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 WYDARZENIA 
 

KE zatwierdziła szkodliwą dla branży mięsnej nową wizję „od pola 
do stołu” 
 
Komisja Europejska przyjęła nową kompleksową strategię na rzecz bioróżnorodności, 
mającą przywrócić ważną rolę przyrody w naszym życiu oraz strategię „od pola do stołu” 
na rzecz sprawiedliwego, zdrowego i przyjaznego środowisku systemu żywnościowego.  
 
Te dwie strategie – według Komisji Europejskiej – wzajemnie się uzupełniają, łącząc 
przyrodę, rolników, firmy i konsumentów we wspólnym wysiłku na rzecz zrównoważonej 
konkurencyjności w przyszłości. 
 
Zdaniem KE strategie te – zgodne z Europejskim Zielonym Ładem – proponują ambitne 
działania i zobowiązania UE mające na celu powstrzymanie utraty bioróżnorodności  
w Europie i na świecie oraz przekształcenie naszych systemów żywnościowych tak, aby 
stanowiły światowy wzorzec pod względem zrównoważonej konkurencyjności, ochrony 
zdrowia ludzi i planety oraz zapewnienia źródeł utrzymania wszystkim podmiotom  
w łańcuchu wartości żywności.  
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W ocenie Komisji kryzys związany z COVID-19 pokazał, jak stajemy się bezbronni wobec 
coraz większej utraty bioróżnorodności i jak ważny dla naszego społeczeństwa jest 
dobrze działający system żywnościowy.  
 
Komisja w obu strategiach na pierwszym miejscu stawia się obywatela, zobowiązując się 
do zwiększenia ochrony obszarów lądowych i morskich, odbudowy zdegradowanych 
ekosystemów i zapewnienie UE pozycji międzynarodowego lidera zarówno w dziedzinie 
ochrony bioróżnorodności, jak i budowania zrównoważonego łańcucha żywnościowego. 
 
Nowa strategia na rzecz bioróżnorodności dotyczy głównych przyczyn utraty 
bioróżnorodności, takich jak niezrównoważone użytkowanie gruntów i morza, nadmierna 
eksploatacja zasobów naturalnych, zanieczyszczenie środowiska i inwazyjne gatunki 
obce. Strategia ta, przyjęta w środku pandemii COVID-19, jest centralnym elementem 
unijnego planu odbudowy, ma zasadnicze znaczenie dla zapobiegania przyszłym 
wybuchom epidemii i budowania odporności na nie oraz stwarza bezpośrednie możliwości 
biznesowe i inwestycyjne w celu ożywienia gospodarki UE.  
 
Komisja podkreśliła, że dzięki tej strategii kwestia bioróżnorodności ma szansę stać się 
integralną częścią ogólnej strategii UE na rzecz wzrostu gospodarczego. W strategii 
proponuje się m.in. ustanowienie wiążących celów w zakresie odtworzenia 
zdegradowanych ekosystemów i rzek, poprawy stanu siedlisk i gatunków chronionych  
w UE, powrotu owadów zapylających na grunty rolne, ograniczenia zanieczyszczeń, 
ekologizacji naszych miast, wspierania rolnictwa ekologicznego i innych praktyk 
rolniczych sprzyjających różnorodności biologicznej, a także poprawienia stanu zdrowia 
lasów europejskich.  
 
W ramach strategii przedstawiono konkretne działania służące wprowadzeniu 
europejskiej bioróżnorodności na ścieżkę odbudowy do 2030 r., w tym przekształcenie co 
najmniej 30 proc. europejskich obszarów i mórz w skutecznie zarządzane obszary 
chronione oraz przywrócenie różnorodnych elementów krajobrazu na przynajmniej  
10 proc. powierzchni użytków rolnych. 
 
Komisja szacuje, że planowane działania w zakresie ochrony przyrody, zrównoważonego 
korzystania z niej i odbudowy jej zasobów przyniosą korzyści gospodarcze lokalnym 
społecznościom, co przyczyni się do powstania trwałych miejsc pracy i wzrostu 
gospodarczego. Na rzecz bioróżnorodności uruchomione zostaną środki finansowe  
w wysokości 20 mld euro rocznie – z różnych źródeł, w tym funduszy unijnych, 
krajowych i prywatnych. 
 
