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LEGISLACJA

Minister rolnictwa i rozwoju wsi przygotował dwa programy mające na celu
wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym ASF oraz ptasią grypę

RYNKI EKSPORTOWE
Nowe ograniczenia eksportowe

WYDARZENIA
KE w związku z ptasią grypą w Polsce ustaliła obszary
zapowietrzone i zagrożone
Opublikowana została decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/47 z dnia 20 stycznia 2020
r. w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków
podtypu H5N8 w niektórych państwach członkowskich.
W decyzji określone zostały na poziomie unijnym obszary zapowietrzone i zagrożone
ustanowione przez państwa członkowskie wymienione w załączniku do przedmiotowej
decyzji, w następstwie wystąpienia ogniska lub ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków
u drobiu lub ptaków żyjących w niewoli.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2020:016:FULL&from=PL

Nowy departament w MRiRW oraz kodeks etyczny
Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski zapowiedział reorganizację ministerstwa
rolnictwa poprzez stworzenie departamentu przetwórstwa i rynków rolnych.
– Wsłuchując się w głosy środowiska, przygotowujemy się do reorganizacji ministerstwa
rolnictwa. Realizując zobowiązania, do jakich się zobowiązałem, otwieram departament
przetwórstwa i rynków rolnych – zapowiedział Jan Krzysztof Ardanowski podczas
Spotkania
Noworocznego,
zorganizowanego
przez
Stowarzyszenie
Rzeźników
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i Wędliniarzy RP. Podkreślił, że nie będzie już sytuacji, jaka trwała przez lata, że sektor
przetwórstwa był traktowany po macoszemu, nie miał gdzie lokować oczekiwań i szukać
wsparcia.
Jednocześnie minister dodał, że kompetencje dyrektorów w poszczególnych
departamentach będą rosły, a urzędnicy mają w swoich działaniach nie zwlekać
z podejmowaniem decyzji. – Staram się znaleźć kompetentnych zastępców, będą też
większe kompetencje dyrektorów. Urzędnicy boją się podejmować decyzji, a będą
podejmowali decyzje, bo po to są nie tylko do administrowania ale podejmowania
decyzji. Będę oczekiwał od każdego postawy służebnej, empatii ale i podejmowania
decyzji – powiedział minister rolnictwa.
W najbliższym czasie MRiRW ma też przygotować kodeks etyki biznesu. – Wracamy do
idei sprzed lat, by nawet we współczesnym kapitalizmie relacje, sposoby prowadzenia
firmy ale i gospodarstwa były realizowane zasady etyki i uczciwości. Kodeks zostanie
przez ministerstwo dostarczony do każdej firmy – podkreślił na koniec minister
Ardanowski.
Źródło: farmer.pl

