
Oświadczenie złożone 
przez senatora Kazimierza Kleinę 

na 48. posiedzeniu Senatu 
w dniu 30 stycznia 2014 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Stanisława Kalemby 

Szanowny Panie Ministrze! 
Zwracam się do Pana w sprawie, która od pewnego czasu wywołuje zaniepokojenie wśród krajowych 

producentów wyrobów wędliniarskich wędzonych tradycyjnymi metodami, czyli w dymie, oraz zrozumiałą 

reakcję między innymi ekspertów do spraw żywności, części polityków oraz niektórych mediów, w tym 
zwłaszcza mediów specjalizujących się w tematyce rynku żywności. 

Sprawa dotyczy rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 835/2011 z dnia 19 sierpnia 2011 r., stosowanego 
od 1 września 2012 r., zmieniającego najwyższe dopuszczalne dotychczas poziomy wielopierścieniowych 
węglowodorów aromatycznych (WWA), między innymi benzopirenu, zwanych dalej substancjami smolisty-
mi, w produkowanej żywności, w tym w wyrobach wędliniarskich wędzonych w tradycyjny sposób. Dotych-
czasowe przepisy dopuszczają maksymalną zawartość substancji smolistych na poziomie 5 mikrogramów na 
kilogram mięsa, zaś nowe, bardziej restrykcyjne przepisy, które mają obowiązywać od 1 września 2014 r., 
przewidują dopuszczalną zawartość tych substancji na poziomie 2 mikrogramów na kilogram mięsa. 

Zaniepokojenie, o którym wspomniałem, wyrażane przez rodzimych producentów wędzących swoje produk-
ty w tradycyjny sposób, czyli dymem drzewnym, wyraża się przede wszystkim w ich zdaniem uzasadnionych 
obawach odnośnie do możliwości prowadzenia przez nich działalności po wprowadzeniu wspomnianych 
przepisów. Zagrożenie to może dotyczyć nawet kilkuset małych i średnich rodzimych firm specjalizujących 

się w tego typu produkcji stanowiącej podstawę ich działalności (na przykład w Małopolsce i na Podkarpaciu 
95% firm w sposób tradycyjny produkuje i wędzi swoje wyroby). 

Zdaniem producentów sytuacja ta wynika z niepodjęcia na forum unijnym przez właściwe instytucje pań-

stwowe w czasie, kiedy Komisja Europejska nowelizowała wspomniane przepisy w 2011 r., stosownych 
działań mających na celu obronę tego rodzaju produkcji tradycyjnej, regionalnej i, co ważne, cenionej przez 
ogół konsumentów, w tym także przez odbiorców zagranicznych. Podkreślany jest również brak właściwej 

polityki informacyjnej, nieprzeprowadzenie konsultacji z tą grupą producentów oraz fakt, że nie ma odpo-
wiednich badań tego rodzaju produkcji pod kątem zawartości substancji smolistych, o których mowa w roz-
porządzeniu KE. 

Chciałbym przypomnieć, że od czasu powstania rozporządzenia Komisji Europejskiej minęło już dwa 

i pół roku. Zdaniem producentów było wystarczająco dużo czasu na przeprowadzenie odpowiednich działań 
mogących zapobiec skutkom wprowadzenia nowych przepisów lub przynajmniej te skutki złagodzić. Ponad-
to, jak twierdzą producenci, przeprowadzenie niezbędnych zmian w stosowanej dotychczas technologii wę-

dzenia w celu osiągnięcia najwyższego dopuszczalnego poziomu związków smolistych na poziomie 

2 mikrogramów na kilogram mięsa jest obecnie niemożliwe z uwagi na zbyt krótki czas, dodatkowe koszty 
związane z wprowadzeniem nowej technologii umożliwiającej spełnienie wspomnianych wymogów oraz 

koszty specjalistycznych badań gotowego produktu. Pewnym rozwiązaniem tej sytuacji mogłoby być, ich 

zdaniem, wydłużenie okresu wejścia w życie rozporządzenia, co pozwoliłoby na przeprowadzenie odpowied-
nich zmian w zakresie technologii tradycyjnego wędzenia. 

Szanowny Panie Ministrze! 
W związku z tym, że w świetle tego rozporządzenia występuje realne zagrożenie dla dalszej produkcji 

produktów mięsnych wędzonych metodą tradycyjną, czyli z użyciem drewna z drzew liściastych, w tym 

z drzew owocowych, proszę o udzielenie wyczerpujących odpowiedzi na następujące pytania. 
1. Z jakiego rodzaju konsekwencjami muszą liczyć się „tradycyjni” producenci, w przypadku, kiedy po 

wejściu w życie nowych przepisów rozporządzenia Komisji Europejskiej, czyli po 1 września 2014 r., nie 
dostosują się do określonych w nich wymogów? 

2. Jakie działania mające na celu udzielenie odpowiedniej pomocy tej grupie producentów oraz zminima-
lizowanie konsekwencji związanych z utrzymaniem tego rodzaju produkcji powinny, zdaniem ministerstwa, 
zostać podjęte? 

 
 



Mam nadzieję, że przekazane przez Pana informacje pozwolą rozwiać wiele wątpliwości odnośnie do 

przywołanego problemu oraz obaw co do faktycznej sytuacji, w jakiej znaleźli się producenci wyrobów wę-
dzonych w sposób tradycyjny. 

Z poważaniem 
Kazimierz Kleina 




