
Protokół ze spotkania w dniu 13 czerwca 2011 roku 

 

 

1. Pani Ewa Mes Wojewoda Kujawsko – Pomorski przywitała osoby przybyłe na 

spotkanie, a następnie odczytała pismo Kuj. Pom. Zrzeszenia Hodowców Drobiu                

i Producentów Jaj z dnia 27 maja 2011 r. (inicjujące zorganizowanie spotkania). 

2. Pan Roman Wiśniewski odniósł się do odpowiedzi udzielonej przez MRRW co                

do znakowania mięsa drobiowego stwierdzając, iŜ satysfakcjonuje go, Ŝe istnieje 

dobrowolność znakowania mięsa drobiowego krajem pochodzenia, tak aby konsument 

miał prawo świadomego wyboru 

3. Pan Grzegorz Górski-poruszył zagadnienie wprowadzenia na polski rynek mięsa 

wielokrotnie mroŜonego, a następnie sprzedawanie go jako świeŜe mięso drobiowe. 

Podniósł konieczność zwrócenia szczególnej uwagi na przestrzeganie przepisów                     

i zasad obowiązujących w tym zakresie, które choć wyraźnie określone, nie są 

przestrzegane (dotyczy to w duŜej mierze produktów wprowadzanych z obrotu 

zagranicznego). Szczególnie takie działanie jest konieczne z uwagi na fakt, iŜ jesteśmy 

w okresie dramatycznych wydarzeń dot. Ŝywności, paraliŜujących znaczną część 

rynku Ŝywnościowego. Zwrócił się równieŜ z prośbą do Pani Wojewody o  

zainicjowanie w inspekcji sanitarnej i handlowej podjęcia szczególnych działań  

nadzorczych w tym zakresie. Praktyki wielokrotnego mroŜenia mięsa są stosowane nie 

tylko w duŜych sklepach handlowych ale równieŜ w mniejszych sklepach. W interesie 

konsumenta jest by był poinformowany oraz miał świadomość skąd produkt pochodzi, 

czy jest świeŜy czy mroŜony. 

4. Pan R. Wiśniewski dodał, Ŝe z samej definicji wynika jakie to jest mięso mroŜone                

a jakie świeŜe jednak waŜne jest by przestrzegać tych definicji, a zasadą winno być by 

konsument miał świadomość tego skąd mięso pochodzi. 

5. Pani Wojewoda podniosła, Ŝe  problem znakowania mięsa omawiany był równieŜ 

przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na spotkaniu w Przysieku. Trwają dyskusje 

nad tym zagadnieniem. 

6. Pan Grzegorz Górski- wskazał Ŝe utworzona Federacja jako jeden z głównych celów 

stawia problem znakowania mięsa. Wystąpiła równieŜ do Urzędu Marszałkowskiego  

o podjęcie róŜnych działań celem promowania mięsa drobiowego. WaŜne jest by 

polski konsument konsumował polski produkt. 

7. Pan Dyrektor Generalny A. Baranowski zaznaczył, iŜ nie istnieje obowiązek 

znakowania towaru krajem pochodzenie. JeŜeli natomiast producent wyraŜa chęć 

wprowadzenia takiego znakowania to moŜe to uczynić, a Ŝadne przepisy mu tego nie 

zabraniają. Minister czy Wojewoda nie mają natomiast procedur na wprowadzenie 

takiego obowiązku. 

8. Pani B. Mikołajczak wskazała, iŜ nie jest prawdą Ŝe sklepy nie wiedzą skąd pochodzi 

mięso drobiowe. W ubojniach Polskich istnieje obowiązek zamieszczania takich 

informacji skąd drób pochodzi na dokumencie sprzedaŜy. Odnośnie mięsa 

porcjowanego istnieje pełne znakowanie. Takie procedury są w całej unii. Do handlu 

dopuszczane jest równieŜ tzw. tacka, która równieŜ posiada taką informację. 

Informacje te  pozwalają na wykrycie źródła ewentualnego zakaŜenia. W obrocie 

wewnątrz unijnym bowiem kaŜdy zakład na terenie całej Unii ma dokumenty 

handlowe, na których są wszystkie niezbędne informacje tj. skąd pochodzi kto jest 

producentem, kto przerabiał, data przydatności Tak było w przypadku afery 

dioksynowej. Zwróciła równieŜ uwagę na fakt, Ŝe Inspekcja Weterynaryjna nie 

kontroluje obrotu mięsem w sklepach a jest to w kompetencji Inspekcji Sanitarnej. 

Prawdą jest natomiast, Ŝe produktów nie moŜna wielokrotnie zamraŜać i przepisy to 



szczegółowo regulują. Natomiast jeŜeli znane są takie praktyki to dla ochrony 

konsumenta naleŜy o tym niezwłocznie zgłaszać, a zostaną podjęte stosowne środki. 