Według KE strategia „od pola do stołu” umożliwi przejście na zrównoważony system 
żywnościowy w UE, który zapewni bezpieczeństwo żywnościowe oraz dostęp do zdrowego 
żywienia pozyskiwanego na zdrowej planecie. Strategia przyczyni się do zmniejszenia 
śladu środowiskowego i klimatycznego wytwarzanego przez system żywnościowy UE oraz 
wzmocnienia jego odporności, a także do ochrony zdrowia obywateli i zapewnienia źródeł 
utrzymania podmiotom gospodarczym.  
 
W strategii określono konkretne cele dotyczące przekształcenia unijnego systemu 
żywnościowego, w tym zmniejszenie stosowania pestycydów i ryzyka z tym związanego  
o 50 proc., zmniejszenie stosowania nawozów o co najmniej 20 proc., zmniejszenie  
o 50 proc. sprzedaży środków przeciwdrobnoustrojowych stosowanych u zwierząt 
gospodarskich i w akwakulturze oraz zwiększenie udziału upraw ekologicznych  
w całkowitej powierzchni użytków rolnych do 25 proc.  
 
W strategii zaproponowano również – jak zaznaczyła to KE – ambitne środki mające 
zapewnić, aby najprostszymi wyborami dla obywateli były wybory zdrowe; środki te 
obejmują ulepszone etykietowanie, lepiej zaspokajające potrzeby konsumentów  
w zakresie informacji na temat zdrowej i zrównoważonej żywności. 
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Zdaniem KE europejscy rolnicy, rybacy i producenci akwakultury odgrywają kluczową rolę 
w przechodzeniu na bardziej sprawiedliwy i zrównoważony system żywnościowy. Mają oni 
otrzymać wsparcie w ramach wspólnej polityki rolnej i wspólnej polityki rybołówstwa za 
pośrednictwem nowych źródeł finansowania i ekoprogramów w celu stosowania 
zrównoważonych praktyk. Według Komisji zrównoważony rozwój jako znak rozpoznawczy 
Europy otworzy nowe możliwości biznesowe i przyczyni się do dywersyfikacji źródeł 
dochodów europejskich rolników i rybaków. 
 
Przedstawione dwie strategie – jako zasadnicze części Europejskiego Zielonego Ładu 
mają się przyczynić również do ożywienia gospodarczego. W kontekście koronawirusa 
mają one zwiększyć odporność naszych społeczeństw na przyszłe pandemie i zagrożenia, 
takie jak skutki zmian klimatu, pożary lasów, brak bezpieczeństwa żywnościowego czy 
ogniska epidemiczne, w tym poprzez wspieranie bardziej zrównoważonych praktyk  
w dziedzinie rolnictwa, rybołówstwa i akwakultury, a także poprzez ochronę dzikiej fauny 
i flory oraz zwalczanie nielegalnego handlu dziką fauną i florą. 
 
Komisja Europejska nie ma wątpliwości, że strategie mają również istotne elementy 
międzynarodowe. Strategia na rzecz bioróżnorodności potwierdza determinację UE, by 
dać przykład w walce ze światowym kryzysem w dziedzinie bioróżnorodności.  
 
Komisja będzie dążyć do uruchomienia wszystkich instrumentów działań zewnętrznych  
i partnerstw międzynarodowych, aby pomóc w opracowaniu nowych ambitnych ram ONZ 
w zakresie bioróżnorodności na Konferencji Stron Konwencji o różnorodności biologicznej 
w 2021 r. Celem strategii „od pola do stołu” jest promowanie globalnego przejścia na 
zrównoważone systemy żywnościowe, w ścisłej współpracy z partnerami 
międzynarodowymi. 
 
Zdaniem Fransa Timmermansa, wiceprzewodniczącego wykonawczego do spraw 
Europejskiego Zielonego Ładu kryzys związany z koronawirusem pokazał, jak bardzo 
jesteśmy bezbronni i jak ważne jest przywrócenie równowagi między działalnością 
człowieka a przyrodą. Zmiana klimatu i utrata bioróżnorodności stanowią wyraźne  
i aktualne zagrożenie dla ludzkości. Strategie na rzecz bioróżnorodności oraz „od pola do 
stołu” – znajdujące się w centrum Zielonego Ładu – wyznaczają nową, lepszą równowagę 
między przyrodą, systemami żywnościowymi i bioróżnorodnością, aby chronić zdrowie  
i dobrostan naszych obywateli, a jednocześnie zwiększyć konkurencyjność i odporność 
UE. Strategie te są kluczową częścią wielkiej transformacji, jaką rozpoczęliśmy. 
 
