
Oświadczenie złożone przez senatorów 

Wojciecha Skurkiewicza, Grzegorza Wojciechowskiego,  

Zdzisława Pupę, Andrzeja Pająka, Przemysława Błaszczyka,  
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Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska, do ministra rolnictwa i rozwoju wsi 

Marka Sawickiego oraz do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Adama Jassera 

Szanowny Panie Premierze! Szanowny Panie Ministrze! Szanowny Panie Prezesie! 
Rolnicy, hodowcy bydła mięsnego w Polsce skarżą się na bardzo wysokie spadki cen żywca wołowego w 

Polsce po wprowadzeniu 1 stycznia 2013 r. zakazu uboju rytualnego i związanego z tym ograniczenia ekspor-
tu polskiej wołowiny do krajów muzułmańskich. Sprawa ta jest powodem złożenia obywatelskiego projektu 

ustawy zmierzającego do przywrócenia uboju rytualnego. Tymczasem z danych podawanych przez minister-
stwo rolnictwa wynika, że eksport żywca wołowego z Polski w 2012 r., gdy był jeszcze ubój rytualny, wy-
niósł 272 tysiące 941 t o wartości 893 milionów 604 tysięcy euro, zaś w 2013 r., już w trakcie obowiązywa-
nia zakazu uboju rytualnego, polski eksport wołowiny wyniósł 281 tysięcy 237 t o wartości 921 milionów 

831 tysięcy euro. Wynika stąd, że mimo zakazu uboju rytualnego polski eksport wołowiny wzrósł o ponad 

8 tysięcy t i o ponad 28 milionów euro. W żadnym razie nie można więc uzasadniać zakazem uboju rytualne-
go drastycznego spadku cen żywca wołowego sprzedawanego przez rolników. Zważywszy na to, a także 

biorąc pod uwagę to, że nie nastąpił spadek cen mięsa wołowego w handlu detalicznym, należy domniemy-
wać, że przyczyną zaniżonych cen żywca wołowego dla rolników jest zmowa cenowa firm zajmujących się 

skupem tego żywca, a zakaz uboju rytualnego używany jest jedynie jako pretekst do tej zmowy. 
Zwracamy się do Prezesa Rady Ministrów, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Prezesa Urzędu 

Ochrony Konkurencji i Konsumentów o pilne wyjaśnienie tej sprawy i podjęcie wszelkich niezbędnych dzia-
łań prawnych, aby krzywdząca polskich rolników zmowa cenowa została przerwana i aby sprawców tej 

zmowy spotkały stosowne konsekwencje prawne. 
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