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Szanowny Pan  
 
Jarosław Szachajko  
Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
 
Dotyczy: Poselskiego projektu ustawy o wykorzystaniu roślin wysokobiałkowych w 
paszach  
 
Szanowny Panie Przewodniczący,  
 
Amerykańska Izba Handlowa w Polsce (AmCham) pragnie zwrócić się do Pana 
Przewodniczącego w istotnej dla naszych firm członkowskich sprawie, jaką jest poselski 
projekt ustawy o wykorzystaniu roślin wysokobiałkowych w paszach i przedstawić 
stanowisko na temat tego projektu.  
 
AmCham zrzesza firmy amerykańskie działające w Polsce, które tworzą ponad 200,000 
miejsc pracy w Polsce i zainwestowały w Polsce ponad 120 mld złotych – te liczby od 25-ciu 
lat nieustannie rosną i zależy nam, aby ulepszać klimat inwestycyjny w Polsce i stwarzać jak 
najlepsze warunki do inwestowania w naszym kraju. W tym celu tworzymy platformę do 
debaty o otoczeniu prawnym i biznesowym w Polsce, współpracujemy z sektorem 
publicznym i organizacjami biznesowymi, monitorujemy i analizujemy polskie oraz 
europejskie przepisy prawne, a także uczestniczymy w procesie legislacyjnym. Jako 
przedstawiciele większości inwestorów zagranicznych w Polsce, którzy od lat inwestują oraz 
tworzą tu miejsca pracy, reprezentujemy w szczególności podmioty, których projekt ustawy o 
wykorzystaniu roślin wysokobiałkowych w paszach bezpośrednio dotyczy, dlatego liczymy, 
że nasz głos zostanie wysłuchany, a przedstawione poniżej uwagi implementowane przez 
projektodawców.   
 
Nasze zaniepokojenie budzi fakt, że projekt ustawy o wykorzystaniu roślin wysokobiałkowych 
w paszach zakłada wyeliminowanie białka roślinnego - w tym śruty sojowej z soi 
modyfikowanej genetycznie - do 2020 r., przy czym w miejsce importowanego białka 
roślinnego miałyby być zastosowane krajowe źródła białka roślinnego, w tym głównie 
pochodzącego z krajowych odmian roślin strączkowych. Jednocześnie producenci pasz, 
którzy nie dokonaliby zmian w recepturach produkcyjnych polegających na zastąpieniu 
importowanego białka roślinnego białkiem krajowym, byliby – zgodnie z przepisem art. 8 
projektu ustawy – zobowiązani do zapłaty kar finansowych.   
 
Rozwiązania zaproponowane w projekcie ustawy, w przypadku ich wejścia w życie, bez 
wątpienia spowodują wiele negatywnych skutków dla polskiego rolnictwa, a zwłaszcza 
produkcji zwierzęcej. W szczególności projektowane przepisy spowodują zastąpienie 
krajowych produktów zwierzęcych (głównie drobiarskich) tańszymi, sprowadzanymi z innych 
krajów UE, które będą pochodziły od zwierząt karmionych paszami genetycznie 
modyfikowanymi. Co więcej, ustawa w projektowanym brzmieniu doprowadzi do wzrostu cen 
krajowych produktów zwierzęcych, zwłaszcza drobiarskich, co w konsekwencji dotknie 
budżetów domowych najuboższych rodzin, w których dominują wydatki na żywność. Ponadto 
projektowana ustawa, w przypadku jej obowiązywania, może doprowadzić do:  - upadku 
produkcji drobiarskiej, odnoszącej sukcesy w ostatnich latach i pogorszenia efektywności 
pozostałej produkcji zwierzęcej; - spadku cen zbóż spowodowanego zmniejszeniem popytu 
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na nie, na skutek upadku produkcji drobiarskiej i w konsekwencji zmniejszenia produkcji 
pasz; - załamania eksportu produktów zwierzęcych zwłaszcza drobiarskich, co znacznie 
pogorszy bilans eksportowo-importowy Polski.  
 
Powyższe skutki dla polskiego rolnictwa wynikają z następujących faktów, których nie 
uwzględnia aktualna treść projektu ustawy o wykorzystaniu roślin wysokobiałkowych w 
paszach: 

 całkowite lub nawet połowiczne zastąpienie białka sojowego w paszach krajowym 
białkiem z roślin strączkowych nie jest możliwe z uwagi na niższą zawartość białka, 
aminokwasów, gorszą strukturę białka czy zawartość substancji anty-żywieniowych 
niebezpiecznych zwłaszcza dla młodych zwierząt;  

 pasze z udziałem białka pochodzącego ze śruty sojowej GM nie wywołują żadnych 
negatywnych skutków dla zdrowia zwierząt i dla zdrowia ludzi spożywających 
produkty żywnościowe pochodzące od tych zwierząt. Wykazały to wieloletnie badania 
naukowe polskie i zagraniczne;  

