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 WYDARZENIA 
 

Sejm uchwalił tarczę antykryzysową 
 
Ochrona zatrudnienia, zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej  
w firmach, to główne cele pakietu projektów ustaw, które składają się na tarczę 
antykryzysową. Przewiduje on m.in.: 

 zwolnienie mikrofirm, które zatrudniają do 9 osób, ze składek do ZUS na  
3 miesiące (marzec–maj) – zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę  
i pracujące dla niego osoby; skorzystać mogą także samozatrudnieni  
z przychodem do 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia, którzy opłacają składki 
tylko za siebie; 

 świadczenie postojowe w kwocie do ok. 2 tys. zł – dla zleceniobiorców (umowa 
zlecenia, agencyjna, o dzieło) i samozatrudnionych o przychodzie poniżej  
3-krotności przeciętnego wynagrodzenia; 

 dofinansowanie wynagrodzeń pracowników – do wysokości 40% przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia i uelastycznienie czasu pracy – dla firm w kłopotach. 

 
Pakiet, który ma przeciwdziałać gospodarczym skutkom pandemii koronawirusa, uchwalił 
Sejm. Teraz zajmie się nim Senat. 
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Na pakiet składają się: ustawa a zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (specustawa); 
ustawa o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju (PFR). A także projekt ustawy  
o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców 
(polityka nowej szansy), który nie został jeszcze uchwalony. 
 
Projekty ustaw opracowały: Ministerstwo Rozwoju; Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej; Ministerstwo Finansów; ZUS; PFR; KNF; MS; MSWiA, pod nadzorem KPRM  
i we współpracy z innymi ministerstwami oraz instytucjami publicznymi. 
 
Szczegóły tarczy antykryzysowej: 
https://www.gov.pl/web/rozwoj/pakiet-dot-tarczy-antykryzysowej--uchwalony-przez-
sejm 
 
 

Będzie mniejszy zasięg niebieskiej strefy? 
 
Główny Lekarz Weterynarii poinformował, że nieustannie podejmowane są działania na 
rzecz zmniejszania zasięgu obszaru zagrożenia (strefa niebieska) w związku  
z regionalizacją dotyczącą występowania ognisk ASF. Na bieżąco składane są do Komisji 
Europejskiej wnioski o zniesienie obszarów wymienionych w cz. III załącznika do decyzji 
2014/709/UE i przeniesienie ich do części II ww. załącznika (obszar objęty 
ograniczeniami - strefa czerwona).  
 
Komisja Europejska ocenia składaną przez Głównego Lekarza Weterynarii dokumentację  
i jeśli uzna wyniki monitoringu oraz podjętych działań za dające gwarancję stabilizacji 
sytuacji epizootycznej w gospodarstwach utrzymujących świnie, przedstawia projekt 
zmiany załącznika do ww. decyzji, który w ramach posiedzenia Stałego Komitetu ds. 
Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz jest poddawany pod głosowanie przez wszystkie 
państwa członkowskie Unii Europejskiej. 
 
W dniu 4 marca br. do Komisji Europejskiej złożony został wniosek o zmniejszenie 
zasięgu obszaru zagrożenia, który dotyczył 77 gmin lub części gmin w woj. 
podkarpackim, lubelskim, warmińsko - mazurskim, mazowieckim oraz podlaskim. 
 
Aktualnie Komisja Europejska analizuje złożoną przez Głównego Lekarza Weterynarii 
dokumentację. W każdym przypadku Komisja Europejska bierze pod uwagę m. in. ogólną 
sytuację epizootyczną w całym kraju, tempo szerzenia się choroby na danym terenie, 
dane odnośnie jej występowania w poprzednich latach oraz podejmowane działania 
administracyjne i każdy wniosek jest indywidualnie rozpatrywany. 
 