Rynek wołowiny w Polsce jest stabilny
Działania, które należy podjąć w sektorze wołowiny były tematem spotkania ministra
Jana Krzysztofa Ardanowskiego z przedstawicielami Federacji Grup i Producentów
„Wołowina Polska”. Rozmowy dotyczyły sytuacji na rynku wołowiny.
Sytuacja na tym rynku powoli stabilizuje się. Od połowy lipca 2019 r. nastąpiło
odwrócenie spadkowej tendencji cenowej na rynku wołowiny notowanej w Polsce, jak
i w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej. W połowie stycznia br. średnia
cena bydła ogółem w Polsce ukształtowała się na poziomie 6,2 zł/kg wagi żywej a więc
nieznacznie niżej niż przed rokiem. Poprawie uległy wyniki eksportowe – w 2019 r., do
lipca włącznie, wartość polskiego eksportu bydła i mięsa wołowego była niższa w relacji
rocznej o ok. 10%, natomiast dane handlowe do listopada 2019 r. włącznie wskazują, że
różnica ta zmalała do ok. 6%.”
Podczas spotkania w resorcie rolnictwa rozmawiano także o konieczności poprawy
funkcjonowania grup producentów w tym sektorze.
Minister Ardanowski podkreślił konieczność organizowania się rolników w celu uzyskania
lepszej pozycji na rynku. Przypomniał również o ułatwieniach w sprzedaży żywności
bezpośrednio konsumentowi, co jest dobrym sposobem na zwiększenie dochodów
rolniczych.
– Wkrótce wejdzie w życie rozporządzenie o rzeźniach rolniczych, które umożliwi także
rolnikom utrzymującym bydło jego ubój. W rolniczych rzeźniach będą mogły być ubijane
zwierzęta będące własnością tego rolnika, ale także zwierzęta innych utrzymywane
w gospodarstwach położonych w tym samym powiecie lub w powiatach sąsiednich
– poinformował minister Ardanowski i dodał, że w rozporządzeniu określono specjalne,
mniej rygorystyczne wymagania weterynaryjne dotyczące konstrukcji, rozplanowania
i wyposażenia pomieszczeń dla rzeźni o małej zdolności produkcyjnej, położonej na
terenie gospodarstwa.
Wprowadzenie uproszczonych rozwiązań dla rzeźni rolniczych umożliwi powstawanie
nowych rzeźni na terenach, na których obecnie one nie funkcjonują.
Źródło: MRiRW.
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Chiny w 2019 roku zaimportowały 2,1 mln ton wieprzowiny
Od stycznia do grudnia 2019 roku Chiny zaimportowały ponad 2,1 mln ton wieprzowiny
o wartości ponad 4,6 mld dolarów. Rok do roku dla wolumenu jest zmiana 178%, a dla
wartości 370,9%.
W ubiegłym roku Chiny za granicą kupiły 1,65 mln ton wołowiny o wartości 8,2 mld
dolarów. Rok do roku jest zmiana blisko 81 procent dla wolumenu i ponad 118 procent
dla wartości.
Z kolei mrożonego drobiu Chiny zaimportowały 779,5 tys. ton o wartości 1,93 mld
dolarów. W porównaniu z 2018 rokiem jest zmiana dla wolumenu 95,3%, a dla wartości
144,6%.
Chiński rząd przewiduje, że 2020 roku Chiny zaimportują między 3 mln a 3,5 mln ton
wieprzowiny.
Import mięsa przez Chiny w grudniu oraz 01-12.2019, (w tys. USD)
12.2019

01-12.2019

Zmiana %
ten sam okres r/r

wolumen
w tonach
269 846

wartość
w USD
783 477

wolumen
w tonach
2 108 264

wartość
w USD
4 674 606

wolumen

wartość

178,0

370,9

wołowina

189 312

1 033 480

1 659 470

8 225 092

80,9

118,2

mrożony
drób
baranina

86 107

237 842

779 550

1 973 605

95,3

144,6

37 301

208 089

392 319

1 861 468

35,4

76,7

wieprzowina

Źródło: GACC.

GUS: Pogorszenie w koniunkturze konsumenckiej
W styczniu 2020 r. odnotowano niewielkie pogorszenie obecnych nastrojów
konsumenckich przy jednoczesnej nieznacznej poprawie przyszłych nastrojów
konsumenckich w stosunku do poprzedniego miesiąca. Bieżący wskaźnik ufności
konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji
indywidualnej, wyniósł 3,7 i był o 0,6 p. proc. niższy w stosunku do poprzedniego
miesiąca.
Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK) w styczniu 2020 r.
Wśród składowych wskaźnika niższą wartość odnotowano przede wszystkim dla ocen
obecnej sytuacji ekonomicznej kraju oraz obecnej możliwości dokonywania ważnych
zakupów (spadki odpowiednio o 1,9 i 1,8 p. proc.). Największy wzrost (o 0,9 p. proc.)
odnotowano w przypadku oceny obecnej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego.
W odniesieniu do stycznia 2019 r. obecna wartość BWUK jest niższa o 1,7 p. proc.
Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK) w styczniu 2020 r.
Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), syntetycznie opisujący
oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej, wzrósł o 0,2
p. proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie -0,6.
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Na wzrost wartości wskaźnika w największym stopniu wpłynęła ocena przyszłego
poziomu bezrobocia (wzrost o 1,9 p. proc.). Pogorszenie ocen odnotowano w przypadku
dwóch składowych, przy czym większy spadek (o 0,8 p. proc.) wystąpił dla oceny
przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego.
W styczniu br. WWUK osiągnął wartość o 2,8 p. proc. niższą niż w analogicznym miesiącu
2019 r.

