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Audyt polskich ubojni zakończony. Jaką ocenę wystawią
unijni inspektorzy? [Aktualności]
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Audytorzy z Komisji Europejskiej wracają dziś do Brukseli. Przez pięć dni
badali polskie ubojnie.
O czym jeszcze piszemy w dzisiejszych Aktualnościach rolniczych?
• Nabór wniosków na Małe Przetwórstwo
• Za wyrzucanie odpadów mięsnych grozi więzienie!
• Zakończył się unijny audyt polskich ubojni

Nabór wniosków na Małe Przetwórstwo
Jeszcze przez blisko miesiąc (do 1 marca) oddziały regionalne Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa przyjmują wnioski o udzielenie wsparcia finansowego w ramach
poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich
rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Aplikacje mogą
składać dwie grup beneficjentów: rolnicy, domownicy bądź małżonkowie rolników, którzy
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zamierzają rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania
produktów rolnych oraz ci, którzy taką działalność już prowadzą.

Pierwsza grupa może uzyskać nawet 500 tys. zł dofinansowania, druga – maksymalnie 100 tys. zł.
Pieniądze z programu można wydać m.in. na inwestycje związane z budową lub
modernizacją budynków wykorzystywanych do prowadzenia działalności przetwórczej oraz
zakup maszyn i urządzeń do magazynowania. Pomoc będzie udzielona w formie refundacji
części poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji (do 50%). W tym roku składanie
wniosków jest jeszcze łatwiejsze. Wprowadzono kilka uproszczonych zasad: rolnicy nie będą
musieli przedkładać wymaganych wcześniej przez ARiMR decyzji czy pozwoleń – należy je
dostarczyć na etapie rozliczania inwestycji, czyli dopiero po zawarciu umowy. Szczegółowe
informacje i wzór wniosku do znalezienia na stronie ARiMR w zakładce „pomoc unijna”:
www.arimr.gov.pl
Źródło: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Za wyrzucanie odpadów mięsnych grozi więzienie!
Prokuratura w Chrzanowie (Małopolska) zajmie się sprawą porzuconych odpadów
mięsnych, które znaleziono na polu w Libiążu. W czwartek na miejsce zdarzenia przyjechała
policja oraz przedstawiciele Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Powiatowa lekarz
weterynarii w Chrzanowie Monika Tokarczyk potwierdziła, że na polu znaleziono liczne
elementy różnego rodzaju mięsa surowego (wołowina, drób, wieprzowina) oraz produkty
gotowe (szynki, kiełbasy itd.). – Szacunkowo jest to około 120 kilogramów. Towar został
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zabezpieczony, na miejsce wezwano firmę, której przekazano go do utylizacji – podała Tokarczyk.

Na razie nie wiadomo, kto i kiedy wyrzucił odpady. – Można przypuszczać, że pochodzą one albo ze
sklepu, albo z jakiegoś zakładu przetwórstwa, jednak trudno to w tym momencie ustalić – dodała
Tokarczyk. Sprawcom czynu grożą surowe kary. Rzeczniczka prasowa komendanta
powiatowego chrzanowskiej policji Iwona Szelichiewicz poinformowała, że nie zdecydowano jeszcze,
jakie zarzuty zostaną postawione osobom, które wyrzuciły odpady na pole. Najprawdopodobniej
jednak winowajcy usłyszą oskarżenie o przetwarzanie, transportowanie lub składowanie
substancji w sposób zagrażający życiu lub zdrowiu wielu osób i powodujący zniszczenie
w świecie roślin lub zwierząt w znacznych rozmiarach. Za taki czyn można pójść do
więzienia nawet na 15 lat.
Źródło: Polska Agencja Prasowa

Zakończył się unijny audyt polskich ubojni
Unijni inspektorzy, którzy od poniedziałku obserwowali różne polskie ubojnie, wracają dziś
do Brukseli. Na sporządzenie raportu z wizyty mają miesiąc. – Nie mam sygnałów od audytorów
Komisji Europejskiej, by coś dramatycznego zostało przez nich dostrzeżone podczas kontroli
w naszych ubojniach, a byli wszędzie – poinformował w piątek minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan
Krzysztof Ardanowski.
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Szef resortu rolnictwa wyraził zadowolenie z przebiegu audytu. – Cieszę się, że w ogóle
przyjechali. To jest trochę rutynowa kontrola, ale cieszę się z niej: będę mógł się upewnić, że
procedury polskiej weterynarii są takie same jak w innych krajach; że nie odbiegają od standardów,
a jeśli inspektorzy coś dostrzegą, będziemy to korygować – dodał Ardanowski. Minister
potwierdził również, że premier Mateusz Morawiecki wyraźnie prosił o zmianę systemu
nadzoru ubojni i zmiana taka będzie wdrażana.
Źródło: Polska Agencja Prasowa, Polskie Radio
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