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11 grudnia 2019 r. Komisja Europejska (KE) zaprezentowała Komunikat do

Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, Komitetu Ekonomiczno-

Społecznego i Komitetu Regionów „Europejski Zielony Ład” (ang. European Green

Deal-EGD).

Inicjatywa EGD stanowi „nową strategię na rzecz wzrostu, której celem jest

przekształcenie UE w sprawiedliwe i prosperujące społeczeństwo żyjące w

nowoczesnej, zasobooszczędnej konkurencyjnej gospodarce, która w 2050 r. osiągnie

zerowy poziom emisji gazów cieplarnianych netto i w ramach której wzrost

gospodarczy będzie oddzielony od wykorzystania zasobów naturalnych.”

EUROPEJSKI ZIELONY ŁAD

Aspirowanie do miana pierwszego kontynentu 

neutralnego dla klimatu



EUROPEJSKI ZIELONY ŁAD

eur-lex.europa.eu



EUROPEJSKI ZIELONY ŁAD

Rząd RP przyjmuje Komunikat Komisji Europejskiej -

Europejski Zielony Ład (ang. European Green Deal, zwany dalej

EGD), odnotowując jednocześnie, że wdrożenie jego założeń

będzie stanowić nie tylko szansę rozwojową dla UE, ale również,

przynajmniej dla niektórych państw UE, w tym Polski, bardzo

duże wyzwanie ekonomiczno-społeczne. Bardzo cennym

elementem Zielonego Ładu jest to, iż dostrzega się w nim

konieczność kompleksowego podejścia do problemów

związanych ze środowiskiem i klimatem, poprzez działania w

wielu sektorach i obszarach, uznając, że tylko takie rozwiązanie

będzie skuteczne.



EUROPEJSKI ZIELONY ŁAD

Rząd RP stoi na stanowisku, iż zwiększenie środków na działania 

klimatyczne nie powinno odbywać się kosztem cięć w innych 

obszarach, takich jak np. infrastruktura transportowa, rolnictwo 

czy polityka spójności. Z tego względu, w ocenie Rządu RP, 

ambitnym celom w zakresie ochrony środowiska i klimatu 

powinien towarzyszyć pakiet rozwiązań umożliwiających ich 

finansowanie. Nowym wyzwaniom muszą towarzyszyć nowe 

środki. Kształt Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2021-2027 

musi pozwalać na realizację celów UE wynikających z EGD. 



STRATEGIA F2F

Strategia Farm-to-Fork

OD POLA DO STOŁU

Cele ogólne

https://ec.europa.eu



STRATEGIA F2F
Cele szczegółowe

https://ec.europa.eu



STRATEGIA F2F

Rząd RP pozytywnie ocenia, że w ramach tej strategii realizowane będą działania 

dotyczące zrównoważonej produkcji żywności wzdłuż całego łańcucha 

żywnościowego, przyczyniające się jednocześnie do zamknięcia obiegu w tym sektorze 

gospodarki (gospodarka obiegu zamkniętego) i ograniczenia negatywnego wpływu na 

środowisko sektora przetwórstwa żywności i handlu detalicznego.

Rząd RP z zadowoleniem przyjmuje, że w przedmiotowej strategii będą również

zawarte propozycje poprawy sytuacji rolników w łańcuchu żywnościowym.

Niewątpliwie, jednym z potrzebnych działań, które przyczyni się do wzmocnienia

pozycji rolników na rynku, powinno być odpowiednie wsparcie (zarówno

instytucjonalne, jak i finansowe) producentów rolnych w organizowaniu przez nich

wspólnych struktur gospodarczych (np. grup producentów rolnych, organizacji

producentów, spółdzielni).

W ocenie Rządu RP pozytywnym elementem jest to, że jednym z celów strategii jest 

ograniczenie strat i marnowania żywności. Trendy oraz wzorce w produkcji i 

konsumpcji żywności należą do najważniejszych czynników, które wpływają na 

zmiany klimatu i związaną z tym presją na środowisko przyrodnicze.



STRATEGIA F2F

Rząd RP wyraża poparcie dla podjęcia działań na poziomie wspólnotowym

ukierunkowanych na zmniejszenie zależności od pestycydów i środków

przeciwdrobnoustrojowych oraz ograniczenie nadmiernego nawożenia, w celu

zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody oraz odwrócenia procesu utraty

różnorodności biologicznej. Rząd RP ma jednak istotne wątpliwości co proponowanych

w tym zakresie celów ilościowych.

• Zdaniem Polski unijna Strategia nie powinna zakładać prostej redukcji ilości

stosowanych środków przeciwdrobnoustrojowych w każdym kraju o 50%, ale

powinna opierać się na osiągnięciu celu w roku 2030, wyliczonym na podstawie

aktualnego średniego zużycia środków przeciwdrobnoustrojowych dla całej UE w

odniesieniu do wielkości produkcji zwierzęcej, z uwzględnieniem gatunków

zwierząt.