Z kolei Stella Kyriakides, komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności, powiedziała, 
że musimy iść naprzód i sprawić, aby unijny system żywnościowy stał się siłą napędową 
zrównoważonego rozwoju. Strategia „od pola do stołu” spowoduje widoczną pozytywną 
różnicę w sposobie produkcji, kupna i konsumpcji naszej żywności, która przyniesie 
korzyści dla zdrowia naszych obywateli, społeczeństw i środowiska. Daje ona szansę na 
pogodzenie naszych systemów żywnościowych ze zdrowiem naszej planety, zapewnienie 
bezpieczeństwa żywnościowego oraz zaspokojenie aspiracji Europejczyków, jeśli chodzi  
o zdrową i przyjazną środowisku żywność, wytwarzaną według sprawiedliwych zasad. 
 
Komisja zwróciła się do Parlamentu Europejskiego i Rady o zatwierdzenie tych dwóch 
strategii i wynikających z nich zobowiązań. 
 
Link do nowej strategii „od pola do stołu” 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-annex-farm-fork-green-
deal_en.pdf 
 
Pytania i odpowiedzi w zakresie nowej strategii „od pola do stołu” 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_20_885 
 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-annex-farm-fork-green-deal_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-annex-farm-fork-green-deal_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_20_885
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WPR a nowa strategia „od pola do stołu” 
https://ec.europa.eu/info/news/cap-reforms-compatibility-green-deals-ambition-2020-
may-20_pl 
 

Copa Cogeca ostrzega przed nową strategią „od pola do stołu” 
 
Europejscy rolnicy i spółdzielnie rolnicze ostrzegają przed narażaniem strategicznych 
interesów UE w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego, konkurencyjności rolnictwa  
i dochodów z działalności rolniczej. 
 
Copa Cogeca podkreśliła, że europejscy rolnicy, właściciele lasów i ich spółdzielnie 
potrzebują alternatyw, które umożliwią im osiągnięcie ambitnych celów bez niszczenia ich 
źródeł utrzymania i europejskiej gospodarki wiejskiej. Takie działanie na oślep zagrozi 
bezpieczeństwu żywnościowemu oraz konkurencyjności europejskiego rolnictwa  
i dochodom z działalności rolniczej - aspektom, na które kryzys COVID-19 już wywarł 
poważny wpływ. 
 
Rolnictwo i leśnictwo mogą w dalszym ciągu przyczyniać się do osiągania różnych celów 
UE jedynie z pomocą spójnej polityki oraz odpowiedniego finansowania. Do celów tych 
należą: zapewnianie bezpieczeństwa żywnościowego i żywności, dostawy surowców 
odnawialnych, tworzenie miejsc pracy na obszarach wiejskich, a jednocześnie wdrażanie 
praktyk przyjaznych dla różnorodności biologicznej i środowiska naturalnego oraz walka 
ze zmianą klimatu. 
 
W swojej opinii organizacja podkreśliła, że trudności gospodarcze będące wynikiem 
kryzysu COVID-19 pokazały nam, że UE nie może sobie pozwolić na działania 
zagrażające jej własnej produkcji żywności. 
 
Przewodniczący Copa, Joachim Rukwied zaznaczył, że rolnicy chcą nadal kroczyć drogą 
ku rolnictwu bardziej przyjaznemu środowisku i więcej inwestować, ale zaproponowane 
strategie obrały jednak błędną ścieżkę. – Stanowią zmasowany atak na europejskie 
rolnictwo. Cele to nie rozwiązania. Aby rolnictwo było jeszcze bardziej produkcyjne, 
konkurencyjne i jeszcze wydajniej gospodarowało zasobami, potrzebujemy współpracy,  
a nie nowych wymagań. Co więcej, strategie te w niewystarczającym stopniu 
uwzględniają konieczne dostosowania wynikające z pandemii COVID-19. Nie można 
pozostawić rolników samych sobie z kosztami dalszej ochrony środowiska i klimatu. 
Doprowadziłoby to do przeniesienia większej części produkcji z UE do krajów trzecich,  
a przede wszystkim do porzucania ziemi przez wielu rolników w Unii – zadeklarował. 
 
