
 

        
 
 

 
Biuro porozumienia Polska Wołowina 2022  

Ul. Smulikowskiego 4 p. 217, 00-389 Warszawa,  tel. +48(22) 622 09 87, faks +48 22 6220412,  

polskawolowina2022@beef.org.pl   

 

Warszawa, 23 lipca 2019 r. 

INFORMACJA PRASOWA 

POLSCY PRODUCENCI WOŁOWINY ZGODNI:  

„CHCEMY SKUTECZNYCH REGULACJI DLA BRANŻY  

NA SZCZEBLU KRAJOWYM I UNIJNYM”  

Całodobowy monitoring w rzeźniach, uszczelniony system identyfikacji bydła oraz 

wykorzystanie nowych technologii do zbierania i gromadzenia informacji o zwierzętach  

a także wyższe kary dla nieuczciwych uczestników łańcucha dostaw – to rozwiązania, które 

planuje wprowadzić Ministerstwo Rolnictwa w odpowiedzi na postulaty polskich 

producentów wołowiny. Propozycje te dostarczą dowodów potwierdzających dotychczas 

funkcjonujące wysokie standardy produkcji. Branża chce jak najszybszego wprowadzenia 

nowych regulacji i postuluje o ujednolicenie przepisów związanych z ubojem w całej Unii 

Europejskiej.  

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pracuje nad przepisami, które pomogą wzmocnić 

nadzór nad polskimi ubojniami. Każda rozsądna i dobrze przeprowadzona zmiana 

przepisów oznacza korzyść dla całego sektora. Udokumentowane wysokie standardy 

produkcji i uboju mięsa pomogą promować naszą wołowinę na rynkach  

zagranicznych, zaś polscy konsumenci, będąc świadomymi tych standardów, wzmocnią 

swoje zaufanie do krajowych producentów – podkreśla Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Jan Krzysztof Ardanowski. Rada Sektora Wołowiny, zrzeszająca producentów pozytywnie 

ocenia plany resortu i uważa, że wprowadzenie nowych regulacji pomoże nie dopuścić  

do niechlubnych wyjątków łamania prawa. W planach jest wprowadzenie obowiązku 

całodobowego monitoringu w rzeźniach.  

W planach m.in. zaostrzenie kar za wykroczenia 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pracuje nad zmianami w prawodawstwie dotyczącymi 

paszportów oraz kolczyków identyfikacyjnych bydła. Zmiany te mają wzmocnić nadzór  

nad ubojem oraz ochroną dobrostanu zwierząt rzeźnych. Określony  

ma zostać termin, w którym kolczyki i paszport muszą być zniszczone  

lub unieważnione po uboju. Nie możemy dopuścić do incydentalnego łamania przepisów. 

Wysoki poziom kontroli i nadzoru polskich ubojni bydła oznacza dla konsumentów mięso 

najwyższej jakości. Opracowywane przepisy pomogą nam podnosić jakość produkcji oraz 

atrakcyjność naszego mięsa na rynkach zagranicznych w szczególności dla konsumentów 

mailto:polskawolowina2022@beef.org.pl


 

        
 
 

 
Biuro porozumienia Polska Wołowina 2022  

Ul. Smulikowskiego 4 p. 217, 00-389 Warszawa,  tel. +48(22) 622 09 87, faks +48 22 6220412,  

polskawolowina2022@beef.org.pl   

 

ceniących utrzymanie wysokich standardów dobrostanu zwierząt – mówi Jerzy Wierzbicki, 

Przewodniczący Rady Sektora Wołowiny, Prezes Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła 

Mięsnego. W planach jest również zaostrzenie kar za wykroczenie, polegające na naruszeniu 

przepisów o identyfikacji i rejestracji zwierząt. Naszym obowiązkiem jest dostarczenie 

konsumentom produktów bezpiecznych i najwyższej jakości. To my swoimi działaniami 

musimy przekonać konsumentów, że to co otrzymują spełnia ich oczekiwania. 

Identyfikacja, odpowiednie żywienie, dobrostan podczas całego procesu produkcyjnego  

to dzisiaj minimum, które należy zagwarantować konsumentom aby moc konkurować  

na coraz trudniejszym europejskim i światowym rynku –  mówi Witold Choiński, Prezes 

Związku Polskie Mięso. Powiatowi lekarze weterynarii mieliby też przejąć od wojewódzkich 

lekarzy weterynarii część zadań związanych z nadzorem nad ilością i obrotem stosowanych 

produktów leczniczych weterynaryjnych. Pozytywnie oceniam fakt, iż resort postanowił 

wyjść nam naprzeciw i pracuje nad konkretnymi rozwiązaniami legislacyjnymi.  

Nie możemy pozwolić, żeby niechlubne wyjątki psuły opinię całej branży. Zależy nam  

na klarowności i utrzymaniu wysokich standardów, które sprawiły, iż dzięki produkcji 

wysokiej jakości mięsa w przystępnej cenie, od lat jesteśmy jednym z czołowych 

eksporterów wołowiny w Unii Europejskiej – mówi Jacek Zarzecki, Prezes Polskiego Związku 

Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego. 