9. Pan G. Górski w odpowiedzi stwierdził iŜ nie wnosi zarzutów do pracy IW, a jedynie 

wspomniał o inspekcji sanitarnej i handlowej w kontekście zwiększenia ich czynności 

kontrolnych. Stwierdził równieŜ, iŜ nie ma zastrzeŜeń do mięsa w obrocie unijnym 

bowiem nie jest ono konkurencyjne ze względu na cenę, jest droŜsze. Ma 

przeświadczenie co do precyzji uregulowań prawnych w tym zakresie. Ma on jednak 

zastrzeŜenia do obrotu pozaunijnego tj. mięsa z Brazylji, Meksyku, Argentyny, 

częściowo Amerykańskiego. Mięso to ma dokumenty które winny odpowiadać 

normom unijnym jednak często w odniesieniu do mięsa przeznaczonego na rynek 

środkowo europejski to szczelność np. holenderskich inspekcji jest wątpliwa. Np. 

Rosja wielokrotnie na eksport  mięsa poprzez Polskę kładła swego rodzaju embargo. 

10.  Pani Wojewoda wskazała, Ŝe jeŜeli zajdzie taka konieczność to moŜe zaprosić 

przedstawicieli inspekcji sanitarnej i zorganizować kolejne spotkanie lub moŜna 

równieŜ wysłać stosowne wystąpienie z ustaleniami z tego spotkania w celu 

zapoznania się z problemem. Wszystkim zaleŜy by spoŜywać zdrową Ŝywność i 

dlatego zostanie uczynione wszystko co takiemu celowi moŜe słuŜyć, a będzie zgodne 

z literą prawa. 

11. Pan Roman Wiśniewski-podkreślił , Ŝe chciałby jako kupujący mieć świadomość skąd 

ten produkt pochodzi. JeŜeli są odpowiednie słuŜby i przepisy to sklepy winny się do 

nich przystosować. Wskazał równieŜ na kryzys w drobiarstwie. 

12. Pani Wojewoda zwróciła jednak uwagę na fakt , Ŝe w gospodarce rynkowej              

brak jest mechanizmów umoŜliwiających np. ograniczenie przyjęcia towarów                              

w sytuacji gdy mamy podpisane umowy, a produkt odpowiada normom. Zapytała czy 

zdaniem producentów drobiu więcej produktów jest przywoŜonych niŜ powinno być. 

13. Pan R. Wiśniewski odpowiedział, Ŝe istnieje konieczność stworzenia bilansu ile jest 

sprzedawanych produktów a ile przywoŜonych. Będzie to równieŜ przedmiotem prac 

Federacji. 

14. Pan G. Górski nawiązał do wcześniejszego spotkania z MRiRW. Drobiarstwo                    

to wiodący obszar w gospodarce Ŝywnościowej. Problem jednak jest w tym,                      

Ŝe znaczna część środków w tym unijnych została przeznaczona na przebudowę 

wielkiej ilości ubojni, zakładów przetwórczych. MoŜe się okazać Ŝe mamy 

nowoczesny przemysł przetwórczy ale nie mamy czego przetwarzać, bo moŜe się 

okazać Ŝe dysproporcja między producentami a przetwórcami prowadzi do tego Ŝe 

będą musieli kupować mięso z zagranicy aby wykonać zobowiązania które ubojnie na 

siebie przyjęły przyjmując pieniądze. To jest temat który Federacja będzie przerabiała                    

z Krajową Radą Drobiarstwa. Jednak potrzebna jest współpraca i zrozumienie.  

15. Pani Wojewoda zapytała o ilość zakładów drobiarskich 

16. Pani Doktor wskazał Ŝe są 162 fermy brojlerów kurzych, a indycze to ok. 40. 

17. Pan Dyrektor A. Baranowski podniósł iŜ zawsze było ich ok. 200 zatem jest tendencja 

spadkowa. 

18. Pan Górski podał Ŝe z uwagi na nowe klatki powstaną problemy bo wiele hodowców 

tego nie udźwignie. 

19. P. Mikołajczak powiedziała Ŝe na terenie naszego województwa nie będzie takiego 

problemu bo większość hodowców się dostosuje. Ilość ferm zmalała ale wzrosła  ilość 

sztuk na obsadach. 

20. P. R. Wiśniewski – podał Ŝe w Związku Drobiarskim są juŜ takie klatki. Jest to 

kosztowna operacja, którą moŜna zmniejszyć przy wsparciu IW.  Ponadto stwierdził 

Ŝe klatki te są mniej korzystne dla ptactwa bo ptaki łamią sobie skrzydła, tłuką jajka i 

nie jest to dobrostan. Ta sprawa będzie jednak omawiana na szczeblu unijnym. 



21. Pan A. Baranowski podkreślił Ŝe obowiązek wprowadzenia klatek jest zaleceniem 

unijnym. 