Dodał, że rolnicy są pierwszymi producentami żywności i - wraz ze swoimi spółdzielniami 
- pierwszoplanowymi bohaterami tworzącymi bardziej zrównoważony system 
żywnościowy. Wnioski legislacyjne wynikające z tej strategii powinny przyczynić się do 
poprawy aktualnej niekorzystnej sytuacji konkurencyjnej, która wynika z metod produkcji 
stosowanych poza UE, oraz do ochrony wysokich norm europejskich, które znajdują 
uznanie na arenie międzynarodowej. 
 
W związku z tym europejscy rolnicy i spółdzielnie rolnicze wezwały Komisję Europejską 
do zapewnienia, aby przyszłym celom strategii „Od pola do stołu” towarzyszyła 
kompleksowa, wstępna ocena skutków obejmująca sektor użytkowania gruntów oraz 
właściwe konsultacje z odpowiednimi zainteresowanymi stronami. Jest to szczególnie 
istotne w przypadku stosowania środków ochrony roślin, sprzedaży środków 
przeciwdrobnoustrojowych, stosowania nawozów i przepisów dotyczących dobrostanu 
zwierząt. Proponując cele w zakresie produkcji ekologicznej, Komisja musi uwzględnić 
skumulowane skutki społeczne i gospodarcze zwyczajowo niższych plonów w tym 
segmencie produkcji, realia rynkowe oraz spadek plonów konwencjonalnych ze względu 
na brak niezbędnych narzędzi.  

https://ec.europa.eu/info/news/cap-reforms-compatibility-green-deals-ambition-2020-may-20_pl
https://ec.europa.eu/info/news/cap-reforms-compatibility-green-deals-ambition-2020-may-20_pl
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Związek Polskie Mięso z innymi przygotowuje odpowiedź dla 
nowej koncepcji KE od pola do stołu 
 
Związek Polskie Mięso wraz z sześcioma innymi organizacjami branżowymi (Polska Izba 
Mleka, Polska Federacja Producentów Żywności, Unia Producentów i Pracodawców 
Przemysłu Mięsnego, Krajowa Rada Drobiarstwa - Izba Gospodarcza, Polski Związek 
Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła 
Mięsnego) przygotowuje ekspertyzę dotyczącą skutków dla producentów mięsa, mleka w 
związku z przyjęciem przez Komisję Europejską nowej kompleksowej strategii na rzecz 
bioróżnorodności, mającą przywrócić ważną rolę przyrody w naszym życiu oraz strategię 
„od pola do stołu” na rzecz sprawiedliwego, zdrowego i przyjaznego środowisku systemu 
żywnościowego. 
 
Celem będzie przedstawienie wpływu przyjętej koncepcji od pola do stołu na hodowlę 
zwierząt i produkcję mięsa w Polsce. W szczególności istotną częścią ekspertyzy będzie 
analiza ryzyka ekonomicznego wynikającego z wdrożenia przedmiotowej strategii. 
Przygotowana analiza będzie stanowić merytoryczną podstawę do formułowania 
stanowisk i opinii przez interesariuszy reprezentujących poszczególne obszary sektora 
rolno-spożywczego. 
 
 
Bezpłatne testy dla pracowników sezonowych z zagranicy 
 
Państwo to wspólnota. Dobrze funkcjonuje, gdy jest współpraca i wzajemne zrozumienie. 
Dziękuję ministrowi Szumowskiemu, który zdaje sobie sprawę z wagi problemu. Mam 
dobre wiadomości dla rolników legalnie zatrudniających cudzoziemców. Za niezbędne 
testy, wykonywane pracownikom sezonowym przyjeżdżającym z zagranicy, zapłaci 
budżet państwa – poinformował dziś minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof 
Ardanowski. 
 
