związek Polskie Mięso 
 

Ul. Chałubińskiego 8 
00-613 Warszawa 

 
Tel: +48 22 830 26 56 
Fax: +48 22 830 16 48 

 
info@polskie-mieso.pl 
www.polskie-mięso.pl 

 
Biuletyn przygotował Jacek Strzelecki 

jacek@polskie-mieso.pl 

https://legislacja.gov.pl/docs/509/12331151/12668111/12668112/dokument441462.pdf
https://legislacja.gov.pl/docs/509/12331151/12668111/12668112/dokument441462.pdf
https://legislacja.gov.pl/docs/509/12331152/12668154/12668155/dokument441467.pdf
https://legislacja.gov.pl/docs/509/12331152/12668154/12668155/dokument441467.pdf