 
Polskie postulaty do KE w prawe ratowania wołowiny  
 
Ministrowie rolnictwa i rybołówstwa krajów UE odbyli w formie wideokonferencji dyskusję 
na temat wpływu pandemii COVID-19 na sektory: rolny i rybołówstwa.  
 
Uczestnicy spotkania podkreślili wagę solidarności europejskiej oraz wspólnej walki  
z wyzwaniami spowodowanymi obecną sytuacją. Zwrócili szczególną uwagę na 
konieczność zachowania wspólnego rynku, a w tym kontekście szczególnie swobodnego 
przepływu towarów, aby łańcuch dostaw żywności dla unijnych obywateli nie został 
zachwiany i bezpieczeństwo żywnościowe było zapewnione. 
  
Polskie postulaty 
 

https://www.gov.pl/web/rozwoj/pakiet-dot-tarczy-antykryzysowej--uchwalony-przez-sejm
https://www.gov.pl/web/rozwoj/pakiet-dot-tarczy-antykryzysowej--uchwalony-przez-sejm
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Polska zgłosiła postulat o uruchomienie pełnego zestawu działań interwencyjnych na 
dotkniętych rynkach rolnych , w tym interwencji rynkowej na rynku wołowiny i mleka. 
  
Polska uważa, że konieczne jest uruchomienie nadzwyczajnych środków wsparcia  
i rozszerzenie listy produktów objętych interwencją. W odniesieniu do organizacji 
producentów owoców i warzyw oraz programów operacyjnych – należy zwiększyć pomoc 
UE na działania kryzysowe oraz zawiesić wymogi dotyczące minimalnej wartości i ilości 
produkcji sprzedanej. 
 
Ponadto  Polska  wnioskowała o  pomoc z budżetu UE – zwłaszcza uruchomienie rezerwy 
kryzysowej - na rekompensaty dla sektorów szczególnie dotkniętych sytuacją związaną  
z COVID-19. 
  
Polska zaapelowała o  elastyczność w zarządzaniu środkami UE– w tym: kierowanie 
środków na podtrzymanie płynności finansowej gospodarstw (finansowanie kredytów 
obrotowych w instrumentach finansowych) oraz umożliwienie, analogicznie jak w polityce 
spójności, przeznaczenia niewykorzystanych środków z PROW 2014-2020 na ratowanie 
podmiotów sektora rolno-spożywczego. 
 
Polska zgłosiła  do KE   postulat o stosowanie maksymalnych uproszczeń we wdrażaniu 
pomocy kierowanej do rolnictwa i sektora przetwórczego  (ograniczenie kontroli na 
miejscu, zwiększone i wcześniejsze zaliczki nawet pomimo niezakończonych kontroli, 
zwiększenie do 500 euro kwoty należności, która uprawnia do zaprzestania odzyskiwania 
środków od beneficjenta; zawieszenie zasady anulowania zobowiązań zgodnie z regułą 
n+3 oraz zwolnienie z wymogu ustanawiana zabezpieczeń w przypadku zaliczek na 
inwestycje). 
  
Rozwiązania zgłaszane przez ministrów rolnictwa krajów UE 
 
W czasie dyskusji ministrowie pozytywnie ocenili przedstawiony przez przewodniczącą KE 
pakiet pomocy związany z COVID-19, a także wytyczne dotyczące kontroli na granicach, 
w tym wniosek o tworzenie tzw. zielonych korytarzy, zapewniających szybki transport 
produktów przez granice. 
  
Wskazali, że kluczowe jest zapewnienie, aby wśród towarów, które kwalifikują się do 
szybkiej ścieżki były produkty rolne oraz pasze i środki produkcji, w tym nasiona do 
siewu, a także żywe zwierzęta. 
Inicjatywa KE dotycząca poluzowania reguł udzielania pomocy państwa została oceniona 
pozytywnie. 
  
Państwa członkowskie apelowały  o rozwiązanie problemu z przemieszczaniem 
pracowników sezonowych, który może mieć poważne konsekwencje w sektorach owoców 
i warzyw, ale także produkcji zwierzęcej. 
 