Jak podkreślił szef resortu bardzo dobra współpraca wszystkich ministrów oraz silne 
wsparcie Prezydenta Andrzeja Dudy skutkują korzystnymi rozwiązaniami dla rolników. 
 
– Po wczorajszych informacjach przekazanych wspólnie z minister rodziny, pracy  
i polityki społecznej Marleną Maląg dziś kolejne dobre rozwiązania – dodał minister. 
 
Minister zwrócił uwagę, że nie ma już żadnych przeszkód w zatrudnianiu cudzoziemców 
przy tegorocznych zbiorach. Podkreślił jednocześnie, że to co korzystne dla rolników, jest 
też korzystne dla nas wszystkich. 
 
– Ta pomoc oznacza w konsekwencji zebranie wszystkich plonów dzięki czemu unikniemy 
wysokich cen owoców i warzyw, a to odczuje w portfelu każdy konsument – powiedział 
minister i dodał – tak wygląda państwo realne, a nie teoretyczne. 
 

 
Spadek konkurencyjności niemieckiego przemysłu mięsnego  
i zawirowania we francuskich rzeźniach – analiza USDA 
 
Według amerykańskiego Departamentu Stanu (USDA) przypadki zakażeń SARS-Cov-2  
w  niemieckich rzeźniach przyniesie skutek zaostrzenia standardów sanitarnych, a to 
spowoduje wyższe koszty produkcji i obniży konkurencyjność przemysłu mięsnego  
w Niemczech. 
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Ujawnienie ognisk chorobowych wywołało polityczną dyskusję nad warunkami pracy. 
pracy i warunków życia pracowników z Rumunii i Bułgarii, którzy pracują w rzeźniach 
oraz na liniach produkcyjnych.  Według USDA  pracownicy z tych krajów stanowią 80% 
siły roboczej. Amerykanie zwrócili uwagę na złe warunki zakwaterowania i pracy. Ich 
zdaniem epidemia wymusi konieczność ich zmiany, co przełoży się na ogólny wzrost 
kosztów. 
 
Z kolei we Francji również swatały stwierdzone przypadki zakażeń koronawirusem.  
W tym przypadku zakażenia stwierdzono u francuskich pracowników, co nie spowodowało 
aż takich zakłóceń jak w Niemczech. Francuski rząd podjął szybkie działania, które 
zapobiegły długotrwałej przerwie. USDA zdefiniowała ten san jako zakłócenia. 
 
Linki do: 
analiza rynku niemieckiego 
https://www.fas.usda.gov/data/germany-german-slaughter-companies-under-pressure-
after-covid-19-infections-workers 
 
analiza rynku francuskiego 
https://www.fas.usda.gov/data/france-covid-19-clusters-identified-french-
slaughterhouse-workers 
 
 

Dopłaty wyrównawcze dla hodowców świń z niebieskiej strefy?  
 
Wnioskujemy o wprowadzenie dopłat wyrównawczych dla producentów świń, którzy 
znaleźli się w strefach niebieskich na terenie całego kraju - napisał Krajowy Związek 
Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej PolPig. 
 
W oświadczeniu napisano, że brak rzeźni, która byłaby zainteresowana ubojem świń ze 
strefy niebieskiej w województwie lubuskim i wielkopolskim powoduje duże anomalie na 
rynku żywca wieprzowego. Producenci świń ze stref niebieskich zostali pozbawieni 
możliwości sprzedaży na lokalnym rynku. Jedyną opcją, która jest dostępna, to 
przemieszczanie świń do rzeźni położonych na wschodzie kraju.  
 
Ponadto brak zainteresowania odbiorem świń ze strefy niebieskiej oraz wysokie koszty 
transportu sprawiają, że ceny oferowane za żywiec ze strefy niebieskiej są znacznie 
niższe od tych oferowanych przy skupie świń ze strefy wolnej od ASF.  
 
Podkreślono, że brak odpowiednio zorganizowanego rynku w związku z wystąpieniem 
choroby sprawia, że rolnicy, którzy nie z własnej woli znaleźli się w strefie niebieskiej, są 
zmuszeni do sprzedaży żywca po zaniżonej cenie i ponoszą straty.  
 