Wskaźnik zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w II
półroczu 2019 roku
Główny Urząd Statystyczny podał informacje o wskaźnikach dla ziarna pszenicy i żyta,
żywca rzeźnego wołowego, wieprzowego i drobiowego oraz mleka krowiego. I tak w II
półroczu 2019 roku:
1. Według wstępnych danych średnia krajowa cena skupu pszenicy wyniosła 67,20 zł
za 1 dt.
Cena ta służy do ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego za dzierżawione od
Skarbu Państwa nieruchomości rolne.
2. Wskaźnik cen skupu podstawowych produktów rolnych (ziarna pszenicy i żyta,
żywca wołowego, wieprzowego i drobiowego oraz mleka krowiego) w II półroczu
2019 r. w stosunku do I półrocza 2019 r. wyniósł 102,1 (wzrost cen o 2,1%).
Podany wskaźnik służy waloryzacji czynszu dzierżawnego za dzierżawione od
Skarbu Państwa nieruchomości rolne.
Obwieszczenia w tych sprawach zostaną ogłoszone w Dzienniku Urzędowym
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

LEGISLACJA
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie
wprowadzenia w 2020 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu
mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański
pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie”
Wprowadzenie środków wskazanych w programie pozwoli na podjęcie skuteczniejszych
działań mających na celu przede wszystkim ograniczenie populacji dzików, stanowiących
główny rezerwuar wirusa ASF, w środowisku oraz eliminację zwłok padłych dzików ze
środowiska, a także działań mających na celu zwiększenie świadomości na temat ASF
wśród innych służb i inspekcji oraz podmiotów świadczących usługi z zakresu przewozu
osób i podmiotów świadczących usługi pocztowe.
Realizacja programu zapewnia zwiększenie bezpieczeństwa epizootycznego w populacji
świń i dzików na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a co za tym idzie ochronę
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz terytorium Unii Europejskiej przed
rozprzestrzenianiem się wirusa ASF. Efektem powyższych działań będzie m.in. uzyskanie
wiarygodnych danych na temat zakażeń wirusem ASF u świń i dzików oraz obszaru, na
którym te zakażenia występują, co w konsekwencji pozwoli na skuteczne hamowanie
szerzenia się ASF oraz wykazanie wobec Komisji Europejskiej i państw członkowskich
poprawy sytuacji epizootycznej. Brak nowych przypadkówi ognisk ASF pozwoli na
wykazanie zatrzymania rozprzestrzeniania się wirusa ASF, a nawet jego zwalczenie.
Link do projektu rozporządzenia wraz z załącznikiem:
https://legislacja.gov.pl/projekt/12329251/katalog/12657061#12657061
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Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie
wprowadzenia programu mającego na celu wykrycie występowania zakażeń
wirusami wywołującymi grypę ptaków (Avian Influenza) na lata 2020–2022
https://legislacja.gov.pl/projekt/12329401/katalog/12658060#12658060

RYNKI EKSPORTOWE
Ograniczenia w eksporcie na rynek Kuby z uwagi na występowanie HPAI
Za pośrednictwem polskiej placówki dyplomatycznej w Hawanie, Główny Inspektorat
Weterynarii uzyskał informację, że służba weterynaryjna Kuby uznaje regionalizację na
poziomie województw przy eksporcie mięsa drobiowego i produktów z mięsa drobiowego
z Polski.
Biorąc pod uwagę powyższe oraz zgodnie z zapisami bilateralnie uzgodnionego wzoru
świadectwa zdrowia, obwiązuje zakaz eksportu mięsa drobiowego i produktów z mięsa
drobiowego pozyskanego z drobiu pochodzącego z województw, które nie są wolne od
HPAI.
Zakaz importu do UE mięsa i produktów drobiowych z Ukrainy, ze względu na
wystąpienie HPAI
Ze względu na wystąpienie ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5 na
Ukrainie (obwód winnicki), przesyłki mięsa i produktów drobiowych pochodzące z
Ukrainy, certyfikowane po dniu 19.01.2020 r. nie mogą być dopuszczone do obrotu na
terytorium Unii Europejskiej.
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