Delegacje wezwały KE do podjęcia dalszych działań, w szczególności zwiększenia 
elastyczności wdrażania instrumentów WPR, w tym zmniejszenia liczby kontroli na 
miejscu, umożliwienia wcześniejszej wypłaty wyższych zaliczek, uproszczenia procedur 
zmiany programów rozwoju obszarów wiejskich. 
  
Ministrowie  zaapelowali  do Komisji Europejskiej o monitorowanie sytuacji na rynkach 
rolnych oraz szybkie wdrożenie działań pomocowych. Wskazali, że konieczne jest wzięcie 
pod uwagę szerokiego zakresu instrumentów, z uwzględnieniem poszerzenia zakresu 
kwalifikujących się produktów np. w ramach interwencji publicznej i dopłat do 
prywatnego przechowywania, a także rozważenie wykorzystania rezerwy kryzysowej. 
  
Wśród sektorów najbardziej dotkniętych obecną sytuacją wymienione zostały rynki: 
mleka, wołowiny i cielęciny, kwiatów oraz owoców, warzyw i wina. 
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Informacje unijnego komisarza ds. rolnictwa 
 
Komisarz Janusz Wojciechowski zapewnił, że KE szczegółowo analizuje przedstawione 
postulaty. W odniesieniu do instrumentów rynkowych zwrócił uwagę, że na razie jest na 
nie za wcześnie, konieczny jest pełny obraz sytuacji, ale KE jest otwarta na pracę w tym 
obszarze. 
  
W zakresie systemu kontroli, komisarz Wojciechowski wyjaśnił, że są one niezbędne, 
gdyż wydajemy środki publiczne, ale postulaty państw  zostaną przeanalizowane. KE jest 
otwarta na zmiany w PROW, które pozwolą wykorzystać niewykorzystane środki na 
wsparcie dla rolników dotkniętych przez pandemię. KE zapowiedziała także 
przygotowanie w najbliższym czasie wytycznych dotyczących przepływu pracowników 
sezonowych. 
 
 

Chiny nie zaprzestały importu mięsa – dobre dane z GACC  
 
Chińskie ministerstwo ds. ceł (General Administration of Customs of the People's Republic 
of China GACC) opublikowało dane o imporcie produktów rolnych, w tym mięsa, za okres 
styczeń-luty 2020 roku. 
 
W ciągu dwóch miesięcy Chiny sprowadziły 300 tys. ton wołowina o wartości 1,68 mld 
USD. Z kolei wieprzowiny wraz z podrobami sprowadziły łącznie 720 tys. ton o wartości 
2,12 mld USD. 
 
Ciekawostką jest to, że w opublikowanych danych przez GACC nie ma informacji, ani 
imporcie drobiu, ani o baraninie.  
 

Import mięsa przez Chiny 01-02.2020, (w tys. USD) 
 01-02.2020 Zmiana % ten sam okres r/r 

 wolumen  
w tonach 

wartość 
w USD 

wolumen wartość 
 

wołowina  
i podroby 
         
wołowina 

300 tys. 
 
 

300 tys. 

1 700 991 
 
 

1 686 434 

40,6% 
 
 

41,6% 

76,4% 
 
 

77,6% 
 

wieprzowina  
i podroby 
 
wieprzowina 

                 720 
tys. 

 
 

560 tys. 

2 122 673 
 
 

1 752 731 

98,2% 
 
 

158,1% 

238,0% 
 
 

370,1% 
 

Źródło: GACC. 
 
