
Oświadczenie złożone przez senatorów  

Grzegorza Wojciechowskiego, Bogdana Pęka, Andrzeja Pająka,  

Zdzisława Pupę, Jana Marię Jackowskiego, Krzysztofa Słonia,  

Przemysława Błaszczyka, Wojciecha Skurkiewicza,  

Roberta Mamątowa, Henryka Górskiego, Macieja Klimę,  

Beatę Gosiewską, Bohdana Paszkowskiego i Kazimierza Wiatra 

na 50. posiedzeniu Senatu 

w dniu 6 marca 2014 r. 

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska 

Szanowny Panie Premierze! 

W związku z wejściem w życie 1 września 2014 r. rozporządzenia Komisji Europejskiej 

nr 835/2011  

z dnia 19 sierpnia 2011 r., wprowadzającego zakaz wędzenia wędlin dotychczas stosowanymi 

tradycyjnymi metodami, zwracamy się do Pana Premiera o podjęcie natychmiastowych działań w celu 

przerwania bezczynności rządu wobec dramatycznej sytuacji polskich zakładów wędliniarskich, które 

stoją w obliczu zagrożenia likwidacją ich produkcji. Jak wynika z analiz, okoliczności te mogą 

dotyczyć nawet tysiąca pięciuset małych i średnich firm wędliniarskich na terenie całej Polski, w tym 

około pięciuset firm sprzedających swoje wyroby na rynku unijnym. W grę wchodzi zagrożenie 

likwidacją kilkudziesięciu tysięcy miejsc pracy oraz wielkie problemy rolników będących dostawcami 

żywca do tych zakładów. 

Dramatyczna sytuacja polskich wędliniarzy była przedmiotem posiedzeń Komisji Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi Sejmu i Senatu, a mimo to rząd nie podjął w tej sprawie żadnych działań. 

Jest nam też wiadome, że delegacja przedsiębiorców zagrożonych likwidacją ich zakładów 

wskutek wspomnianego rozporządzenia Komisji Europejskiej również spotkała się z komisarzem 

Borgiem 26 lutego 2014 r. i w rozmowie z nią komisarz Borg potwierdził dobrą wolę działania w celu 

rozwiązania tej trudnej sprawy, ale działania te uzależnił od inicjatywy rządu polskiego. 

Wzywamy zatem Pana Premiera do niezwłocznego podjęcia inicjatywy rządu wobec Komisji 

Europejskiej i wypracowania wspólnie z Komisją takiego rozwiązania tej sprawy, które pozwoli na 

zachowanie tradycyjnych metod produkcji polskich wędlin, zachowanie małych i średnich zakładów 

wędliniarskich i dziesiątek tysięcy miejsc pracy w tych zakładach, a także zachowanie możliwości 

zbytu zwierząt hodowanych w gospodarstwach polskich rolników. 

Oczekujemy od Pana Premiera poważnego potraktowania tej sprawy i szybkich działań ratujących 

polską produkcję wędliniarską. Nie do przyjęcia jest sytuacja, w której Komisja Europejska wykazuje 

gotowość do podjęcia działań, a polski rząd nie. 
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