
          

     Stanowisko 

Krajowej Rady Drobiarstwa-Izby Gospodarczej w sprawie mięsa odkostnionego 

mechanicznie (zwanego dalej MOM) i jego miejsca w łańcuchu żywnościowym oraz  

ubojów rytualnych (drobiu). 

 

I. 

1. Od pewnego okresu daje się słyszeć głosy, a w szczególności tzw. „obrońców zdrowej 

żywności”, że MOM powinno być wycofane z łańcucha żywnościowego i nie kierowane 

tym samym do spożycia. „Obrońcy” upatrują w tym poprawę bezpieczeństwa żywności. 

2. Takie ich stanowisko wymaga nakreślenia całej istoty sprawy związanej z MOM i 

braku podstaw do wprowadzania zakazu jego spożywania. / Stanowisko to ma 

szczególny wymiar, gdyż 80% MOM pochodzi z kurczaków i częściowo indyków/. 

Gdyby ten zakaz miałby swoje uzasadnienie, to Komisja Europejska jako pierwsza 

podjęła by stosowne decyzje. Tymczasem w jej komunikacie z 2.12.2010 r., a także w 

rozporządzeniu /WE/nr 853/2004 znowelizowanego w 2012 r. w pkt 5.10. załącznik I pkt 

1.14 jednoznacznie potwierdza się,” że ze spożyciem żywności zawierającej MOM nie 

wiąże się szczególne zagrożenie dla bezpieczeństwa żywności, ponieważ w 

prawodawstwie UE określono szczególne wymogi dotyczące bezpieczeństwa żywności”. 

Określa je wspomniane już wcześniej rozporządzenie Komisji Europejskiej i odnosi się 

do wszystkich krajów Unii. Spełnienie określonych warunków wynikających z tego 

rozporządzenia kwalifikuje MOM do spożycia. Odpowiednie służby nadzoru sanitarno-

weterynaryjnego Inspekcji Weterynaryjnej oraz samych rzeźni stają na straży 

przestrzegania określonych w tym rozporządzeniu wymogów. 

3. Wprowadzenie przez Polskę zakazu oznaczałoby , że znów wyszlibyśmy przed 

„szereg” – jako kraj w stosunku do pozostałych krajów UE, co ostatnio staje się naszą 

specjalnością. 

4. Jest i aspekt ekonomiczny i finansowy dopuszczenia do obrotu i spożycia MOM i 

wyrobów z jego udziałem. Wynika to przede wszystkim z ich przystępności cenowej. Nie 

jest obojętne dla przeciętnej rodziny o ograniczonych dochodach, gdzie przysłowiowo 

wiąże ona „koniec z końcem” , jak w obrocie kształtują się ceny żywności. A tej 

zubożałej części społeczeństwa jest nie mało. Oblicza się, że jej odsetek wynosi od 30-

40% społeczeństwa. Jeśli cena 1 kg parówek z udziałem MOM kształtuje się w 

granicach 8,0 zł/kg to już bez jego udziału cena ta wynosi w przedziale 16-18 zł/kg. Ma 

to dla tej części społeczeństwa istotne znaczenie dla budżetów rodzinnych. 

5. Także dla samych przedsiębiorstw prowadzących uboje i rozbiory kurczaków i 

indyków nie bez znaczenia pozostaje, jak ukształtują się koszty tego kurczaka. Bowiem 

po zastosowaniu technik mechanicznych rozbioru pozostałego kadłuba pozwalających 



na usunięcie z tkanek przylegających do kości po trybowaniu mięsa określonego jako 

MOM, stanowi ono od 20-30% poubojowej wagi. Oddzielone mięso i kości pozwala, że 

mięso to posiada zmodyfikowaną strukturę zbliżoną do mięsa mielonego. 

6. Wprowadzenie wspomnianego zakazu przeznaczenia do spożycia MOM 

powodowałoby, że musi być ono skierowane do utylizacji, gdzie wyprodukowane mączki 

mięsno-kostne stawałoby się bezużyteczne, gdyż jeszcze obowiązuje zakaz kierowania jej 

do pasz pomimo ustania przyczyn tego zakazu. 

 

Reasumując tę część stanowiska zajętego na Walnym Zgromadzeniu członków KRD-IG 

w dniu 31 maja 2012 r. opowiadamy się jednoznacznie za  dalszym udziałem MOM w 

łańcuchu żywnościowym, bowiem nie stanowi ono w swej strukturze jakościowej 

zagrożenia dla zdrowia ludzi. Gdyby było inaczej mięso to nie byłoby dopuszczone przez 

Komisję Europejska do spożycia. 

 

II. Zajęcie stanowiska wymaga również pojawienia się postulatów, a zwłaszcza ze strony 

towarzystw ochrony zwierząt o zakazie uśmiercania zwierząt (w tym drobiu) w systemie 

rytualnym (halal i koszer). 

 

1. Stoimy na gruncie utrzymania ubojów rytualnych przy ciągłym doskonaleniu 

metod uśmiercania zwierząt( w tym drobiu) i tym samym doznawania przez nie 

jak najmniej bólu do czego m.in. zmierzają nowe wytyczne UE. Lecz trudno 

mówić o wprowadzeniu tego zakazu. Wynika to przed wszystkim z 

zapotrzebowania przez wyznawców islamu i judaizmu na mięso pozyskiwane w 

systemie halal i koszer. Polska jest znaczącym eksporterem mięsa drobiowego 

pozyskiwanego w tych systemach. Wprowadzenie zakazu pozbawiło by nas 

odbiorców w krajach muzułmańskich i tej części ludności żydowskiej, która 

przestrzega rytuału mięsa koszernego. Zakaz ten sprawił by, że nasze miejsce w 

eksporcie zajęłyby inne kraje UE, które tylko na to czekają. 