 

 KORONAWIRUS 
 

Zalecenia dla producentów żywności w związku z koronawirusem 
 
Zgodnie z informacją Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) obecnie 
nie ma dowodu, że żywność jest źródłem lub jedną z dróg przenoszenia wirusa. Również 
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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 
 
Najważniejsze zalecenia dla producentów żywności: 
 
Przeanalizuj wewnętrzne procedury czyszczenia i dezynfekcji powierzchni roboczych, 
podłóg, maszyn, ale także innych powierzchni takich jak biurka i stoły oraz przedmiotów 
np. telefonów, klawiatur, i jeśli to wymagane zwiększ częstotliwość wykonywanych 
zabiegów oraz zmień środki dezynfekujące. Środki dezynfekcyjne stosuj zawsze zgodnie 
z zaleceniami producenta. 
 
Połóż nacisk na stosowanie ogólnych zasad higieny. Promuj regularne i dokładne mycie 
rąk przez pracowników (również biurowych), kierowców, dostawców, serwisantów, 
kontrahentów i klientów. Upewnij się, że nie tylko pracownicy, ale też pozostałe osoby 
mające wstęp na teren zakładu mają dostęp do miejsc, w których mogą myć ręce. 
Zapewnij dozowniki ze środkiem dezynfekującym do rąk w widocznych miejscach  
w miejscu pracy. Upewnij się, że dozowniki te są regularnie napełniane. 
 
Nałóż na pracowników obowiązek informowania o złym stanie zdrowia. Nie dopuszczaj do 
kontaktu z surowcem lub produktem osób, które mają nawet łagodny kaszel albo 
gorączkę (37.3 C lub więcej). Dotyczy to również osób, które przyjmują leki zawierające 
substancje takie jak: paracetamol/acetaminophen, ibuprofen lub aspiryna, gdyż mogą 
one maskować objawy choroby. Możesz też zakupić termometry czołowe i dokonywać 
pomiaru temperatury na wejściu do zakładu, w tym w odniesieniu do kierowców firm 
zewnętrznych i osób z poza firmy. 
 
Wprowadź politykę dotyczącą krajowych podróży służbowych. Główny Inspektor 
Sanitarny rekomenduje zaniechanie jakichkolwiek podróży! Od niedzieli 15 marca br. na 
10 dni zawieszone zostały międzynarodowe pasażerskie połączenia lotnicze i kolejowe 
oraz wprowadzony został zakaz wjazdu do Polski dla cudzoziemców. 
 
Przygotuj procedurę na wypadek kiedy któryś z pracowników zachoruje (uwzględnij 
możliwość odizolowania takiej osoby w oddzielnym pomieszczeniu, konieczność 
ograniczenia kontaktów takiej osoby z innymi pracownikami, sposób informowania 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej o podejrzeniu choroby). 
 
Przygotuj plan w jaki sposób utrzymać działalność firmy, nawet jeśli znaczna liczba 
pracowników, kontrahentów i dostawców nie będzie mogła przyjść/przyjechać do twojego 
zakładu, czy to z powodu choroby czy też lokalnych ograniczeń w przemieszczaniu. 
  
Na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego w formie Q&A 
https://gis.gov.pl/aktualnosci/qa-dotyczace-zywnosci-i-koronawirusa/ 
można znaleźć dodatkowe informacje, w tym odpowiedzi na pytania: 
 
- Czy wirus może przenosić się za pomocą żywności? 
- Obróbka termiczna a koronawirus. 
- Jak przenosi się SARS COV-2? 
- Jakie działania może podjąć przedsiębiorca i pracownik branży spożywczej? 
- Jakie działania powinien podjąć świadomy klient-konsument? 
 
 
 
 
 

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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Działalność IJHARS 
 

Działanie Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, jako organu 
kontrolującego jakość żywności, nie zostało zawieszone w związku z wprowadzeniem na 
terenie Polski stanu epidemii spowodowanej COVID-19. 
 
Na bieżąco analizujemy sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 
w naszym kraju i jego wpływ na realizację zadań poszczególnych inspekcji. Działania 
kontrolne prowadzone są ze szczególnym zachowaniem zasad higieny i ograniczeniem 
liczby osób, z którymi inspektorzy mają bezpośredni kontakt oraz ograniczają się do 
kontroli niezbędnych, takich jak np. kontrole graniczne. 
 
