Sprawozdanie za okres od 2010 - 2020.
z działalności Romana Wiśniewskiego
Prezesa Kujawsko-Pomorskiego Zrzeszenia
Hodowców Drobiu i Producentów Jaj

(Streszczenie)

Na początku XXI wieku siedemnastu hodowców z województwa kujawskopomorskiego z pomocą prawną Izby Rolnej założyło grupę producentów drobiu o nazwie
Spółdzielcze Zrzeszenie Marketingowe Producentów Drobiu z siedzibą w Przysieku.
Podstawą do powołania była ustawa z 15.9.2000 o grupach producentów rolnych i ich
związkach, na etapie uzgodnień międzyresortowych w 1998 była podstawą do utworzenia
grupy producentów drobiu w formie spółdzielni.
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W dniu 30.10.2002 grupa złożyła deklarację członkowską o przyjęcie na członka
Polskiego Związku Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu (PZZHiPD) z siedzibą w
Warszawie. Zarząd Główny przyjął w poczet członków naszą organizację Grupę
Producentów Drobiu „SZMPD”.
Niestety szybko okazało się, że prezes PZZHiPD pan Andrzej Danielak prowadził
niezrozumiałą dla branży politykę, a decyzja o przekazaniu na rzecz Krajowej Rady
Drobiarskiej - Izby Gospodarczej (KRD-IG) oceny wartości użytkowej drobiu doprowadziła
do rezygnacji funduszy na działalność z budżetu Państwa. W obliczu takich błędów grupa
z kujawsko-pomorskiego zrezygnowała z członkostwa uznając, że nie będzie firmować
szkodliwej dla hodowców polityki organizacji ogólnokrajowej.
Tym bardziej, że Roman Wiśniewski prowadził bardzo aktywną działalność na rzecz
hodowców, która skutkowała konkretnymi efektami. Na przykład bardzo dobre kontakty
z posłami z regionu zmusiły ministra rolnictwa do uruchomienia procesu dostosowania
rozporządzenia o dobrostanie brojlerów do Dyrektywy unijnej, tak by nie szkodziło
hodowcom. Tym samym Zarząd Zrzeszenia doprowadził do zmiany rozporządzenia
ministra rolnictwa w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu
gatunków zwierząt gospodarskich (brojlera kurzego).
Na przestrzeni lat grupa lobbowała za wprowadzeniem umów kontraktacyjnych na
zasadach partnerskich. Zajmowała się sprawami istotnymi dla hodowców, takimi jak pasze
bez GMO, dobrostan zwierząt, zwalczanie chorób salmonelloz w stadach reprodukcyjnych,
grypa ptaków i wyznaczeniem ubojni dla drobiu ze stref zagrożonych, chcąc uchronić
hodowców przed wykorzystaniem przewagi przez ubojnie.
Ostatecznie w dniu 12.10.2009 odbyło się zebranie założycielskie KujawskoPomorskiego Zrzeszenia Hodowców Drobiu i Producentów Jaj. Cały proces rejestracyjny
poprowadził profesor Grzegorz Górski.
Rok później przy obecności przedstawicieli WZHD z Opola pana Andrzeja
Sieradzkiego oraz Grzegorza Kędziora podjęto decyzję o powołaniu ogólnokrajowej
organizacji hodowców drobiu, która byłaby prawdziwym reprezentantem interesów
hodowców z całego kraju RP. W 2011 Zrzeszenie aktywnie uczestniczyło w powołaniu
Krajowej Federacji Hodowców Drobiu i Producentów Jaj, wchodząc wraz z sześcioma
regionalnymi zrzeszeniami i jedną grupą producencką w skład Komitetu Założycielskiego.
Od tej pory działanie Zrzeszenia w regionie stało się bardziej skuteczne, uzyskując
poprzez Krajową Federację dostęp do instytucji na szczeblu krajowym. Organizacja zajęła
się najważniejszymi sprawami hodowców.
Ocena wartości użytkowej drobiu. Organizacja od samego początku stara się o
przywrócenie "oceny wartości użytkowej drobiu, przysługującej organizacjom hodowców"
- zgodnie z rozporządzeniem ministra rolnictwa z dnia 1.7.2004, która mówi, ocena wartości
użytkowej drobiu, prowadzona jest zgodnie z ustawą z 29.6.2007 o organizacji hodowli i
rozrodzie zwierząt gospodarskich Dz.U. nr 133 poz.921 z 2008 nr 171 poz. oraz z 2009 nr
223 poz 1775. Andrzej Danielak błędnie zrzekł się oceny na rzecz KRD-IG, bowiem w
program oceny jest kosztowny, a pieniądze pochodzą bezpośrednio od hodowców drobiu
zarodowego i reprodukcyjnego. Zrzeszenie walczy o odzyskanie tej oceny.
Umowy kontraktacyjne. Zrzeszenie od początku działalności lobbuje, apeluje i
inicjuje prace nad przepisami o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu
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przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolno-spożywczymi, Ustawa dotyczącej
umów kontraktacyjnych Dz. U. poz.67 z 11.01.2017.
Grypa ptaków. Mając świadomość cykliczności wędrówki dzikich ptaków, a tym
samym zagrożenia wystąpienia wirusa grypy ptaków, Zrzeszenie od lat apeluje o