Sytuacja jest dramatyczna, albowiem w zależności od tygodnia ceny skupu żywca 
wieprzowego w strefach niebieskich były niższe od 60 do 90 groszy za kilogram. 
 
Związek PolPig wnioskuje o wprowadzenie dopłat wyrównawczych dla producentów świń, 
którzy znaleźli się w strefach niebieskich na terenie całego kraju.  
 
Dopłaty wyrównawcze pozwolą utrzymać produkcję trzody chlewnej w strefach 
niebieskich oraz (jak pokazują doświadczenia z innych krajów) ograniczą ryzyko związane 
nielegalnym przemieszczaniem świń (poza nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej) w celu 
osiągnięcia wyższej ceny za żywiec. Jest to szczególnie ważne ze względu na zbliżanie się 
sezonu letniego, w którym przez ostatnie lata obserwowaliśmy większą liczbę ognisk ASF 
w stadach świń w Polsce. Pokusa niekontrolowanego przemieszczania świń ze stref 
niebieskich może przyczynić do rozprzestrzeniania się wirusa ASF na inne obszary kraju. 
 
 

https://www.fas.usda.gov/data/germany-german-slaughter-companies-under-pressure-after-covid-19-infections-workers
https://www.fas.usda.gov/data/germany-german-slaughter-companies-under-pressure-after-covid-19-infections-workers
https://www.fas.usda.gov/data/france-covid-19-clusters-identified-french-slaughterhouse-workers
https://www.fas.usda.gov/data/france-covid-19-clusters-identified-french-slaughterhouse-workers
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Preferencyjne kredyty obrotowe z gwarancją spłaty 
 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał z Prezesem Banku Gospodarstwa Krajowego 
aneks do umowy w sprawie finansowania instrumentu finansowego w Formie Gwarancji 
Rolnych. Na tej podstawie banki współpracujące z Bankiem Gospodarstwa Krajowego 
będą udzielały preferencyjnych kredytów obrotowych producentom rolnym i podmiotom 
prowadzącym przetwórstwo rolno-spożywcze, w celu ograniczenia negatywnych skutków 
pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. 
 
2% dopłaty do oprocentowania oraz gwarancje spłaty 
 
Kredyty obrotowe na finansowanie bieżącej działalności, oprócz stosowania 2% dopłat do 
ich oprocentowania, będą miały gwarancję spłaty. Dopłaty do oprocentowania  
i gwarancje spłaty kredytów obrotowych będą finansowane z Funduszu Gwarancji 
Rolnych, utworzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
 
Dopłaty do oprocentowania kredytów w wysokości 2% będą stosowane przez 12 miesięcy 
od podpisania umowy kredytowej. W dalszych okresach spłaty kredytu pełne 
oprocentowanie będzie płacone przez kredytobiorcę. 
 
Gwarancja spłaty kredytów będzie obejmowała maksymalny okres:    

 39 miesięcy (okres spłaty kredytu 36 miesięcy + dodatkowe 3 miesiące) dla 
kredytu odnawialnego; 

 51 miesięcy (okres spłaty kredytu 48 miesięcy + dodatkowe 3 miesiące) dla 
kredytu nieodnawialnego. 

 
Kredyty takie będą udzielane do 31 grudnia 2020 r. 
 
Miesięczny raport o imporcie mięsa przez Chiny 
 
Z najnowszych danych opublikowanych przez chińskie ministerstwo ds. ceł GACC wynika, 
że w kwietniu tego roku nastąpił pierwszy w tym roku spadek importu mięsa przez Chiny. 
Największy miesięczny spadek importu odnotowała wołowina. W przypadku zaś 
wieprzowiny odnotowane zostały niższe ceny. Według chińskiego ministerstwa rolnictwa 
ceny oraz wolumen importowy w sposób stały powinny spadać od lipca 2020 roku i ten 
trend powinien się utrzymać do końca tego roku   
 

Import mięsa przez Chiny 04.2020, (w tys. USD) 

