Wizyta Głównego Lekarza Weterynarii w Republice Południowej Afryki
w dniach 15–19 października 2013 r.

W dniach 15–19 października 2013 r. Główny Lekarz Weterynarii, dr Janusz
Związek, przebywał w Republice Południowej Afryki, gdzie uczestniczył w delegacji
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Stanisława Kalemby, towarzyszącej Prezesowi
Rady Ministrów Donaldowi Tuskowi.
W trakcie wizyty w dniu 16 października br. dr Janusz Związek wraz z ministrem
Stanisławem Kalembą uczestniczył w spotkaniach z Ministrem Rolnictwa, Leśnictwa
i Rybołówstwa RPA Tiną Joemat Pettersson oraz z podsekretarzem stanu
w tamtejszym ministerstwie Pieterem Mulderem, a także z Ministrem Rozwoju Wsi
i Reformy Rolnej Gugile Nkwinti. Podczas rozmów omówiono możliwości rozwoju
współpracy dwustronnej w dziedzinie rolnictwa oraz kwestie dostępu polskich
produktów rolno-spożywczych na rynek południowoafrykański. Strona polska
podkreśliła, że wymiana handlowa pomiędzy Polską a Republiką Południowej Afryki
nie odzwierciedla rzeczywistego potencjału, jednak wzrost wartości eksportu
artykułów rolno-spożywczych na rynek południowoafrykański będzie możliwy po
rozwiązaniu i finalizacji rozpoczętych procedur weterynaryjnych. Strona polska
zachęcała również stronę południowoafrykańską do zainteresowania się szeroką
ofertą polskiego sektora rolno-spożywczego. W dniu 17 października dr Związek
uczestniczył w Forum Biznesowym Polska – RPA w Johannesburgu zorganizowanym
wspólnie

przez

Polską

Agencję

Informacji

i

Inwestycji

Zagranicznych

i Trade & Investment South Africa, z udziałem Prezesa Rady Ministrów RP Donalda
Tuska oraz Wiceprezydenta RPA Kgalemy Motlanthe. W dniu 18 października br.
Główny Lekarz Weterynarii wziął udział w spotkaniu ministra S. Kalemby
z dziekanem Wydziału Nauk Przyrodniczych i Rolniczych Uniwersytetu w Pretorii
Antonem Ströh.
Ponadto, w dniu 18 października br. dr Związek wziął udział w roboczym spotkaniu
bilateralnym z dr Luaną Schoeman, Zastępcą Dyrektora Dyrektoriatu Zdrowia
Zwierząt ds. Importu i Eksportu w południowoafrykańskim Ministerstwie Rolnictwa,
Leśnictwa

i

Rybołówstwa.

W

trakcie

spotkania

poruszono

szereg

kwestii

technicznych związanych z eksportem produktów pochodzenia zwierzęcego z Polski
na rynek RPA. W rozmowach Głównego Lekarza Weterynarii RP z przedstawicielką

służb weterynaryjnych RPA podjęto istotne ustalenia dotyczące m. in. kwestii
świadectwa zdrowia na mleko i produkty mleczne, rozpoczętej przez Polskę
procedury dopuszczania do eksportu w zakresie mięsa drobiowego oraz szczegółów
procedury zatwierdzania zakładów sektora mięsa wieprzowego. W odniesieniu do
mleka i produktów mlecznych ustalono treść uwag do świadectwa, które strona
polska przekazać ma w najbliższych dniach. Dr

Związek poinformował stronę

południowoafrykańską o przekazaniu kwestionariuszy drobiowych – dla służb
weterynaryjnych

oraz

zakładów

–

stanowiących

pierwszy

etap

procedury

zatwierdzania danego kraju na tamtejszy rynek oraz zaprosił służby RPA do
przeprowadzenia inspekcji w Polsce. Strona południowoafrykańska poinformowała,
że ich ocena powinna zająć ok. 2–3 tygodni, dodając zarazem, iż w przypadku
pomyślnej finalizacji procedury zatwierdzającej w zakresie mięsa drobiowego
umożliwiony zostanie również eksport jaj wylęgowych. Z kolei w kwestii mięsa
wieprzowego uzgodniono wstępne szczegóły procedury zatwierdzania.
Republika Południowej Afryki jest największym odbiorcą polskiego eksportu spośród
państw

tego

kontynentu.

W

tym

kontekście

państwo

to

jest

szczególnie

interesującym partnerem dla eksportu polskich produktów rolno-spożywczych,
zarówno jako rynek zbytu, jak i rynek reeksportowy dla krajów tamtego regionu.

