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 WYDARZENIA 

 

Senat nie odrzucił, lecz poprawił i przyjął ustawę o ochronie 
zwierząt 
 
Senat wprowadził 36 poprawek do ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz 
niektórych innych ustaw. „Wydaje się, że to jest najlepsze, co Senat mógł osiągnąć”  
– ocenił po głosowaniu Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki. 
 
Senatorowie zdecydowali między innymi, że hodowla zwierząt futerkowych będzie mogła 
być prowadzona na dotychczasowych zasadach do 31.07.2023 r., a prowadzenie 
działalności w zakresie tzw. uboju religijnego będzie mogło się odbywać jak do tej pory 
do 31.12.2025 r. W poprawkach określono też zasady realizacji roszczeń wobec Skarbu 
Państwa o odszkodowanie związane z koniecznością dostosowania się do wymogów 
ustawowych w zakresie hodowli zwierząt futerkowych i prowadzenia działalności 
dotyczącej tzw. uboju religijnego. Jednocześnie senatorowie zdecydowali, że z nowelizacji 
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wykreślony zostanie wymóg pozbawienia świadomości w przypadku poddawania ubojowi 
drobiu w sposób przewidziany przez obrządek religijny związku wyznaniowego. 
 
Senatorowie opowiedzieli się ponadto za skreśleniem przepisu uprawniającego 
organizacje pozarządowe do odebrania zwierzęcia jego właścicielowi lub opiekunowi,  
a także umożliwiającego odebranie zwierzęcia jego właścicielowi przez każdą osobę, 
jeżeli działanie lub zaniechanie właściciela bezpośrednio zagraża życiu lub zdrowiu tego 
zwierzęcia.  
 
Za przyjęciem ustawy wraz z poprawkami głosowało 76 senatorów, 11 było przeciw,  
a 10 wstrzymało się od głosu. Wcześniej senatorowie odrzucili wniosek o odrzucenie 
ustawy i o przyjęcie jej bez poprawek. 
 

 

Import wieprzowiny i wołowiny przez Chiny w okresie 01-08.2020  
 

Import mięsa przez Chiny w sierpniu oraz 01-08.2020, (w tys. USD) 

 08.2020 01-08.2020 Zmiana %  

ten sam okres r/r 

 wolumen 

w tonach 

wartość 

w USD 

wolumen  

w tonach 

wartość  
w USD 

wolumen wartość 

 

wieprzowina  

i podroby 

450 000 1 022 051 3 830 000 9 960 516 70,9 80,6 
 

wieprzowina 

 

350 000 825 505 2 910 000 8 037 715 103,5 114,5 

wołowina  
i podroby 

190 000 848 250 1 410 000 7 063 559 43,6 28,0 
 

wołowina 

 

190 000 840 954 1 390 000 6 996 694 44,5 28,6 

Źródło: GACC. 
 

 

 USTAWA O OCHRONIE ZWIERZĄT 
 

Zasady odszkodowania dla zakładów i rolników z tytułu zakazu 
uboju na potrzeby religijne 
 
Podmiotom, które poniosły szkodę w związku z koniecznością dostosowania się, 
przysługuje roszczenie do Skarbu Państwa o odszkodowanie. Roszczenie to przysługuje 
także hodowcom, którzy ponieśli szkodę w związku z ograniczeniem lub zaprzestaniem 
chowu lub hodowli zwierząt poddawanych ubojowi dokonywanego w szczególny sposób 
przewidziany przez obrządki religijne związków wyznaniowych. 
 
Odszkodowanie przyznaje się na pisemny wniosek poszkodowanego złożony nie 
wcześniej niż od dnia wejścia w życie rozporządzenia regulującego warunki wypłaty 
odszkodowania, do ministra właściwego do spraw rolnictwa. 
 
Minister właściwy do spraw rolnictwa rozpatruje wnioski o wypłatę odszkodowania  
w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Minister przyznaje albo odmawia 
przyznania odszkodowania w drodze decyzji. 
 
Odszkodowanie wypłaca się w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji przyznającej 
odszkodowanie. 
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Poszkodowany niezadowolony z decyzji w sprawie odszkodowania, w terminie 30 dni od 
dnia doręczenia decyzji w tej sprawie, może wnieść powództwo do sądu powszechnego. 
Wniesienie powództwa nie wstrzymuje wykonania decyzji. 
 
Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, warunki wypłaty 
odszkodowania, o którym mowa w ust. 2, biorąc pod uwagę analizę, o której mowa  
w ust. 3, oraz uwzględniając straty hodowców i producentów, a w szczególności: 

1. utratę zysków z prowadzonej działalności, biorąc pod uwagę wysokość średniego 
rocznego dochodu osiągniętego w latach 2018–2020 z działalności objętej 
zakazem; 

2. konieczność spłaty zadłużenia, biorąc pod uwagę długoterminowe kredyty 
udzielone przed dniem wejścia w życie ustawy na działalność objętą zakazem; 

3. konieczność spłaty innych zobowiązań, w tym związanych z korzystaniem  
ze środków europejskich; 

4. poniesione nakłady inwestycyjne, biorąc pod uwagę wartość niezamortyzowanych 
środków trwałych związanych z działalnością objętą zakazem; 

5. konieczność wypłaty zwalnianym pracownikom odpraw, o których mowa w ustawie 
z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami 
stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. 

 
W odniesieniu do podmiotów prowadzących chów lub hodowlę drobiu lub ryb, będzie 
brany pod uwagę, wzrost kosztów prowadzonej działalności wynikający z konieczności 
utylizacji odpadów dostarczanych podmiotom prowadzącym w dniu wejścia w życie 
ustawy działalność. 
 
Więcej pod linkiem: 
http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?nr=677 
 

 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.  

http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?nr=677
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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 

 
Zmiana wzoru świadectwa zdrowia dla produktów mlecznych oraz uzgodnienie 

wzoru świadectwa zdrowia dla sterylizowanych produktów mięsnych 
przeznaczonych do wysyłki do Republiki Korei 
 
W wyniku rozmów pomiędzy polską i koreańską służbą weterynaryjną renegocjowano 
wzór świadectwa zdrowia dla produktów mlecznych i uzgodniono wzór świadectwa 
zdrowia dla sterylizowanych produktów mięsnych. Wyżej wymienione wzory świadectw 
będą obowiązywać od 1 listopada 2020 roku.  
 
Dodatkowo strona koreańska zaakceptuje świadectwa wystawione przed 1 listopada br. 
zgodnie z dotychczas obowiązującym wzorem świadectwa zdrowia dla mleka i produktów 
mlecznych, które dotrą do Republiki Korei po terminie wejścia w życie nowego wzoru 
świadectwa.  
 
Dodatkowo, na prośbę strony koreańskiej, do przesyłek ww. produktów należy dołączać 
dwa świadectwa, tj. oryginał świadectwa oraz jego duplikat. Oryginał świadectwa będzie 
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sprawdzany przez Ministerstwo ds. Bezpieczeństwa Żywności i Leków Republiki Korei, 
natomiast duplikat przez Agencję ds. Kwarantanny Zwierząt i Roślin republiki Korei 
(APQA). 
 

 
 SZKOLENIA, WEBINARIA 

 

Ryzyko walutowe w handlu zagranicznym w dobie koronawirusa 
 
W imieniu Krajowej Izby Gospodarczej oraz Western Union International Bank 
zapraszamy polskich importerów i eksporterów lub firmy zainteresowane taką 
działalnością, do udziału w webinarium poświęconemu tematyce ryzyka walutowego  
w handlu zagranicznym w dobie koronawirusa. 
 
Webinarium odbędzie się 21 października 2020 r. w godzinach 11.00-12.00 w panelu 
aplikacji „Zoom”. Aby wziąć udział w wydarzeniu należy wypełnić formularz rejestracyjny 
online na stronie internetowej organizatora. Wszelkie informacje potrzebne do 
zalogowania się zostaną wysłane na podany przez uczestników adres e-mail. Aplikacja 
działa we wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych. 
 
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. 
 
Webinarium poprowadzi Piotr Majka, specjalista ds. zarządzania ryzykiem walutowym  
w Western Union International Bank. 
 
W ramach programu zostaną omówione następujące tematy: 

 Zmienność walutowa; 
 Obraz rynku walutowego – czego możemy się spodziewać w bieżącym roku, jakie 

wydarzenia wpłyną na waluty? 
 Zarządzanie ryzykiem walutowym; 
 Instrumenty zarządzania ryzykiem kursowym; 
 Zarządzanie wielkością pozycji; 
 Przykłady transakcji zabezpieczających. 

 
Dodatkowych informacja udziela: 
 
Bartłomiej Nersewicz 
Biuro Współpracy z Zagranicą KIG 
tel.: +48 22 630 96 86 
e-mail: bnersewicz@kig.pl 

 
https://www.een.org.pl/component/content/article/64591:webinarium-ryzyko-walutowe-
wWebinarium:%20ryzyko%20walutowe%20w%20handlu%20zagranicznym%20w%20do
bie%20koronawirusa.%2021%20pa%C5%BAdziernika.%20Zapisz%20si%C4%99!-
handlu-zagranicznym-w-dobie-koronawirusa-21-pazdziernika-zapisz-sie 
 

SIAL Insights - the best of SIAL Paris, online! 
 