• Praktyki redukcyjne powinny opierać się na zasadzie „środki

przeciwdrobnoustrojowe (w tym antybiotyki) należy stosować w ilościach

możliwie najmniejszych i tyle, ile jest konieczne”.



STRATEGIA F2F

W prośrodowiskową politykę wpisuje się również maksymalne

wykorzystanie przetworzonych białek zwierzęcych

powstałych z odpadów rzeźnianych do żywienia zwierząt.

Właściwa wydaje się ewaluacja przepisów UE uwzględniająca dopuszczenie

tzw. „krzyżowego” stosowania przetworzonych białek pochodzenia

zwierzęcego w żywieniu trzody chlewnej i drobiu. Pozwoliłoby to na

zastosowanie w żywieniu trzody chlewnej białka pozyskanego z produktów

drobiowych i odwrotnie. Ponadto wprowadzenie tzw. „skarmiania

krzyżowego” znajduje, obok działań przyjaznych środowisku, swoje

ekonomiczne uzasadnienie i może przyczynić się do obniżenia kosztów

produkcji zwierzęcej oraz zmniejszenia zależności UE od importowanego

białka paszowego.



STRATEGIA F2F

Bardzo istotną kwestią jest zapewnienie należytej jakości produktów

importowanych spoza Unii Europejskiej (UE). Jedynie identyczne

wymagania w zakresie produkcji produktów importowanych z krajów

trzecich pozwolą na równą konkurencję na rynku oraz rozpowszechnią

właściwe praktyki w produkcji rolnej poza granice UE.

W warunkach postępującej globalizacji rynku żywności, to w jakim stopniu

europejskie społeczeństwo będzie faktycznie beneficjentem proponowanych

zmian, będzie zależeć także od gotowości dostawców żywności spoza UE

(mających dostęp do rynku UE w ramach szeregu umów o wolnym handlu) do

podobnych zmian standardów produkcji. Bez takich dostosowań, np. w

Brazylii, Stanach Zjednoczonych, Nowej Zelandii, Australii, lub odpowiednich

korekt w polityce handlowej UE, unijne produkty będą częściowo

zastępowane importem, a globalne efekty środowiskowe minimalne lub wręcz

negatywne (efekt ucieczki emisji).



STRATEGIA F2F

W odniesieniu do dobrostanu zwierząt Strategia

wskazuje na działanie Komisji polegające na dokonaniu

przeglądu przepisów w tym zakresie, w tym

dotyczących transportu zwierząt i ich uboju.

Dopiero wynik tego przeglądu i wynikające z niego

ewentualne propozycje zmian przepisów będą mogły

podlegać ocenie pod kątem ich skutków dla rolnictwa w

Polsce, ewentualnych kosztów dostosowania i wpływu

na sektor produkcji zwierzęcej.



Dobrostan zwierząt

Dobrostan zwierząt jest integralną częścią zrównoważonej 

produkcji zwierzęcej. 

Komisja przeprowadzi ocenę potrzeby zmiany przepisów i 

potencjalnego wpływu nowego prawodawstwa obejmującego 

następujące aspekty:

• utrzymywanie zwierząt gospodarskich,
• transport zwierząt,
• ubój zwierząt,
• znakowanie produktów wskazujące na poziom dobrostanu 
zwierząt.



Dobrostan zwierząt

Ocena prawodawstwa (Fitness Check) 

• na podstawie kryteriów ogólnej skuteczności, wydajności, 
trafności, wartości dodanej i spójności. 

• uwzględniając interakcje z innymi powiązanymi politykami UE, 
w szczególności z: 

 innymi przepisami dotyczącymi łańcucha rolno-

spożywczego, 

 z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska

 z funkcjonowaniem jednolitego rynku.



Dobrostan zwierząt

Konsultacje w zakresie oceny przepisów dotyczących dobrostanu zwierząt 
będą obejmowały:

 organy państw członkowskich UE odpowiedzialne za dobrostan zwierząt;
 organizacje producentów prowadzące działalność na poziomie UE w 

łańcuchu dostaw żywności;
 obywatele i konsumenci UE oraz reprezentujące ich organizacje;
 niezależni eksperci z instytutów akademickich i badawczych zajmujących 

się naukami o dobrostanie zwierząt, które mają wpływ na polityki Unii;
 organy europejskie, w tym Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności 

(EFSA);
 międzynarodowe organizacje międzyrządowe działające na rzecz 

dobrostanu zwierząt.

Sprawozdanie podsumowujące wyniki konsultacji zostanie opublikowane na 

stronie Komisji Europejskiej.



Dobrostan zwierząt

Ocena i przegląd przepisów dotyczących dobrostanu zwierząt 
powinien zakończyć się w czwartym kwartale 2023 r.

Skutkiem powyższych działań może być podwyższenie standardów 
ochrony zwierząt w UE, które już obecnie uważane są za 
najbardziej rygorystyczne.