22. Pan G. Górski dodał Ŝe MRRW podkreślił, Ŝe nawet kraje które od wielu lat 

wprowadzają ten program są nadal daleko w tyle. Stąd zaproponowano zwolnienie 

tempa.To jest dodatkowy element na który zwracają uwagę bo hodowcy w tak 

trudnym okresie muszą ponosić dodatkowe koszty 

23. Pani B.Mikołajczak podkreśliła, Ŝe ten obowiązek był znany od 5 lat i kończy się               

w 2012.  

24. Pan R. Wiśniewski podkreślił równieŜ Ŝe Federacja została m.in. powołana                        

by uczestniczyć w procesie tworzenia ustaw rozporządzeń by wiedza jej członków 

była brana pod uwagę. 

25. Pan G Górski odniósł się do problemu związanego z Powiatowym Lekarzem 

Weterynarii w Inowrocławiu. W szczególności chodzi o relacje między lekarzem              

a niektórymi hodowcami. Brak racjonalnego wytłumaczenia tych problemów. W 

szczególności 3 - 4 fermy, które nie odbiegają od innych w zakresie przestrzegania 

przepisów sanitarnych czy weterynaryjnych od innych ferm. Zdaniem Pana Górskiego 

jest to problem międzyludzki, a związek nie reprezentuje hodowców którzy nie chcą 

przestrzegać przepisów. Jednak konflikt ten moŜe doprowadzić do aktu oskarŜenia 

przeciwko PLW w Inowrocławiu. Ponadto 2 byłe pracownice PIW w Inowrocławiu 

rozwaŜają daleko idące zarzuty przeciwko lekarzowi. Wskazał jednak, Ŝe Zrzeszenie 

nie chce być stroną i promotorem tego konfliktu jednak chciałoby ten problem 

załagodzić i nie jest zainteresowany eskalacją tego problemu. 

26. Pani Mikołajczak – przyznała, Ŝe zna ten problem a dotyczy on wieloletniego 

pracownika Inspekcji, który jako powiatowy lekarz pracuje od 2003 r. Jest to bardzo 

dobry pracownik, i na wszystkie skargi (róŜnego rodzaju) kierowane pod jego 

adresem, podejmowane były działania przez WLIW oraz GLIW, które nie wykazały 

Ŝadnych nieprawidłowości. Natomiast Pani doktor powiedziała, Ŝe z uwagi na nękanie 

tego lekarza, filmowanie, fakt iŜ nie jest wpuszczany na fermy, złoŜyła doniesienie do 

Prokuratury o nękanie funkcjonariusza publicznego. Pani Dyrektor podkreśliła,                 

Ŝe praca powiatowego lekarza weterynarii nie jest łatwa i często muszą być surowi               

z uwagi na wymogi prawne. Przypomniała, o spotkaniu z przedstawicielami 

zrzeszenia na którym prosiła o przedstawienie zarzutów wobec lekarza. Jedyny zarzut 

to brak informacji o planowanej kontroli, jednak jest to zgodne z prawem, a lekarze 

nie mają obowiązku uprzedzania o takich czynnościach. 

27. Pan Wiśniewski wskazał Ŝe w 2010 r. wypłynęła sprawa tego problemu. Skoro 

Związek jest powołany by bronić interesów hodowców to tym się zajęli. Pan 

Wiśniewski podkreślił, Ŝe nie był na fermie i nie zna szczegółów tej sprawy jednak 

wierzy w zastrzeŜenia przedstawione przez hodowców. Jednak jako Związek                      

są zainteresowani w złagodzeniu tego problemu. JeŜeli istnieją problemy to naleŜy 

jasno je wyjaśnić i je zamknąć. 

28. P G. Górski- to Ŝe problem ten dotyczy tylko 3 czy 4 gospodarstw to wynik tego,                 

iŜ tylko te osoby mają odwagę o tym mówić otwarcie. Nie jest racjonalnym natomiast 

kontynuowanie tego konfliktu. 

29. Pan Dyrektor Baranowski zapytał czy to jest konflikt tylko personalny, bo jeŜeli tak,          

a jest ocena pozytywna WLW, to istnieje ewentualnie moŜliwość wyłączenia Organu. 

30. Pani Wojewoda poprosiła obecne strony o jeszcze jedno spotkanie między stronami 

tego problemu.  

31. Pani B. Mikołajczak jeszcze raz podkreśliła, Ŝe mino wielokrotnych kontroli działania 

powiatowego Lekarza Weterynarii nie udało natrafić na naruszenie przez niego swoich 

obowiązków. Zwróciła się jednak do Pana Górskiego by zorganizować spotkanie                



w zamkniętym gronie z WLW, Pow. Lek. Wet. oraz z niezadowolonymi hodowcami              

i Panem Górskim. Przedmiotem spotkania ma być przedstawienie problemów i ich 

rozwiązanie.  

32. Pan Górski zgodził się z propozycją Pani Dyrektor i uznał to za najlepsze ustalenie                    

w tej kwestii. Łącznie z Panią Dyrektor ustalą termin i grafik tego spotkania. 