 04.2020 01-04.2020 Zmiana %  
ten sam okres r/r 

 wolumen 
w tonach 

wartość 
w USD 

wolumen  
w tonach 

wartość  
w USD 

wolumen wartość 
 

wieprzowina  
i podroby 

530 000 1 380 545 1 777 000 4 958 500 121,0% 238,8% 

wieprzowina 400 000 1 104 351 1 350 000 4 033 940 169,9% 341,9% 
 

wołowina i 
podroby 

170 000  848 112 690 000 3 721 578 26,9% 38,1% 

wołowina 160 000  840 321  680 000 3 688 346 28,0% 54,0% 
 

mrożony 
drób 

Nie ma w 
wykazie 

Nie ma w 
wykazie 

Nie ma w 
wykazie 

Nie ma w 
wykazie 

- - 

baranina Nie ma w 
wykazie 

Nie ma w 
wykazie 

Nie ma w 
wykazie 

Nie ma w 
wykazie - - 

Źródło: GACC. 
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 KORONAWIRUS 
 
Wideokonferencja z udziałem wiceministra rolnictwa 
 
W czwartek 21 maja odbyła się cotygodniowa wideokonferencja przedstawicieli branży 
rolnej i rolno-spożywczej z przedstawicielem ministerstwa  rolnictwa i rozwoju wsi. Tym 
razem resort reprezentował Ryszard Kamiński, podsekretarz Stanu. Obok wiceministra 
udział wziął również Bogdan Konopka, Główny Lekarz Weterynarii. 
 
Link do wideokonferencji: 
https://www.youtube.com/watch?v=Gwc6FSrWl7c 

 
Nowe narzędzia pomocy przedsiębiorstwom 
 
Rządowy projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych 
udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami 
COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw 
 
Projekt dotyczy wprowadzenia inicjatyw legislacyjnych w celu poprawy sytuacji 
przedsiębiorców dotkniętych skutkami COVID-19, wsparcia budżetów oraz w celu 
utrzymania ciągłości procesu inwestycyjnego poprzez m.in.: dopłaty do oprocentowania 
kredytów bankowych, ułatwienia w realizacji zamówień publicznych, pakiet osłonowy dla 
samorządów, ochrona przed przejęciem spółek przez podmioty spoza UE/EOG, ułatwienie 
dostępu do wakacji kredytowych, dostosowanie rynku pracy do wyzwań COVID-19. 
 
Link do projektu ustawy: 
http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=7E5AB12D998CBFBFC125857000442
D94 

 
Lin do informacji na stronie UOKiK 
https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=16423 

 
 
Zbiory wiedzy i porad 
 
Zakładka na stronie internetowej Polskie Mięso 
 
Na stronie internetowej Związku Polskie Mięso znajduje się zakładka „Koronawirus”, na 
której znajduje się zbiór podstawowych informacji oraz porad dla zakładów mięsnych. 
 
http://polskie-mieso.pl/koronawirus/ 
 
Wsparcie finansowe dla firm w ramach Tarczy Finansowej 
 
https://www.gov.pl/web/finanse/wsparcie-finansowe-dla-firm-w-ramach-tarczy-
finansowej 
 
 

 RYNKI EKSPORTOWE 
 
ASF – ograniczenia – decyzja KE 
 
Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/662 z dnia 15 maja 2020 r. zmieniającej 
załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie 

https://www.youtube.com/watch?v=Gwc6FSrWl7c
http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=7E5AB12D998CBFBFC125857000442D94
http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=7E5AB12D998CBFBFC125857000442D94
https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=16423
http://polskie-mieso.pl/koronawirus/
https://www.gov.pl/web/finanse/wsparcie-finansowe-dla-firm-w-ramach-tarczy-finansowej
https://www.gov.pl/web/finanse/wsparcie-finansowe-dla-firm-w-ramach-tarczy-finansowej
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zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach 
członkowskich. Wyżej wymieniona decyzja zmienia zasięg obszarów (obszaru zagrożenia 
oraz obszaru objętego ograniczeniami) wymienionych w załączniku do przedmiotowej 
decyzji. 
 