Zaproszenie do bezpłatnego udziału w webinarium organizowanego przez SIAL. 
 
Pod poniższym linkiem znajduje się program, mówcy oraz informacja jak się zapisać. 
 
https://www.sialparis.com/The-show/News/SIAL-Insights-the-best-of-SIAL-Paris-online 
 
 

https://www.een.org.pl/component/content/article/64591:webinarium-ryzyko-walutowe-wWebinarium:%20ryzyko%20walutowe%20w%20handlu%20zagranicznym%20w%20dobie%20koronawirusa.%2021%20pa%C5%BAdziernika.%20Zapisz%20si%C4%99!-handlu-zagranicznym-w-dobie-koronawirusa-21-pazdziernika-zapisz-sie
https://www.een.org.pl/component/content/article/64591:webinarium-ryzyko-walutowe-wWebinarium:%20ryzyko%20walutowe%20w%20handlu%20zagranicznym%20w%20dobie%20koronawirusa.%2021%20pa%C5%BAdziernika.%20Zapisz%20si%C4%99!-handlu-zagranicznym-w-dobie-koronawirusa-21-pazdziernika-zapisz-sie
https://www.een.org.pl/component/content/article/64591:webinarium-ryzyko-walutowe-wWebinarium:%20ryzyko%20walutowe%20w%20handlu%20zagranicznym%20w%20dobie%20koronawirusa.%2021%20pa%C5%BAdziernika.%20Zapisz%20si%C4%99!-handlu-zagranicznym-w-dobie-koronawirusa-21-pazdziernika-zapisz-sie
https://www.een.org.pl/component/content/article/64591:webinarium-ryzyko-walutowe-wWebinarium:%20ryzyko%20walutowe%20w%20handlu%20zagranicznym%20w%20dobie%20koronawirusa.%2021%20pa%C5%BAdziernika.%20Zapisz%20si%C4%99!-handlu-zagranicznym-w-dobie-koronawirusa-21-pazdziernika-zapisz-sie
https://www.sialparis.com/The-show/News/SIAL-Insights-the-best-of-SIAL-Paris-online
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Reguły INCOTERMS 2020 
 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach działań Enterprise Europe Network 
zaprasza przedsiębiorców z sektora MŚP na bezpłatne webinarium pt.: Reguły 
INCOTERMS 2020, które odbędzie się 22 października br. 
 
Webinarium poprowadzi Paweł Terpiłowski – radca prawny, absolwent prawa  
na Uniwersytecie Łódzkim, obecnie zajmuje się doradztwem podatkowym  
w międzynarodowej grupie kapitałowej oraz prowadzi własna kancelarię prawną. 
 
W programie webinarium: 

 Ogólne zagadnienia prawne sprzedaży towarów (sprzedaż krajowa, sprzedaż 
zagraniczna, wybór prawa, klauzule umowne). 

 Czym są reguły INCOTERMS, co one regulują i czy warto lub trzeba je stosować? 
 Jak prawidłowo wybrać i zastosować reguły INCOTERMS? 
 Omówienie grup reguł INCOTERMS 2020. 
 Omówienie poszczególnych reguł INCOTERMS 2020 na przykładach. 
 Różnice pomiędzy regułami INCOTERMS 2020 a regułami z poprzednich zbiorów. 
 Wpływ reguły INCOTERMS na podatek VAT i podatek dochodowy. 

 
22 października br. godz. 11:30 – 13:00 

 
https://www.een.org.pl/component/content/article/63143:reguly-incoterms-2020-
webinarium-22-pazdziernika-br 

 

Umowy o wolnym handlu w UE: z Japonią, Wietnamem i Kanadą 
 
26 października 2020 roku zapraszamy przedsiębiorców z sektora MŚP na bezpłatne 
webinarium pt.: Umowy o wolnym handlu w Unii Europejskiej: z Japonią (EPA), 
Wietnamem (EVFTA) i Kanadą (CETA). 
 
Webinarium poprowadzi dr Łukasz Ambroziak - adiunkt w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa 
i Gospodarki Żywnościowej – Państwowym Instytucie Badawczym oraz analityk  
w Polskim Instytucie Ekonomicznym. Prelegent jest autorem ponad 100 publikacji 
naukowych – monografii, rozdziałów w monografiach oraz artykułów publikowanych  
w polskich i zagranicznych czasopismach. 
W programie: 

 Umowy o wolnym handlu UE jako element wspólnej polityki handlowej Unii 
Europejskiej. 

