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Warszawa, dnia 17 kwietnia 2013 r.

ANDRZEJ ROMANEK

Szanowny Pan
Stanisław Kalemba
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Szanowny Panie Ministrze,
Działając na podstawie art. 20 ustawy o wykonywaniu mandatu posła
i senatora zwracam się do Pana Ministra w następującej sprawie.
Kilka miesięcy temu w zachodnioeuropejskiej prasie ukazały się artykuły
dotyczące tzw. afery mięsnej polegającej na wprowadzeniu do obrotu handlowego
na terenie krajów Europy Zachodniej mięsa wołowego pomieszanego z mięsem
końskim, wbrew oznaczeniom na etykietach produktów. W artykule opublikowanym
przez niemiecki tygodnik „Der Spiegel” podano, że jedną ze spółek zamieszanych w w/w
aferę jest spółka F.H.U. MIPOL P. Mikulec, M.J.B. Plata spółka jawna z Moszczenicy
Wyżnej. Z treści artykułu wynikało, że spółka Brandenburger Dreistern Konserven
GmbH, producent sprzedawanego w sieci tanich sklepów Aldi Sued gulaszu wołowego,
kupowała mięso od pośrednika spółki Transmeat Schoeller GmbH, który z kolei
importował je od polskiej spółki F.H.U. MIPOL P. Mikulec, M.J.B. Plata spółka jawna.
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zdementowały informację podane przez media, a przede wszystkim przez tygodnik „Der
Spiegel” i zapowiedziały podjęcie działań o opublikowanie na jego łamach sprostowania.
W związku zarzutami postawionymi przez media zakład produkcyjny prowadzony przez
spółkę został poddany kilkunastu szczegółowym kontrolom, w tym Powiatowego Lekarza
Weterynarii w Nowym Sączu, Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów
Rolno-Spożywczych w Krakowie, Państwową Inspekcję Pracy czy też Izbę Celną w
Krakowie. Przeprowadzone kontrole nie wykazały jakichkolwiek nieprawidłowości oraz
nie potwierdziły informacji przekazanych przez media. Podobnym efektem zakończyły
się również czynności podejmowane w tej sprawie przez Komendę Miejską Policji w
Nowym Sączu.

Chce podkreślić, że spółka F.H.U. MIPOL P. Mikulec, M.J.B. Plata spółka jawna
od ponad 20 lat prowadzi działalność w zakresie uboju i eksportu mięsa. Z uwagi na
przedmiot działalności spółka wdrożyła system restrykcyjnej kontroli uniemożlwiający
zamianę rodzajów mięsa. Rozbiór i cięcie tusz jest odnotowywane przez system
informatyczny, a każdy element jest pakowany próżniowo, ważony i etykietowany.
Co prawda w zakładzie produkcyjnym dokonuje się również uboju i rozbioru koni,
jednakże po pierwsze z uwagi na restrykcyjny system kontroli zamiana rodzajów mięsa
jest niemożliwa, po drugie mięso końskie stanowi jedynie 8 % produkcji i jest w całości
eksportowane do krajów Europy Południowej i Wschodniej, a po trzecie spółka zajmuje
się tylko i wyłącznie ubojem i rozbiorem mięsa a nie jego przetwarzaniem. Wszystko to
przemawia za tym, że zatem wbrew twierdzeniem mediów, proceder mieszania mięsa
wołowego z mięsem końskim nie mógł mieć miejsca w zakładzie spółki.
Niestety bezpodstawne zarzuty skierowane pod adresem spółki w niezwykle
negatywny sposób wpłynęły na jej obrót, a co za tym idzie na kondycję finansową. Marka
i pozycja na rynku, która była budowana latami została znacznie nadszarpnięta.
Kontrahenci spółki rezygnują z dalszej współpracy, co może spowodować konieczność
grupowych zwolnień pracowników. Niezwykle ciężką sytuację spółki pogłębiła również
informacja przekazana w dniu wczorajszym przez rzeczniczkę łotewskich służb
weterynaryjnych z której wynika, że w dostawach polskiej wołowiny dla łotewskiej firmy
produkującej konserwy mięsne Latvian Kursu Zeme było aż 87 proc. mięsa końskiego.
Mięso to rzekomo miała dostarczyć spółka F.H.U. MIPOL P. Mikulec, M.J.B. Plata spółka
jawna z Moszczenicy Wyżnej. Władze spółki po raz kolejny były zmuszone
do zdementowania tej informacji wyjaśniając, że spółka nie dostarczała w/w łotewskiej
firmie żadnego mięsa.
Zatem mając na uwadze zaistniałą sytuację zwracam się do Pana Ministra
o zajęcie zdecydowanego stanowiska w przedmiotowej sprawie oraz o podjęcie działań
mających na celu obronę spółki, względem której stawia się nieprawdziwe zarzuty
mogące doprowadzić do jej upadku oraz niezwykle bolesnych zwolnień pracowników.
Uważam, że w sytuacji, w której zarzuty stawiane jakiemukolwiek polskiemu zakładowi
zajmującemu się produkcją żywności nie znajdują potwierdzenia, to z uwagi na dobro
polskich producentów taka informacja powinna zostać, po jej zweryfikowaniu, a tak było
w tym przypadku, niezwłocznie zdementowana zarówno w polskiej, jak i w
międzynarodowej przestrzeni publicznej i to przez podmiot którego dementi nikt nie
będzie kontestował, czyli przez Ministra Rolnictwa.
Panie Ministrze, chce podkreślić, że eksport polskich produktów rolnospożywczych osiągnął w ubiegłym roku kwotę przeszło 17 mld euro. Polska żywność
najwyższej jakości wypiera na europejskim rynku żywność innych krajów. To powoduje
niezadowolenie nie tylko wytwórców żywności, ale i polityków tych krajów. Wspólny

europejski rynek stał się dla polskich rolników i producentów ogromna szansą, z której,
znani z przedsiębiorczości Polacy, skwapliwie skorzystali. Niestety, efektem tego
sukcesu jest, jak można zauważyć, wojna przeciwko polskiej dobrej, zdrowej żywności
wypowiedziana przez przetwórców z innych krajów. Jej celem jest zdyskredytowanie
polskich rolników i producentów, a w konsekwencji zniszczenie dobrego wizerunku
polskiej żywności.
Panie Ministrze, musimy wszyscy temu przeciwdziałać bo w przeciwnym razie
nawet takie zakłady jak MIPOL zatrudniające ponad 150 osób, których roczny obrót
sięga 130 milionów złotych, nie mają żadnych szans z medialną nagonką i upadną pod
ciosami nieuczciwej konkurencji z innych krajów, konkurencji która chce zbudować
czarny wizerunek polskim produktom rolnym aby odstręczyć od nich klientów. Nie
pozwólmy zniszczyć doskonałej marki polskiego produktu żywnościowego, bo jej
odbudowa będzie niezwykle długa i kosztowna oraz bardzo negatywnie odbije się na
polskiej wsi.

Z poważaniem,

Andrzej Romanek
Poseł na Sejm RP

W załączeniu przesyłam kserokopię petycji z dnia 29 marca 2013 roku skierowanej
do mnie przez pracowników spółki F.H.U. MIPOL P. Mikulec, M.J.B. Plata spółka jawna.

