
Stanowisko Walnego Zgromadzenia Lubelskiej Izby Rolniczej z dnia 14.12.2015 roku  w 
sprawie aktualnej  sytuacji oraz koniecznosci podjecia dzialan na rynku wieprzowiny
oraz problemami zwiazanymi z przypadkami wystepowania afrykanskiego pomoru swin 
(ASF) w Polsce.

Walne Zgromadzenie Lubelskiej Izby Rolniczej z glebokim niepokojem obserwuje 
pogarszajaca sie sytuacje na rynku wieprzowiny. Zarówno producentom wieprzowiny, jak i 
branzy miesnej powinno zalezec na stabilizacji cen skupu, wahania na rynku miesa moga 
doprowadzic do upadku wielu gospodarstw produkujacych trzode chlewna oraz zakladów 
przetwórstwa miesnego. Skutki kryzysu na rynku wieprzowiny moga byc dlugotrwale i trudne 
do oszacowania ze wzgledów ekonomicznych i spolecznych nie tylko na poziomie 
województwa lubelskiego, ale takze w skali kraju.

Z uwagi na objecie rynku wieprzowiny regulacjami wspólnotowymi, Polska, podobnie 
jak i inne kraje czlonkowskie UE, nie ma mozliwosci samodzielnego podejmowania dzialan 
interwencyjnych na rynku wieprzowi ny. 

Samorzad Rolniczy województwa lubelskiego zwraca sie o pilne podjecie 
zdecydowanych dzialan w zakresie:

Uruchomienia rekompensat dla producentów zywca wieprzowego, które choc 
w czesci zlagodzilyby poziom cen od dluzszego czasu utrzymujacy  sie ponizej 
progu oplacalnosci;
Wyasygnowanie z budzetu krajowego odpowiedniej kwoty na wsparcie w 
szczególnosci producentów prosiat oraz producentów trzody chlewnej 
produkujacych w cyklu zamknietym lub otwartym, którzy zakupuja prosieta 
krajowe.
Niezwloczne podjecie wszelkich mozliwych dzialan majacych na celu 
ustabilizowanie sytuacji na rynku trzody chlewnej;
Realizacje unijnej polityki na rynku wieprzowiny w ramach instrumentów 
Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) regulowanej  rozporzadzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w ramach 
której moga byc realizowane  doplaty do eksportu przetworów wieprzowych i 
nieprzetworzonego miesa wieprzowego oraz doplaty do prywatnego 
przechowywania wieprzowiny.
Pilnie podjac dzialania miedzyresortowe majace na celu uruchomienie przez 
Agencje Rezerw Materialowych (ARM) zakupu póltusz wieprzowych, które 
beda stanowic rezerwe panstwowa gospodarcza.
Wprowadzenia czytelnego systemu znakowania miesa, w taki sposób aby 
nabywca latwo mógl zidentyfikowac kraj jego pochodzenia;
 Zwrócenia szczególnej uwagi na sklad wyrobów, w tym procentowego  wsadu
miesa;
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Prowadzenia rzetelnej kontroli weterynaryjnej i sanitarnej materialu 
hodowlanego sprowadzanego z zagranicy oraz miesa pochodzacego z importu, 
a zwlaszcza okresu jego przechowywania oraz wystepowania obecnosci 
antybiotyków i fosforanów;
Wzmozenie badan weterynaryjnych sprowadzanych z zagranicy prosiat ze 
szczególnym uwzglednieniem mozliwosci wystepowania Salmonelli;
Podjecie dzialan w zakresie wykupu trzody w gospodarstwach 
niespelniajacych zasad programu bioasekuracji i wyplata odszkodow an za 
wygaszenie produkcji za trzy lata; 
Dokonanie znacznej redukcji populacji dzików (nalezy dokonac odstrzalu ¾ 
populacji);
Wprowadzic wymóg, aby kazdy producent branzy miesnej produkujacy w 
systemie nakladczym mial obowiazek zglaszania do rejestru stad pod wlasnym 
numerem, a nie pod numerem rolnika;
Wprowadzic zmian legislacyjnych lagodzacych zbyt restrykcyjnych obecnie  
wymogi sanitarne w sprzedazy bezposredniej przetwórstwa miesa;
Wprowadzenie mozliwosci sprzedazy bezposredniej dla przetworów 
domowych  wytwarzanych we wlasnym gospodarstwie z wlasnych produktów 
w niewielkiej ilosci, jak to ma miejsce w innych krajach U.E. ;
Ulatwic mozliwosc tzw. „przetwórstwa na zlecenie” z wlasnych surowców i 
umozliwic sprzedaz tych przetworów wedlug zasad sprzedazy bezposredniej, a 
nie jako podmiot prowadzacy dzialalnosc  gospodarcza.

Znaczacy wplyw na spadek cen skupu moze miec tresc komunikatu Swiatowej 
Organizacji Zdrowia (WHO) o rzekomej szkodliwosci miesa czerwonego dla 
zdrowia ludzi. Mozna z niego wyciagnac  wniosek, ze spozywanie miesa 
wieprzowego w nadmiarze zwieksza ryzyko wystapienie chorób nowotworowych. 
Jest rzecza oczywista, ze kazda potrawa spozywana w nadmiernych ilosciach jest 
szkodliwa dla zdrowia, jednak szczególowe polskie badania miesa wieprzowego 
wskazuja, ze jego forma nie przetworzona chemicznie ma wlasciwosci zdrowotne. 