 Analiza porównawcza wybranych umów o wolnym handlu UE: z Japonią (EPA),  
z Wietnamem (EVFTA) oraz z Kanadą (CETA). 

 Obecny stan współpracy gospodarczej Polski z Japonią, Wietnamem i Kanadą. 
 Szanse wzmocnienia współpracy gospodarczej polskich podmiotów z podmiotami 

działającymi na wybranych rynkach. 
 Umowy o wolnym handlu jako zagrożenie dla polskich podmiotów. 

 
26 października br. godz. 11:30 – 13:00 
 
Webinar jest otwarty i nie wymaga rejestracji. W dniu transmisji uaktywni się poniższy 
player, w którym obejrzysz materiał. 
 
https://www.een.org.pl/component/content/article/63239:umowy-o-wolnym-handlu-w-
ue-z-japonia-wietnamem-i-kanada-webinarium-26-pazdziernika-br 

 
 

https://www.een.org.pl/component/content/article/63143:reguly-incoterms-2020-webinarium-22-pazdziernika-br
https://www.een.org.pl/component/content/article/63143:reguly-incoterms-2020-webinarium-22-pazdziernika-br
https://www.een.org.pl/component/content/article/63239:umowy-o-wolnym-handlu-w-ue-z-japonia-wietnamem-i-kanada-webinarium-26-pazdziernika-br
https://www.een.org.pl/component/content/article/63239:umowy-o-wolnym-handlu-w-ue-z-japonia-wietnamem-i-kanada-webinarium-26-pazdziernika-br
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Online Business Opportunities for CEE and Baltic Countries via 
Hong Kong 
 
Hong Kong Trade Development Council (HKTDC) organizuje  bezpłatne webinarium. 
 
Webinarium rekomendowane jest przede wszystkim dla eksporterów,  zainteresowanych 
ekspansją na rynki azjatyckie za pośrednictwem kanałów e-commerce, właścicieli marek, 
a także dla firm poszukujących inwestorów i kapitału w Azji na finansowanie projektów 
proeksportowych. 
 
Data: 28 października 2020 r. 
Godz. 9:00 – 10:00 
 
Język: angielski 
 
Program: 

 Opening Remarks - Winsome Chan, HKTDC Director Germany and Central Europe 
Pre-Export Financing: The Missing Link in Trade Finance - Eric Wong, CEO and 
Chairman at TCG Capital 

 Crossborder Omni-Channel Supply Chain Innovation in the New Retail Era: 
Excellent Solution for Leading Brand in Baltic and CEE to win Business in the 
Emerging Market of China and South East Asia via Hong Kong in light of COVID-
19' - Terry Chan, Founder & Chairman at Hong Kong eCommerce Supply Chain 
Association (HKeCSC)  

 HKTDC virtual fairs experience - Anna Dowgiałło, HKTDC Warsaw Consultant 
Office 

 
Link do rejestracji (rejestracja do 26.10.2020 r.)  
https://form.hktdc.com/ui_registrationsite/Registration/RegistrationForm.aspx?FORMID=
b641f7f9-292c-4bdd-b02e-
b921969d9b2c&BYPASS=YES&LANGID=1&URLEVENTNAME=Online+Business+Opportuni
ties+via+Hong+K&URLFORMNAME=Online+Business+Opportunities&URLDATESCODE=0
0 

 
 

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 

PolskieMieso 
https://twitter.com/PolskieMieso 

 

Biuletyn przygotował Jacek Strzelecki 
jacek@polskie-mieso.pl 

+48 500 200 168 

https://form.hktdc.com/ui_registrationsite/Registration/RegistrationForm.aspx?FORMID=b641f7f9-292c-4bdd-b02e-b921969d9b2c&BYPASS=YES&LANGID=1&URLEVENTNAME=Online+Business+Opportunities+via+Hong+K&URLFORMNAME=Online+Business+Opportunities&URLDATESCODE=00
https://form.hktdc.com/ui_registrationsite/Registration/RegistrationForm.aspx?FORMID=b641f7f9-292c-4bdd-b02e-b921969d9b2c&BYPASS=YES&LANGID=1&URLEVENTNAME=Online+Business+Opportunities+via+Hong+K&URLFORMNAME=Online+Business+Opportunities&URLDATESCODE=00
https://form.hktdc.com/ui_registrationsite/Registration/RegistrationForm.aspx?FORMID=b641f7f9-292c-4bdd-b02e-b921969d9b2c&BYPASS=YES&LANGID=1&URLEVENTNAME=Online+Business+Opportunities+via+Hong+K&URLFORMNAME=Online+Business+Opportunities&URLDATESCODE=00
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