Warszawa, dnia 11 września 2013 r.

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii
w sprawie reportażu wyemitowanego w programie TVN Uwaga pt. „zwierzęta
karmione zakazaną mączką mięsno – kostną”

W dniu 25 maja 2013 roku przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w
Golubiu

-

Dobrzyniu

przeprowadzili

kontrolę

w

przedsiębiorstwie

sektora

utylizacyjnego. Kontrola została przeprowadzona w związku z podejrzeniem
nielegalnej produkcji i wprowadzania do obrotu mączek mięsno – kostnych W
kontroli uczestniczyli: Wojewódzki Inspektor ds. pasz z WIW Bydgoszcz, 3
funkcjonariuszy

Komendy

Wojewódzkiej

Policji

w

Bydgoszczy

oraz

4

funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyniu.
W trakcie kontroli stwierdzono w zakładzie obecność urządzeń, które nie były
uwzględnione w planie technologicznym zakładu. Zaistniało podejrzenie, że
urządzenia te były wykorzystywane do nielegalnej produkcji mączek mięsnokostnych.
Znaleziona w instalacjach substancja przypominała wyglądem mączkę
mięsno-kostną. Pobrano próbki do badań laboratoryjnych w kierunku wykrywania
przetworzonego białka pochodzenia zwierzęcego. Badania potwierdziły obecność
mączki mięsno – kostnej.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Golubiu – Dobrzyniu, w drodze decyzji
administracyjnej z dnia 5 czerwca 2013 r. nakazał unieruchomienie zakładu.
Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Obecnie w obiekcie nie jest
prowadzona żadna działalność polegająca na przetwarzaniu ubocznych produktów
pochodzenia zwierzęcego. Kwestia ta jest monitorowana przez Powiatowego Lekarza
Weterynarii w Golubiu – Dobrzyniu.
Sprawa nielegalnej produkcji mączek została przekazana do organów
ścigania.

W

chwili

obecnej

trwa

dochodzenie

prowadzone

przez

Policję

i Prokuraturę.
Całkowity zakaz stosowania mączek mięsno – kostnych w żywieniu zwierząt
gospodarskich wprowadzono w Polsce dnia 1 listopada 2003 r.
W 2004 roku wdrożono w Polsce Plan Urzędowej Kontroli Pasz oraz Urzędowy
Monitoring Pasz. W ramach prowadzonego monitoringu pobieranych jest 8 tys.
próbek pasz corocznie do badań w kierunku obecności niedozwolonych białek
zwierzęcych.
W roku 2012 stwierdzono 71 przypadków złamania zakazu paszowego, przy
czym w 59 przypadkach było to bezwzględne złamania zakazu. W pozostałych 12

przypadkach było to zanieczyszczenie niecelowe wynikające z niewłaściwych
procesów technologicznych lub niewłaściwej jakości materiałów paszowych. W roku
2013 do końca sierpnia stwierdzono jedynie 14 przypadków zanieczyszczenia pasz
mączkami mięsno – kostnymi, przy czym w 10 przypadkach było to bezwzględne
naruszenie prawa.
Tak więc użycie w programie TVN stwierdzenia, że wszystkie polskie
zwierzęta gospodarskie są karmione mączkami mięsno – kostnymi, nie jest
prawdą.
Ponadto straszenie konsumentów, że spożywane przez nich produkty
pochodzą od zwierząt, które były żywione mączkami mięsno – kostnymi nie jest
zgodne z działaniami podejmowanymi przez Inspekcję Weterynaryjną. Ponieważ w
przypadku stwierdzenia w badaniach paszy obecności maczek mięsno – kostnych,
stado zwierząt lub produkty pochodzące od tych zwierząt są blokowane przez
Inspekcję Weterynaryjną. W chwili obecnej zablokowanych jest w kraju 59 stad
zwierząt żywionych mączkami mięsno – kostnymi. W konsekwencji blokady,
zwierzęta kierowane są do uboju w rzeźniach, a otrzymane mięso i produkty
przekazywane są do utylizacji. Np. w województwie kujawsko – pomorskim, pow.
Bydgoszcz 37 tys. sztuk kurcząt brojlerów zostało ubitych i poddanych utylizacji, w
woj. wielkopolskim, pow. Ostrzeszów i Czarnków ubojowi i utylizacji poddano 39
sztuk bydła, w woj. pomorskim, pow. Starogard Gdański 3,5 tys. sztuk trzody
chlewnej po uboju trafiło do utylizacji.
Inspekcja Weterynaryjna podejmuje działania we współpracy z Policją,
Prokuraturą oraz Inspekcją Transportu Drogowego i Służbami Celnymi. W sposób
ciągły monitoruje rynek obrotu mączkami mięsno – kostnymi w kraju oraz prowadzi
systematyczne kontrole zakładów utylizacyjnych w zakresie sprzedaży i transportu
w/w produktów do miejsca przeznaczenia.
W miesiącu lipcu br. miała miejsce wizyta w Polsce Pana Ladislava Miko –Zcy Dyrektora Departamentu Zdrowia w Komisji Europejskiej, który wysoko ocenił
postęp

w

działaniach

podejmowanych

przez Polskę

w

zakresie

zwalczania

nielegalnego stosowania mączek mięsno – kostnych.
Pojedyncze przypadki łamania zakazu stosowania mączek mięsno – kostnych
w żywieniu zwierząt gospodarskich nie mogą wpłynąć na pozytywną ocenę jakości
polskich

produktów pochodzenia zwierzęcego. Działania podejmowane

przez

Inspekcję Weterynaryjną oraz wzrost świadomości polskich rolników, prowadzą do
eliminowania takich przypadków. Natomiast rolnicy łamiący obowiązujący zakaz,
muszą liczyć się z bardzo dotkliwymi karami finansowymi. Kara nałożona przez sąd
może sięgnąć nawet do 1 miliona złotych. Ponadto rolnik musi liczyć się z utratą
dochodów

wynikającą

pochodzących.

z

utylizacji

zwierząt
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produktów
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zwierząt