Misją inspekcji podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest zapewnienie, że 
produkowane artykuły rolno-spożywcze są bezpieczne i odpowiedniej jakości handlowej 
oraz zapobieganie nieuczciwej konkurencji, szczególnie teraz w kryzysowej sytuacji. 
 
Do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Inspekcji docierają jednak prośby ze strony 
przedsiębiorców oraz organizacji branżowych o ograniczenie lub wręcz zaniechanie 
działań kontrolnych, a także informacje o przypadkach niewpuszczania inspektorów na 
teren zakładów. 
 
Zdajemy sobie sprawę z krytycznej sytuacji w jakiej znaleźli się polscy przedsiębiorcy  
w związku z dynamicznym wzrostem zakażeń wirusem SARS-CoV-2. W pełni rozumiemy 
obawy przedstawicieli branży spożywczej związane z ryzykiem konieczności przerwania 
produkcji i zamknięcia zakładów z powodu zawleczenia na ich teren koronawirusa. 
 
W obecnych okolicznościach, w obliczu globalnej pandemii, ruch towarowy środków 
spożywczych nadal trwa i musi mieć zapewnioną ciągłość. Łańcuch dostaw żywności musi 
tak funkcjonować by konsument miał pewność, że żywność, którą nabywa jest 
bezpieczna, nie jest zafałszowana i spełnia wszelkie wymogi prawa żywnościowego. 
 
 

Przetwarzanie danych osobowych podczas pandemii  COVID-19 
 
Poniżej publikujemy fragment oświadczenia Przewodniczącej EROD w sprawie 
przetwarzania danych osobowych w kontekście pandemii COVID-19 dotyczący 
zatrudnienia, przyjęte w dniu 19 marca 2020 roku. 
 
Czy w kontekście COVID-19 pracodawca może wymagać od osób 
odwiedzających lub pracowników dostarczenia konkretnych informacji 
dotyczących zdrowia? 
 
Zastosowanie zasady proporcjonalności i minimalizacji danych jest tu szczególnie istotne.  
Pracodawca powinien wymagać informacji dotyczących zdrowia jedynie w zakresie,  
w jakim zezwala na to prawo krajowe. 
 
Czy pracodawca może przeprowadzać badania lekarskie pracowników? 
 
Odpowiedź opiera się na przepisach krajowych dotyczących zatrudnienia lub zdrowia  
i bezpieczeństwa. Pracodawcy powinni mieć dostęp do danych dotyczących zdrowia  
i przetwarzać je tylko wtedy, gdy wymagają tego ich własne zobowiązania prawne. 
 
Czy pracodawca może ujawnić swoim współpracownikom lub innym osobom 
informacje, że jego pracownik jest zakażony COVID-19?  
 
Pracodawcy powinni informować pracowników o przypadkach COVID-19 i podejmować 
środki ochronne, ale nie powinni przekazywać więcej informacji niż jest to konieczne.  
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W przypadkach, w których konieczne jest ujawnienie nazwiska pracownika, który 
zarażony jest wirusem (np. w kontekście profilaktyki), a prawo krajowe na to zezwala, 
pracownicy, których sprawa dotyczy, powinni zostać poinformowani z wyprzedzeniem,  
a ich godność i uczciwość powinny być chronione.  
 
Jakie informacje przetwarzane w kontekście COVID-19 mogą uzyskać 
pracodawcy? 
 
Pracodawcy mogą uzyskać dane osobowe w celu wypełnienia swoich obowiązków  
i zorganizowania pracy zgodnie z prawem krajowym. 
 