 z bilansu białka paszowego w Polsce wynika, że prawie ¾ białka pochodzi z importu 
a nasiona roślin strączkowych dostarczają tylko ok. 7% tego białka;  

 deficyt białka roślinnego przy tym spożyciu produktów zwierzęcych występuje w całej 
Europie, która importuje ok. 34.000 tys. ton soi i śruty sojowej (Polska ok. 2000 tys. 
ton). W żadnym jednak kraju unijnym nie wyłączono z łańcucha żywieniowego białka 
pochodzącego ze śrut soi zmodyfikowanej genetycznie, przy czym w żadnym 
państwie na świecie nigdzie na świecie nie dokonano takiego wyłączenia, gdyż jest to 
najtańsze wysokowartościowe źródło białka o wysokich walorach zdrowotnych i 
żywieniowych. 

 
W kontekście negatywnych skutków jakie może wywołać dla produkcji rolnej ustawa o 
wykorzystaniu roślin wysokobiałkowych w paszach chcielibyśmy, w imieniu firm zrzeszonych 
w AmCham, apelować o wycofanie się z planów ograniczenia naszego przemysłu do 
krajowej produkcji źródeł białka roślinnego. Obecna struktura produkcji rolnej pozwala 
osiągać sukcesy w produkcji, przetwórstwie, a także eksporcie zbóż, rzepaku i mięsa, a 
import śruty sojowej pozwala na dodatkowe wykorzystanie naszych zdolności produkcyjnych.  
 
Jednocześnie AmCham wyraża akceptację dla rządowego projektu zwiększenia produkcji 
białka roślinnego w kraju, który opiera się na stworzeniu systemów wsparcia dla rolników 
produkujących rośliny strączkowe i organizacji podaży umożliwiającej dostawy jednolitych 
produktów spełniających wymagania żywnościowe poszczególnych gatunków zwierząt. 
Zwracamy uwagę, że wymaga to jednakże wieloletniego programu realizowanego nie tylko 
przez Polskę, ale przede wszystkim przez Unię Europejską. Rządowy projekt powinien być 
oparty o stosowany obecnie system wsparcia dla rolników oraz hodowców, którzy pracują 
nad wyhodowaniem odmian roślin strączkowych spełniających wymagane walory 
żywieniowe. W przeciwnym razie istnieje ryzyko, że działania restrykcyjne mające wymusić w 
Polsce eliminację importu białka roślinnego bez równoległych działań na poziomie Komisji 
Europejskiej będą całkowicie nieskuteczne i dotkliwe dla polskiej produkcji zwierzęcej na 
skutek importu tańszych wówczas produktów zwierzęcych lub tańszych i lepszych 
jakościowo pasz wyprodukowanych w innych krajach unijnych na bazie surowców 
białkowych pochodzenia roślinnego spoza Europy. 
 
Raz jeszcze apelujemy o wycofanie się z rozwiązań zaproponowanych w projekcie ustawy o 
wykorzystaniu roślin wysokobiałkowych w paszach, a w konsekwencji uchronienie polskiej 
produkcji rolnej przed negatywnymi skutkami wskazanymi powyżej.  Ograniczenie polskiego 
przemysłu do krajowej produkcji źródeł białka roślinnego wpłynie na zwiększenie kosztów 
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produkcji pasz, spowoduje natychmiastowy import pasz z zagranicy, a następnie zapaść 
polskiego przemysłu paszowego.  Dodatkowo śruta sojowa, której wyeliminowanie zakłada 
projekt ustawy, jest najbardziej ekonomicznym źródłem białka roślinnego używanym przez 
takie potęgi drobiarskie jak Brazylia, Stany Zjednoczone - produkujące soję, a także Francja, 
Wielka Brytania, Niemcy czy Tajlandia - importujące soję, co powinno być dla Polski źródłem 
inspiracji i punktem biznesowego odniesienia.  
 
W razie potrzeby jesteśmy gotowi na dalszy dialog w celu wypracowania optymalnych 
rozwiązań regulacyjnych, umożliwiających dalszy rozwój polskiego rolnictwa, a zwłaszcza 
produkcji zwierzęcej.  
 
 
Z poważaniem.  
 

 
 
 
Tony Housh 
Przewodniczący Rady Dyrektorów  
Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce  
 
 
 
 
 
 
Do wiadomości:  
P. Mateusz Morawiecki, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju i Finansów  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
************ 

Amerykańska Izba Handlowa w Polsce (AmCham) jako organizacja zrzeszająca inwestorów amerykańskich w 
Polsce, reprezentuje jednocześnie jedną z największych grup zagranicznych inwestorów w Polsce. Naszą misją 

jest poprawa klimatu inwestycyjnego w Polsce, wśród wszystkich inwestorów, nie tylko amerykańskich, gdyż 
wzrost inwestycji jest równoznaczny ze wzrostem gospodarczym, a tym samym poprawą warunków życia 

społeczeństwa polskiego. 
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