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Zasady funkcjonowania Polskiej Platformy 
Zrównoważonej Wołowiny  
 

Wydanie z dnia 2019-10-15 

 

Polska Platforma Zrównoważonej Wołowiny 

Niniejsza tabela określa zasady funkcjonowania Platformy Zrównoważonej Wołowiny, która jest ustanowiona 
na wzór Europejskiego Okrągłego Stołu Zrównoważonej Wołowiny.  

Bieżące zarządzanie Bieżącą obsługę Platformy 
zapewnia Polskie Zrzeszenie 
Producentów Bydła Mięsnego.  

Platforma jest zarządzana przez: 
 
 
 

Przewodniczący Platformy   Przewodniczący jest 
wybierany na dwuletnią 
kadencję; 

 W procesie wyboru kandydaci 
powinni przedstawić swoją 
długofalową wizję 
funkcjonowania Platformy; 

 Do jego zadań należy 
przewodniczenie 
posiedzeniom zarządu 
platformy;  

 

Zarząd Platformy  Zarząd składa się z 
przewodniczącego i 5 członków. 
 
Zarząd kieruje pracami Platformy.  
 
Zarząd spotyka się osobiście 
przynajmniej raz w roku. Zarząd 
może zdecydować o częstszych 
spotkaniach lub telekonferencjach.  
 
 

Skład Zarządu: 
 

Komisje i podgrupy Zarząd ustanowi komisje i 
podgrupy zajmujące się 
poszczególnymi obszarami w 
zależności od potrzeb.  
Każdej komisji lub podgrupie 
będzie przewodniczył członek 
Platformy. 
Platforma zatwierdzi ostatecznie 
dokumentację przygotowaną w 
ramach komisji lub podgrupy.  

Finansowanie poszczególnych 
obszarów musi być zatwierdzone 
przez Zarząd.  

Walne Zgromadzenie   Walne Zgromadzenie zwoływane jest raz w roku.  
 Wszelkie zmiany zasad funkcjonowania Platformy 

(regulaminów) muszą być zatwierdzone przez Walne 
Zgromadzenie  

 Zarząd jest zobowiązany dostarczyć roczny plan strategiczny 
oraz budżet Walnemu Zgromadzeniu 
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 Wszelkie zmiany planu strategicznego muszą być zatwierdzone 
przez Zarząd 

Finansowanie   Działanie Platformy będzie finansowe ze składek 
członkowskich  

 Organizacje społeczne oraz niektóre przedsiębiorstwa z 
otoczenia łańcucha dostaw wołowiny, które nie spełniają 
kryteriów członkowskich Platformy, mogą uczestniczyć w 
pracach Platformy z wyłączeniem czynnego i biernego prawa 
wyborczego do organów Platformy;  

Zatwierdzanie budżetu  
 

 Budżety dla poszczególnych obszarów na kolejny rok zostaną 
określone w III kwartale poprzedzającego roku; 

 Budżety poszczególnych obszarów zostaną przedstawione do 
zatwierdzenia Zarządowi w październiku; 

Rachunkowość/fakturowanie  Fakturowanie będzie prowadzone przez Polskie Zrzeszenie 
Producentów Bydła Mięsnego  

Skład Platformy  W skład Platformy mogą wchodzić następujące podmioty: 
 

1. Producenci – podmioty, organizacje, stowarzyszenia, którzy są 
aktywnie zaangażowani w kwestie hodowli i chowu bydła;  

2. Otoczenie rolnictwa - podmioty i stowarzyszenia, które 
dostarczają producentom produkty i usługi, uwzględniając 
również instytucje finansowe oraz organizacje badawcze 
zajmujące się transferem wiedzy; 

3. Przetwórcy – podmioty i stowarzyszenia, które produkują lub 
przetwarzają mięso wołowe; 

4. Handel i gastronomia – podmioty i stowarzyszenia, które 
dostarczają produkty wołowe konsumentom; 

5. Organizacje społeczne – instytucje naukowe, organizacje 
pozarządowe i non-profit, fundacje i stowarzyszenia powiązane  
z łańcuchem wartości w sektorze wołowiny;  

Priorytetowe obszary działań   Środowisko (emisja gazów cieplarnianych) 
Zmniejszenie wpływu wywieranego na środowisko przez systemy 
hodowli 

 Leczenie zwierząt 
Zachowanie skuteczności leków dla zwierząt w hodowli bydła 
mięsnego 

 Zdrowie i dobrostan zwierząt Poprawa zdrowia i dobrostanu 
zwierząt 

 Zarządzanie gospodarstwem 
Wzmocnienie stabilności hodowli bydła 

 

Cele  OBSZAR 1, CEL 1.1 
Zwiększenie do 2025 roku intensywności redukcji emisji gazów 
cieplarnianych pochodzących z gospodarstw hodowlanych o 15%, a 
docelowo ustanowienie limitu, który będzie wskazywał na możliwą 
pozytywną rolę hodowli bydła w łagodzeniu zmian klimatycznych 
dzięki strategiom redukowania śladu węglowego i sekwestracji. 

 OBSZAR 2, CEL 2.1: 
Całkowita ilość stosowanych antybiotyków poniżej 10mg/PCU do 
2023 roku. 

 OBSZAR 2, CEL 2.2: 
Zmniejszenie do 2023 roku o 50% wykorzystania antybiotyków o 
krytycznym znaczeniu i najwyższej priorytetowości (HP-CIAs). 

 OBSZAR 3, CEL 3.1: 
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Wskaźniki śmiertelności poniżej 1,5% (w przypadku systemów 
wykazujących wskaźniki śmiertelności powyżej tego celu należy 
osiągnąć redukcję o 20% rok do roku) 

 OBSZAR 3, CEL 3.2:  
Chów wszystkich zwierząt bez uwięzi (dla zwierząt utrzymywanych 
w budynkach) dostępny od 2030 roku. 

 OBSZAR 3, CEL 3.3: Podawanie środków przeciwbólowych 
(znieczulających) wszystkim zwierzętom, w przypadku wszystkich 
zabiegów chirurgicznych oraz wszystkich form kastracji, usuwania 
rogów i zawiązków rogów. 

 OBSZAR 4, CEL 4.1: 
Zmniejszenie liczby poważnych wypadków w gospodarstwach 
(podlegających zgłoszeniu, zob. Europejskie Ramy Sprawozdawcze) 
oraz zmniejszenie liczby wypadków śmiertelnych, przy ogólnym 
założeniu zredukowania ich do zera. 

 OBSZAR 4, CEL 4.2: 
Rentowne finansowo gospodarstwa działające w oparciu o 
biznesplan. 

 OBSZAR 5, CEL 5.1: 
Efektywność ekonomiczna, Poprawa jakości kulinarnej 
CEL 5.1: 
Produkcja wołowiny z wykorzystaniem systemów i narzędzi dla 
zapewniania jakości kulinarnej. 

 

 

 

 

 


