
MINISTER ROLNICTWA

I ROZWOJU WSI

Warszawa,2016.09. 08

F.ri.030.110.2016

Pan
Andrzej Czerniawski
Prezes Rady
Północno-Wschodniej lzby
Lekarsko-Weteryna ryj nej

PorosĘ, ul. Wierzbowa 57
16-070 Choroszcz

W związku z pismem z dnia 19 sierpnia 2016 r. dotyczącym występowania na
terenie województwa podlaskiego i lubelskiego afrykańskiego pomoru świń i trudnej sytuacji
gospodarstw hodujących świnie na obszarach dotkniętych tym pomorem - uprzejmie
informuję , Że w dniu 5 września 2016r. Sejm RP uchwalił ustawę o szczególnych
rczwiryaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej .

Głównym celem projektu w/w ustawy jest potrzeba zapewnienia moŹliwości
zagospodarowania produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przęz
ludzi wyprodukowanych z mięsa świń wolnych od wirusa afrykańskiego pomoru świń
(,,asf'), utrzymywanych na obszarach, na których wprowadzono ograniczenia w związku z
wystąpieniem tego wirusa na terytorium Polski.

W celu wyeliminowania niepotrzebnych barier we wprowadzaniu do obrotu
przetwotzonego mięsa wieprzowego pochodzącego ze zdrowych świń utrzymywanych na
obszarach, na których zostały stwierdzone przypadki asf, proponuje się przede wszystkim, by
do zamówień na dostawy produktów mięsnych z mięsa wyłącznie wieprzowego,
pochodzącego wyłącznie od świń utrzymywanych co najmniej 2 miesiące bezpośrednio przed
ubojem w gospodarstwach rolnych położonych na obszarach objetych nakazami, zakazami
lub ograniczeniami oraz innymi środkami kontroli lub ochronnymi ustanowionymi, w
związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, zgodnie z przepisami o ochronię
zdrowia zwierząt oraz zwa|czaniu chorób zakuŹnych zwietząt oraz Z przepisami Unii
Europejskiej wydanymi w tym zakresie, nie stosowało się przepisów ustawy z dnia 29
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stycznia 2004 r. _ Prawo zamówień publicznych (Dz. IJ. z 2Ol5 t. poz. 2164 oraz z 2016 r.
poz' 1020),jeŻeli:

1) świnie, od których pochodzą produkty mięsne są zaopatrzone w świadectwo zdrowia
wystawione przez urzędowego lekaruaweterynarii na podstawie przepisów odrębnych;

2) zarnówienie jest udzielane podmiotom produkującym produkty mięsne zgodnie z
przepisami dotyczącymi produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego pochodżących z
obszarów podlegających ograniczeniom, nakazom lub zakazom, lub przepisami o ochronie
zdrowia zwierząt oruz zwalczaniu chorób zakuŹnych zvłierząt;

3) produkty mięsne spełniają wymagania weterynaryjne określone w przepisach o
produktach pochodzen ia zwierzęcego ;

4) podmioty, o których mowa w pkt 2,nabyły świnie po cenach netto nie niŻszychniŻ:

a) ceny zakupu netto masy poubojowej ciepłej w odpowiedniej klasie skali
klasyfikacji EUROP w regionie, w którym świnie zostały nabyte lub

b) średnia cena netto dla wszystkich klas w masie Żywej w regionie, w
którym świnie zostały nabyte

- opublikowanych w tygodniu poprzedzającym tydzień, w którym dokonano
nabycia, w biuletynie informacyjnym urzędu obsługującego Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydawanym na podstawie przepisów o rolniczych
badaniach rynkowych;

5) produkty mięsne spełniają określone wymagania ;

6) przedmiot zamówienia jest związarty z zapewnieniem bezpieczeflstwa i porządku
publicznego, Życia lub zdrowia ludzl lub wartość zamówienia jest mniejsza niz kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dniai9 stycznia2114
r. _ Prawo zamówień publicznych.

Ustawa będzie dotyczyła w szczególności zamówień, których wartośó, zgodnie z obęcnie
obowiązującymi przepisami, jest mniejsza niz równowartośó w złotych l35 000 euro bądź
209 000 euro' w zaleŻności od statusu prawnego zamawiającego, przy czymjest to wartość
netto, bez podatku od towarów i usług.

Udzielać zamówienia na dostawę produktów z mięsa wieprzowego będą podmioty
publiczne. Wprowadzono regulacje' które mają zapewnić transparentność udżielanycir
zamówień, co jest niezwykle istotne w ptzypadku zamówień udziólanych przez podmioty
publiczne, a takżę równe traktowanie podmiotów zainteresowinycń wyionaniem
zamówienia.

W ustawie przewidziarto wymagania dla potencjalnych wykonawców zamówień. Podmiot
ubiegający się o udzielenie zamówienia będzie bowiem obowiązany d'o złoŻenia, wraz z
ofertą' oświadczenia:

1) o wyprodukowaniu oferowanych produktów mięsnych zgodnie z przepisami
dotyczącymi produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego pochódzących z obszarów



podlegających ograniczeniom, nakazom lub zakazom' lub przepisami o ochronie zdrowia
zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakuźnych zwierząt

2) Że produkty mięsne spełniają wymagania weterynaryjne określone w przepisach o
produktach pochodzenia zwieruęcego ;

3) Że produkty mięsne składają się wyłącznie z mięsa wieprzowego pochodzącego
wyłącznie od świń utrzymywanych co najmniej 2 miesiące bezpośrednio przed ubojem w
gospodarstwach rolnych połozonych na określonych obszarach ;

4) o nabyciu świń po cenach netto nię tiŻszych niŻ ceny zakupu netto masy poubojowej
ciepłej w odpowiedniej klasie skali klasyfikacji EURoP w regionie, w którym świnie zostaŁy
nabyte lub średniej cenie dla wszystkich klas w masie Żywej w regionie, w którym świnie
zostały nabyte, opublikowanych w tygodniu poprzedzającym tydzień, w którym dokonano
nabycia, w biuletynie informacyjnym Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydawanym na
podstawie przepisów o rolniczych badaniach rynkowych;

5) że produkty mięsne spełniają określone wymagania.

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zostaną określone rodzaje
produktów mięsnych, które będą sprzedawane w trybie w/w ustawy.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w drodze rozporządzenia, określi obszary objęte
nakazami, zakazami lub ograniczeniami oraz innymi środkami kontroli lub ochronnymi, na
których są położone gospodarstwa rolne utrzymujące świnie.

Przedstawione wyżej propozycje regulacji prawnych umożliwią sprzedłŻ wolnych od
wirusa asf świń przez producentów rolnych, prowadzących produkcję świń naobszarach z
ograniczeniami wprowadzonymi w związku z wystąpieniem na terytorium Polski
afrykanskiego pomoru świń, a tym samym zapobiegną zwiększeniu bezrobocia z tytułu
rezygnacji z produkcji świń i przerobu mięsa ztych świń w zakładachmięsnych.
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