Link do pełnego komunikatu po polsku: 
https://uodo.gov.pl/pl/138/1463 
 
Link komunikatu po angielsku:  
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/other/statement-processing-
personal-data-context-covid-19-outbreak_en 
 
 

Zmiany w sposobie funkcjonowania PCA 
 
W związku z aktualnym rozwojem sytuacji nadzwyczajnej i utrzymującym się 
zagrożeniem zdrowia i życia, uwzględniając wprowadzenie w Polsce stanu epidemii 
wirusa COVID-19 i związane z tym skutki dla funkcjonowania akredytowanych jednostek 
oceniających zgodność oraz systemu oceny zgodności Polskie Centrum Akredytacji 
przedłuża do 17.04.2020 r. zawieszenie przeprowadzania wszystkich ocen na miejscu (w 
tym obserwacji) akredytowanych jednostek oceniających zgodność. 
 
Nowe terminy ocen, które nie będą przeprowadzone zgodnie z harmonogramem ocen na 
rok 2020, będą uzgodnione z zainteresowanymi jednostkami oceniającymi zgodność po 
ustąpieniu ograniczeń w podróżowaniu i kontaktach bezpośrednich. 
 
Pełny komunikat pod linkiem: 
https://www.pca.gov.pl/korona-wirus2020 
 

 
Żywotność koronawirusa w areozoalach oraz na stali nierdzewnej 
– wyniki badań 
 
Naukowcy z National Institutes of Health, the Centers for Disease Control z UCLA oraz 
Princeton University w publikacji pt. „Aerosol and Surface Stability of SARS-CoV-2 as 
Compared with SARS-CoV-1”, autorzy badania porównali stabilność nowego 
koronawirusa do stabilności oryginalnego wirusa SARS.  
 
Naukowcy stwierdzili, że ciężki ostry zespół oddechowy coronavirus 2 (SARS-CoV-2) był 
wykrywalny w aerozolu do trzech godzin, do czterech godzin na miedzi, do 24 godzin na 
kartonie i od dwóch do trzech dni na tworzywach sztucznych i stali nierdzewnej. 
 
Szczegóły w pod linkami: 
https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMc2004973 
https://www.genengnews.com/news/coronavirus-stays-stable-on-surfaces-for-hours/ 
 
 
 
 
 

https://uodo.gov.pl/pl/138/1463
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/other/statement-processing-personal-data-context-covid-19-outbreak_en
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/other/statement-processing-personal-data-context-covid-19-outbreak_en
https://www.pca.gov.pl/korona-wirus2020
https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMc2004973
https://www.genengnews.com/news/coronavirus-stays-stable-on-surfaces-for-hours/
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 BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI 
 
 

Szybsza i lepsza metoda identyfikacji salmonelli 
 
Naukowcy z Cornell University, Mars Global Food Safety Center w Pekinie i University of 
Georgia opracowali metodę sekwencjonowania całych genomów w celu określenia 
serotypów Salmonelli w ciągu zaledwie dwóch godzin 
Link do wyników badań: 
https://news.cornell.edu/stories/2020/03/food-scientists-slice-time-salmonella-
identification-process  

 

Program audytów i kontroli bezpieczeństwa żywności 
 

Dyrekcja Generalna KE ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności opublikowała wieloletni 
program „Zdrowie i żywność. Audyty u analizy. Program 2020”. Ma on na celu 
zapewnienie skutecznego wdrożenia oraz kontrole egzekwowania prawodawstwa UE  
w zakresie bezpieczeństwa żywności i pasz, zdrowie zwierząt, dobrostanu zwierząt, 
zdrowia roślin i niektórych obszarów zdrowia ludzkiego. 
 
Link do programu: 
https://ec.europa.eu/food/audits_analysis/audit_programmes_en 
 
 

 RYNKI EKSPORTOWE 
 
Możliwości eksportowe – nowa zakładka na stronie MRiRW 
 
Ministerstwo rolnictwa na swojej stronie internetowej uruchomiło specjalną zakładkę  
z informacjami o dodatkowych i pilnych możliwościach eksportowych żywności na rynki 
trzecie 
 
Link do zakładki: 
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/mozliwosci-eksportowe2 

 

 
Ograniczenia eksportowe 
 
Rozszerzenie przez Hongkong ograniczeń importowych w związku z nowym 
ogniskiem wysoce zjadliwej grypy ptaków w Polsce. 
 