Utrzymywanie zwierząt  w warunkach podwyższonych standardów 
dobrostanowych bardzo często związane jest z wyższymi kosztami 
produkcji związanymi m.in. z mniejszą wydajnością, koniecznością 
zmniejszenia obsady w budynkach oraz zwiększonymi nakładami 
pracy. 



Dobrostan zwierząt

Konieczne jest stworzenie mechanizmów wspierających 
transformację.

Podstawowym mechanizmem wsparcia jest WPR, ponadto 
transformacja będzie wspierana przez pomoc techniczną i 
finansową z istniejących instrumentów UE, takich jak fundusze 
spójności i Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (EFRROW).



Wyzwania dla zakładów 
związane z SARS-CoV-2

- Środowisko zakładów sprzyjające rozprzestrzenianiu się 

choroby, tzn. chłodne i wilgotne pomieszczenia, trudności w 

zachowaniu odpowiedniego dystansu między pracownikami 

przy linii produkcyjnej. 

- Ograniczenia liczby pracowników potrzebnych dla 

zapewnienia niezbędnej skali produkcji w zakładach, wskutek 

m. in. powrotu do domu pracowników sezonowych z 

zagranicy, wyłączenia osób podejrzanych o zakażenie 

koronawirusem oraz osób zakażonych, odsyłanych na 

obowiązkową izolację.



Wyzwania dla zakładów 
związane z SARS-CoV-2

Zmniejszenie 
liczby 

pracowników 
w zakładzie

Ograniczenie 
produkcji (np. 
zmniejszenie 

liczby 
ubojów) lub 
całkowite jej 
wstrzymanie

Brak 
zapewnienia 

skupu 
zwierząt 
rzeźnych, 

odbioru od 
producenta 

żywca i 
dowozu do 

zakładu

Obniżenie 
cen skupu 
zwierząt 

rzeźnych i 
pogorszenie 
opłacalności 
ich chowu

Narastanie 
problemów 

finansowych 
u rolników i 
producentów 

rolnych



Wyzwania dla zakładów 
związane z SARS-CoV-2

Kwestie finansowe

Brak możliwości sprzedaży 
wyprodukowanych produktów

Brak możliwości realizacji umów 
i konieczność zapłaty kar umownych

Utrudnienia dotyczące logistyki

Utrudnienia w transporcie mięsa do 
zakładów przetwórczych oraz dalszej 

dystrybucji do sieci handlowych

Utrudnienia w dystrybucji do odbiorców 
zagranicznych, w tym w eksporcie do państw 

trzecich

Zmniejszenie liczby pracowników w firmach transportowych / 
ograniczenia w transporcie spowodowane nałożonymi restrykcjami 

w przemieszczaniu



Wyzwania dla zakładów 
związane z SARS-CoV-2

Ograniczenia 
funkcjonowania 

podmiotów branży 
hotelarsko-

gastronomicznej

Zmniejszenia popytu na 
mięso i produkty mięsne, 

mleko i produkty 
mleczne…



Koszty związane z SARS-CoV-2

- Wzrost kosztów związanych ze środkami ochrony osobistej 

dla personelu (konieczność zakupu maseczek, dodatkowej 

odzieży jednorazowej, środków dezynfekcji, a także 

przeprowadzania jak najczęstszej dezynfekcji głównych 

ciągów komunikacyjnych, szatni, toalet, stołówek itp.)

- Konieczność wdrożenia nowych procedur zakładowych bądź 

weryfikacji procedur obecnie obowiązujących:

• Mających na celu zminimalizowanie ryzyka wprowadzenia wirusa na 

teren zakładu

• Postępowania w przypadku wystąpienia objawów choroby u 

pracownika



Przykładowe procedury i proponowane 
działania związane z SARS-CoV-2

• obowiązkowe mierzenie temperatury przy wejściu do 

zakładu

• obowiązkowa dezynfekcja rąk pracowników na wejściu do 

zakładu, która jest weryfikowana przez osoby do tego 

wyznaczone

• ograniczenia w przemieszczaniu pracowników między 

poszczególnymi strefami produkcji

• zmiany czasu pracy personelu na poszczególnych zmianach 

i podziału na grupy w celu uniknięcia gromadzenia się 

pracowników

• ograniczenie do niezbędnego minimum lub całkowita 

eliminacja możliwości wejścia na teren zakładu osób 

niezatrudnionych oraz podróże służbowe pracowników



Utrudnienia w eksporcie 
związane z SARS-CoV-2

- Wprowadzenie przez państwa trzecie nowych wymagań i 

restrykcji związanych z pandemią

- Brak możliwości organizacji wizyt bilateralnych w wyniku 

ograniczeń w przemieszczaniu się i podróżowaniu:

utrudnione uzgodnienia warunków eksportowych i 

prowadzenie współpracy międzynarodowej

brak możliwości realizacji kontroli na miejscu zakładów 

przez państwa trzecie (tylko kontrole zdalne, jeśli jest 

zgoda państwa trzeciego)