W województwie warmińsko-mazurskim oraz w woj. lubelskim niektóre gminy lub ich 
części zostały przeniesione z obszaru zagrożenia do obszaru objętego ograniczeniami: 
 
Woj. warmińsko-mazurskim: 
- w powiecie ełckim: Stare Juchy 
- w powiecie olsztyńskim: Kolno 
- w powiecie ostródzkim: Małdyty 
 
W woj. lubelskim: 
- w powiecie lubartowskim: Abramów, Kamionka, Michów, Uścimów 
- w powiecie łukowskim: Adamów 
- w powiecie biłgorajskim: Tereszpol 
- w powiecie zamojskim: Zwierzyniec 
- w powiecie lubelskim: Głusk 
- w powiecie świdnickim: Mełgiew, Świdnik 
 
W związku z przypadkami ASF, które zostały potwierdzone na obszarze objętym 
ograniczeniami, jednakże w bliskiej odległości od granicy z obszarem ochronnym w woj. 
wielkopolskim i dolnośląskim, zasięg obszaru objętego ograniczeniami został 
powiększony. 
 
Decyzja dostępna jest na stronie internetowej UE: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0662&from=PL 
 
 
Bośnia i Hercegowina wprowadziła ograniczenia importowe w związku z grypą 
ptaków 
 
W związku z występowaniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w Polsce, władze 
Bośni i Hercegowiny wprowadziły zakaz importu, którym objęte zostało województwo 
łódzkie, dolnośląskie, lubelskie, lubuskie, zachodniopomorskie, śląskie, warmińsko-
mazurskie i wielkopolskie. Ograniczenia dotyczą następujących towarów: 

a) żywego drobiu, ptaków bezgrzebieniowych (w tym ptaków kiwi, emu, nandu  
i strusi), dzikich ptaków łownych oraz innych ptaków hodowlanych oraz 
utrzymywanych w niewoli, w tym ptaków przemieszczanych jako zwierzęta 
towarzyszące; 

b) piskląt jednodniowych; 
c) jaj wylęgowych i konsumpcyjnych; 
d) zarodków drobiu, ptaków bezgrzebieniowych oraz dzikich ptaków łownych; 
e) świeżego i mrożonego mięsa drobiowego, ptaków bezgrzebieniowych oraz dzikich 

ptaków łownych; 
f) produktów z mięsa drobiowego, ptaków bezgrzebieniowych i dzikich ptaków 

łownych; 
g) innych produktów pochodzenia zwierzęcego pochodzących od ptaków 

przeznaczonych do spożycia przez zwierzęta, do użytku przemysłowego lub 
rolniczego; 

h) niespreparowanych trofeów myśliwskich pochodzących od ptaków oraz 
niespreparowanych ptasich piór bądź części piór. 

 
Zakaz nie ma zastosowania do następujących przesyłek: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0662&from=PL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0662&from=PL
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a) hermetycznie zamkniętych, poddanych obróbce termicznej konserw drobiowych 
lub z dzikich ptaków łownych, które podczas produkcji zostały poddane sterylizacji 
przynajmniej FO3 lub większej; 

b) produktów jajecznych, które przed lub podczas produkcji zostały poddane obróbce 
cieplnej za pomocą suszenia - produkcja jajek w proszku, pasteryzacja lub 
sterylizacja; 

c) produktów poddanych obróbce cieplnej, w których podczas tego procesu osiąga 
się temperaturę co najmniej 70°C wewnątrz produktu; 

d) pióra lub części piór, które zgodnie z posiadaną deklaracją zostały poddane 
obróbce parą wodną lub inną metodą, która zapewnia, że czynniki chorobotwórcze 
nie mogą zostać przeniesione na tę przesyłkę. 

 
 
Zawieszenie przywozu do UE mięsa drobiowego pochodzącego z Chile 
 
Powodem zaistniałej sytuacji jest wynik audytu dotyczącego oceny systemu kontroli, 
regulującego produkcję mięsa drobiowego i drobiowych produktów mięsnych 
importowanych do UE, który został przeprowadzony przez służby KE w marcu br. 
 
Komisja zgłosiła szereg uwag w przedmiotowym zakresie, a w odpowiedzi władze Chile 
od dnia 13 maja 2020 r zawiesiły certyfikację przesyłek mięsa drobiowego 
przeznaczonych na import do UE. Komisja poinformowała władze chilijskie, że podjęte 
środki mogą zostać uchylone jedynie po pozytywnej ocenie działań naprawczych 
powziętych w celu usunięcia stwierdzonych niezgodności oraz po uzyskaniu dowodów na 
skuteczność w rozwiązywaniu problemów. 
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