W związku z potwierdzeniem ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8  
w stadzie drobiu w miejscowości Muszkowo, w gminie Krzeszyce, w powiecie sulęcińskim, 
w województwie lubuskim władze Hongkongu wprowadziły od dnia 10 marca 2020 r. 
tymczasowy zakaz importu z w/w powiatu mięsa drobiowego  (tusz, elementów, 
podrobów) oraz produktów drobiowych (w tym jaj) przeznaczonych do spożycia przez 
ludzi.) 
 
Wprowadzenie przez Oman ograniczeń importowych w odniesieniu do żywego 
drobiu i produktów z nich pochodzących 
 
W dniu 19 marca 2020 r. Ambasada RP w Berlinie przekazała informację, otrzymaną od 
Ambasady Sułtanatu Omanu w Berlinie, o wprowadzeniu przez Sułtanat Omanu zakazu 
importu żywych ptaków i produktów z nich pochodzących z niektórych krajów, tj. ze 

https://news.cornell.edu/stories/2020/03/food-scientists-slice-time-salmonella-identification-process
https://news.cornell.edu/stories/2020/03/food-scientists-slice-time-salmonella-identification-process
https://ec.europa.eu/food/audits_analysis/audit_programmes_en
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/mozliwosci-eksportowe2
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Słowacji, Rumunii, Polski, Węgier, ze stanu Chhattisgrath w Indiach, z Czech, Ukrainy, 
Królestwa Arabii Saudyjskiej i z Niemiec. 
 
Zakaz nie obejmuje produktów poddanych obróbce termicznej, zgodnie z Kodeksem 
Zdrowia Zwierząt Lądowych Światowej Organizacji ds. Zdrowia Zwierząt (OIE). 
 
Rozszerzenie ograniczeń wprowadzonych przez Federację Rosyjską z uwagi na 
występowanie HPAI w Polsce 
 
W związku z wystąpieniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ognisk wysoce 
zjadliwej grypy ptaków, służba weterynaryjna Federacji Rosyjskiej, pismem z dnia  
17 marca 2020 r. wprowadziła od dnia 17 marca 2020 r. tymczasowe ograniczenia 
wwozu z woj. śląskiego oraz łódzkiego następujących towarów: 

 żywego drobiu i jaj wylęgowych; 
 mięsa drobiowego, gotowych produktów drobiowych, wszelkiego rodzaju 

produktów drobiowych, zawierających w swoim składzie produkty przetwórstwa 
drobiu, z wyjątkiem produktów poddanych obróbce, gwarantującej zniszczenie 
wirusa grypy ptaków, stosownie do przepisów Kodeksu Zdrowia Zwierząt 
Lądowych OIE; 

 pasz i dodatków paszowych, przeznaczonych dla drobiu (z wyjątkiem pasz  
i dodatków paszowych pochodzenia roślinnego oraz syntezy chemicznej  
i mikrobiologicznej); 

 tranzytu żywego drobiu z wymienionych terytoriów przez terytorium Rosji. 
 
Jednocześnie zgodnie z  pismami służby weterynaryjnej Federacji Rosyjskiej z dnia  
7 lutego 2020 r. oraz  17 marca 2020 r. w przypadku wwozu do Federacji Rosyjskiej 
żywego drobiu i jaj wylęgowych z Polski w odpowiednich świadectwach weterynaryjnych, 
w punkcie dotyczącym terytorium wolnego od grypy ptaków, należy zamieścić 
informację: spoza terenów województw: śląskiego, łódzkiego, lubelskiego, 
zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, warmińsko-mazurskiego, 
lubuskiego, podkarpackiego, małopolskiego, opolskiego, świętokrzyskiego, 
mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego i śląskiego. 
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