rejonizację terenów zamiast obejmowanie kwarantanną całego kraju. Wnioskuje również o
rejestrację małych stad nawet tych do 250 szt., gdyż to one stanowią największe zagrożenie
dla stad towarowych i związanymi z tym konsekwencjami.
Amortyzacja budynków inwentarskich. Organizacja działa na rzecz zmiany
przepisów, dotyczących amortyzacji budynków inwentarskich na wzór krajów
europejskich jak np. w Niemczech
Znakowanie żywności pochodzenia kraju. Mając na uwadze bezpieczeństwo
konsumentów Zrzeszenie oczekuje obowiązkowego i jednoznacznego znakowania
pochodzenie produktów z mięsa drobiowego, dostarczanego przez handlowców z różnych
części świata.
Analiza kosztów produkcji drobiu i jaj. Zrzeszenie ma świadomość, że podstawą
bezpieczeństwa hodowców jest uczciwa ekonomia, dlatego gromadzi dane i przeprowadza
analizy kosztów produkcji drobiu i jaj. Hodowcy od lat apelują, że z roku na rok dochody
spadają, a koszty produkcji rosną, głównie poprzez wzrost kosztów surowców, pasz,
energii i robocizny.
Salmonelloza. Zarząd prowadzi konsultacje z organizacjami rolnymi w sprawie
badania mięsa na obecność salmonelloz w mięsie. Dyskusja dotyczy w zasadzie dwu
najważniejszych problemów; zapisu o badaniu 25 g mięsa na obecność salmonelloz oraz
odszkodowania dla hodowcy w przypadku wystąpienia wyniku dodatniego. Nadal brak
rozwiązań prawnych, chroniących hodowcę. Zrzeszenie aktywnie działa, żeby w
programie zwalczania w stadach hodowlanych ująć zamiast 5-ciu serotypów salmonelloz
do 2 Enteritidis i Typhimirium.
Utylizacja drobiu. Organizacja systematycznie występuję do organów państwa
polskiego w sprawie utylizacji drobiu i oferuje gotowe rozwiązania.
Krzyżowe skarmianie mączką mięsno-kostną. Zrzeszenie wystąpiło z propozycją
zmiany rozporządzenia w sprawie dopuszczenia do skarmiania krzyżowo mączek mięso–
kostnych.
Ubezpieczenie. Zarząd apeluje i wysyła do odpowiednich władz petycje w sprawie
konieczności objęcia stad brojlerów ubezpieczeniem obligatoryjnym w ramach dopłat z
budżetu państwa, dofinansowania szczepień przeciw salmonelloz w stadach niosek jak
również wyceny wartości rynkowej zarażonych stad w produkcji. Za każdym razem porusz
kwestię warunków ubezpieczenia grupowego majątkowego z klauzulą dotyczącą utraty
zysku z tytułu wystąpienia grypy ptaków i pomoru.
GMO. W tej sprawie Zrzeszenie pozostaje w stałym kontakcie z Głównym Lekarzem
Weterynarii i reaguje na pomysły ministerstwa rolnictwa.
Odparzenia podeszw i odleżyny. Organizacja nie raz poruszała sprawę błędnej i
krzywdzącej hodowców oceny odparzeń podeszwowych i odleżyn. Wskazywała na
bezmyślne i błędne przyjęcie rozwiązań z Europy. Instrukcja przyjęta przez GLW
wzorowana na państwach skandynawskich jest nieracjonalna, gdyż tam produkcja jest
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marginalna. W Polsce nie do spełnienia ze względu na dłuższy okres tuczu i wyższą wagę
od 2.5-2.8kg/szt.
Antybiotyki. Zrzeszenie nawiązało współpracę z UTP Bydgoszcz w ramach
wprowadzenia innowacyjnych technologii chowu i hodowli, obniżających udział
stosowanych antybiotyków.
Ubój rytualny. Na każdy pomysł Rządu dotyczący ograniczenia uboju rytualnego
Zrzeszenie reaguje natychmiast, ponieważ rynki muzułmańskie i arabskie są istotną częścią
eksportu. Ich zamknięcie byłoby dla całej branży drobiarskiej katastrofalne w skutkach.
Ustawa odległościowa. Zrzeszenie stoi na stanowisku, że konieczne i pilne jest
podjęcie działań, zmierzających do podniesienia świadomości mieszkańców wsi,
złagodzenia napięć i przeniesienia dyskusji na płaszczyznę merytoryczną. Napływowi
mieszkańcy wsi nie mają pojęcia o rolnictwie i towarzyszącym mu praktykom. Dlatego
celem działalności Zrzeszenia jest ochrona terenów rolnych w myśl zasady „ziemia rolna
dla rolników, a nie pod zabudowę domków jednorodzinnych”.
Szkolenie hodowców. Aktywność Zrzeszenia nie ogranicza się do reprezentacji
hodowców, ale również do podnoszenia wiedzy. Stąd liczne wyjazdy szkoleniowe
organizowane przy wsparciu różnych instytucji, służące wymianie doświadczeń z
hodowcami drobiu z Danii, Holandii, Walencji czy Francji. Szczegółowe sprawozdanie
dostępne jest na stronie internetowej pod linkiem: www.drobiarze.pl/sprawozdanie

Roman Wiśniewski
Prezes Kujawsko-Pomorskiego Zrzeszenia
Hodowców Drobiu i Producentów Jaj
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