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Dotyczy: przeglądu dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych  

 

Szanowny Panie Premierze, 

 

Organizacje inicjatywy #HodowcyRazem zwracają się z ogromną prośbą do Pana Premiera o podjęcie jak 
najszybszych działań mających na celu zmianę proponowanych przez Komisję Europejską zapisów w 
przeglądzie dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych.  

  

W kwietniu Komisja Europejska opublikowała przegląd dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych z 
2010 roku, która w przeszłości obejmowała tylko największe unijne gospodarstwa hodowlane. Obecnie 
zaproponowano dziesięciokrotne zwiększenie liczby gospodarstw hodowlanych bydła, trzody chlewnej, 
drobiu, które mają być objęte wymogami zamieszczonymi w dyrektywie. Zgodnie z propozycją Komisji 
Europejskiej gospodarstwa rodzinne, które utrzymują powyżej 150 dużych jednostek przeliczeniowych  
żywego inwentarza, uznawane będą jako „instalacje rolno-przemysłowe”. Takie rozwiązanie spowoduje, 
dalszy wzrost kosztów produkcji, które już teraz są na bardzo wysokim poziomie. Rodzinne gospodarstwa 
hodowlane, utrzymujące powyżej 150 DJP będą zmuszone między innymi do stosowania kosztownych 
protokołów emisyjnych opracowywanych głównie dla dużych przedsiębiorstw, przestrzegania 
dodatkowych wymogów środowiskowych. Oprócz wzrostu kosztów, wszystkie gospodarstwa powyżej 
zaproponowanego poziomu pozbawione zostaną pomocy dobrostanowej. 

 

W obecnej sytuacji geopolitycznej bezpieczeństwo żywnościowe zarówno w Polsce jak i Unii Europejskiej 
jest zagrożone, dlatego powinniśmy dążyć do tego, aby produkcja rolna się rozwijała, a nie tworzyć takie 
prawo, które wprowadza ograniczenia i podnosi koszty.       

 

Organizacje hodowców inicjatywy #HodowcyRazem deklarują gotowość współpracy z organami 
administracji w zakresie omawianej dyrektywy. Jednocześnie chcemy pokreślić fakt, że wszystkie 
organizacje zrzeszone w Copa – Cogeca również widzą ogromne zagrożenie jakie mogą stworzyć 
proponowane zmiany dyrektywy.   

 

 

Sygnatariusze inicjatywy #HodowcyRazem  



W imieniu organizacji inicjatywy #HodowcyRazem: 

 
Aleksander Dargiewicz 

Prezes Zarządu  
Krajowego Związku Pracodawców – 

Producentów Trzody Chlewnej POLPIG 

 
Andrzej Kabat 
Prezes Zarządu 

Polski Związek Hodowców i 
Producentów Trzody Chlewnej  

„POLSUS"  

 
Leszek Hądzlik 

Prezydent 
Polskiej Federacji Hodowców Bydła i 

Producentów Mleka 

   
 

Mariusz Olejnik 
Prezes Zarządu 

Federacji Związków Pracodawców – 
Dzierżawców i Właścicieli Rolnych 

 
Dariusz Goszczyński 
Dyrektor Generalny 

Krajowej Rady Drobiarstwa – Izba 
Gospodarcza 

 
Paweł Podstawka 
Przewodniczący 

Krajowej Federacji Hodowców 
Drobiu i Producentów Jaj 

   
 

Jacek Zarzecki 
Prezes Zarządu 

Polskiego Związku Hodowców                        
i Producentów Bydła Mięsnego 

 
Jerzy Wierzbicki 
Prezes Zarządu  

Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła 
Mięsnego 

 
 

   

 

#HodowcyRazem to inicjatywa 8 największych organizacji zrzeszających krajowych hodowców, której celem 
jest zrównoważony rozwój produkcji zwierzęcej oraz przekazanie społeczeństwu, mediom, przedstawicielom 
świata polityki racji i argumentów hodowców. Pokazujemy, że chów zwierząt może i prowadzony jest w sposób 
ekologiczny, z dbałością o dobrostan zwierząt, a produkty tego chowu są zdrowe i stanowią niezbędny składnik 
ludzkiej diety. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