Innowacyjny system wiedzy o zwierzęciu 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pracuje nad systemem stosowania biosensorów, który 

w połączeniu z technologią Blockchain zapewni pełną kontrolę nad zwierzęciem  

od urodzenia do uboju. Wprowadzając ten system w Polsce będziemy jednym z pierwszych 

europejskich krajów korzystających z tej technologii, co wyeliminuje próby fałszowania 

żywności oraz zwiększy wiarygodność i wzmocni wizerunek polskiego mięsa  

na rynku – zaznacza Minister Jan Krzysztof Ardanowski. Biosensory zbierałyby informacje  

na temat pochodzenia zwierząt, wieku, ich zdrowotności oraz stosowanej diety.  System 

oparty na technologii Blockchain pozwoli zniwelować ryzyko dopuszczania do uboju zwierząt 

niespełniających wysokich standardów. 

Sprzeciw branży na wykorzystywanie zwierząt pourazowych 

Już na początku lutego po wybuchu afery z nielegalnym ubojem bydła kontuzjowanego 

polscy producenci podkreślali, iż zależy im na wyeliminowaniu podobnych incydentalnych 

sytuacji, negatywnie wpływających na opinię o wszystkich producentach. Wtedy też wystąpili 

z własnymi postulatami, wśród których był obowiązkowy monitoring w ubojniach,  

ale też zaostrzenie kar dla przedsiębiorców odpowiedzialnych za nielegalny ubój zwierząt  
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i zakaz wykonywania zawodu dla lekarzy weterynarii, którzy dopuścili się złamania prawa. 

Podobne incydenty zdarzały się też w innych krajach i były nagłaśniane przez zagraniczne 

media. W październiku 2018 roku media ujawniły, iż w niemieckiej rzeźni Karl Temme 

ubijano chore i pourazowe bydło, a zwierzęta było traktowane pałkami elektrycznymi, 

kopane i szarpane za pomocą lin transportowych. Kilkanaście miesięcy temu okazało  

się, że we francuskiej rzeźni w Boischaut bydło było zabijane bez wcześniejszego ogłuszenia.  

W tym roku w Pradze wykryto nielegalny zakład uboju bydła i rozbioru mięsa, w którym 

znajdowało się 1200 kg wołowiny bez wymaganych certyfikatów i zaświadczeń. 

Unijni inspektorzy nie wykazali błędów w polskich ubojniach 

Po informacji o nieprawidłowościach w ubojni koło Ostrowi Mazowieckiej, kontrole takich 

obiektów w Polsce przeprowadzili unijni inspektorzy. Nie stwierdzili jednak żadnych 

uchybień w ich funkcjonowaniu. Stwierdzili też, że spełniają one wszystkie warunki 

obowiązujące w krajach Unii Europejskiej.  Zastrzeżenia dotyczyły jedynie stosowania 

systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt, czyli kwestii, nad którymi pracuje ministerstwo 

rolnictwa. Liczę, że stosowne zmiany prawne zostaną jak najszybciej wdrożone – wyjaśnia 

Jacek Zarzecki.  

Szanse na zmiany w nowej kadencji Parlamentu Europejskiego 

Przykre incydenty spotykają branżę w całej Unii Europejskiej, mimo że przypadki łamania 

przepisów są pojedyncze. Trzeba położyć temu kres. Dlatego zależy nam na wypracowaniu  

oraz ujednoliceniu przepisów na szczeblu europejskim. W tym celu branża, decydenci  

i przedstawiciele administracji publicznej powinni się zjednoczyć by wspólnie 

przeciwdziałać łamaniu prawa – mówi Jacek Zarzecki. W najbliższym czasie Rada Sektora 

Wołowiny wystosuje list otwarty do wszystkich europosłów nowej kadencji Parlamentu 

Europejskiego. Aby przygotowywane w MRiRW zmiany były skuteczne, muszą obejmować 

cały łańcuch produkcyjny – od pola do stołu. Pozostawienie na którymkolwiek odcinku 

„furtki” mogłoby zniweczyć prace wszystkich w tym łańcuchu. Dlatego będziemy  

też rekomendować unijnym organizacjom wprowadzenie takich samych przepisów  

i rozwiązań, które przygotowuje resort rolnictwa w Polsce – dodaje Witold Choiński.  

W dokumencie polscy hodowcy zaapelują o ujednolicenie przepisów w krajach 

członkowskich, celem podniesienia standardów w sektorze wołowiny. Liczymy  

na wsparcie ze strony naszych reprezentantów w Parlamencie Europejskim. Wspólny głos 

europosłów w obronie sektora wołowiny może przyczynić się do poprawy jakości chowu  

i uboju, a nasze mięso utrwali wizerunek jednego z najlepszych na światowych  

rynkach – ocenia  Jerzy Wierzbicki. 
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Rada Sektora Wołowiny: 

Jerzy Wierzbicki  
Prezes PZPBM 
biuro@beef.org.pl 
tel.: 728 328 800 

Jacek Zarzecki 
Prezes PZHiPBM 
prezes@bydlo.com.pl 
tel.: 530 477 764 

Witold Choiński 
Prezes ZPM 
witold@polskie-mieso.pl 
tel.: 722 220 019 

 
Wiesław Różański  
Prezes UPEMI 

prezes@upemi.pl 
tel.: 664 141 400 

Zygmunt Jodko 
Członek Zarządu 
zygmunt.jodko@gobarto.pl 
tel.: 667 670 420 
 

Janusz Rodziewicz 
Prezes SRW 
biuro@srw.org.pl  
tel.: 502 705 276 

 
Kontakt dla mediów: 
Adrian Słojewski  
Partner of Promotion  
a.slojewski@partnersi.com.pl  
tel.: 22 858 74 58 wew. 67 
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