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Po raz drugi Fundacja Edukacji Ekonomicznej i Rozwoju Obszarów Wiejskich jest współorganizatorem 
Ogólnopolskiego Konkursu PRODUCENT BYDŁA MIĘSNEGO. Możemy być dumni, że idea promowania  
i eksponowania najlepszych praktyk hodowlanych spotkała się z dużym zainteresowaniem, co stanowi do-
bry prognostyk na przyszłość, ale również kolejne wyzwanie. Dziś spotykamy się z zaszczytnymi Laureata-
mi tego Konkursu. 

Jest nam niezmiernie miło organizować to wydarzenie tym bardziej, że włączają się w nie wiodące in-
stytucje rolnicze oraz organizacje branżowe. Celem Konkursu jest integracja środowiska hodowców, upo-
wszechniane wiedzy o chowie i  hodowli bydła ras mięsnych oraz ukazanie znaczenia tego działu produkcji 
rolnej dla bioróżnorodności i dla gospodarki narodowej. 

Hodowla bydła mięsnego w Polsce intensywnie się rozwija co jest wynikiem nie tylko wydatnego wspar-
cia jakie płynie do tego sektora, ale przede wszystkim specjalistycznej wiedzy, doświadczania i pasji mene-
dżerów-hodowców. 

Chcąc nagrodzić ich codzienny trud kapituła konkursowa wyłoniła spośród bardzo dobrych - najlep-
szych producentów bydła mięsnego. Stwierdzono wysoki poziom zgłaszanych do oceny gospodarstw,  
a stający do Konkursu hodowcy-menadżerowie cechują się niecodzienną aktywnością, doskonałą wiedzą, 
doświadczeniem i pasją do wykonywanego zawodu.  Z pewnością jest to powód do dumy i satysfakcji,  
a biorący udział w konkursie mogą stanowić wzór do naśladowania. Dlatego dziękujemy wszystkim uczest-
nikom Konkursu za odwagę i wysiłek. 

W imieniu własnym oraz organizatorów Konkursu składam jego uczestnikom serdeczne podziękowania 
i gratulacje, a tegorocznym nagrodzonym i wyróżnionym życzę dalszych sukcesów.

Joanna Pawłowska-Tyszko
Prezes Zarządu FEEiROW

Szanowni Państwo!
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Nowoczesna produkcja bydła mięsnego to wbrew niektórym stereotypom skomplikowany proces.

Prowadzenie produkcji odsadków, aby było rentowne, wymaga zarządzania stadem na wysokim pozio-
mie. Dobra genetyka, zdrowotność stada, prawidłowo prowadzony rozród to kluczowe aspekty dla prowa-
dzenia rentownej produkcji. 

Opas to specjalistyczne prowadzenie zwierzęcia poprzez fazę odpajania (cielęta ras mlecznych), fazę 
wzrostu, fazę finiszu.

Dziś producent żywca wołowego musi mieć wysokie kompetencje z zakresu żywienia, warunków utrzy-
mania, dobrostanu zwierząt, profilaktyki zdrowotnej. Opas to rolnictwo precyzyjne.

Wyrażam podziękowanie osobom, które stanęły do Konkursu, za prezentowany wysoki poziom ich 
umiejętności. Kapituła wybrała najlepszych z najlepszych.

Jerzy Wierzbicki
Prezes Zarządu PZPBM 

Drodzy Państwo! 

Polskie Zrzeszenie  
Producentów Bydła Mięsnego

Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego
ul. Smulikowskiego 4, 00-001 Warszawa
biuro@beef.org.pl, http: www.pzpbm.pl

Fundacja Edukacji Ekonomicznej i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Pauliny, ul. Kasztanowa 4, 86-022 Dobrcz
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Szanowni Państwo!
Drodzy Laureaci!

Proszę przyjąć serdeczne gratulacje z okazji zdobycia laurów w Ogólnopolskim Konkursie Pro-
ducent Bydła Mięsnego Roku 2021. W każdej naszej działalności jest odrobina konkurencji i rywa-
lizacji. Zajmowanie się chowem, hodowlą zwierząt jest pasją. To połączenie biznesu i pasji. Trudno 
mi sobie wyobrazić aby tak nie było. 

Lata pracy hodowlanej doprowadziły do tego, że polska wołowina cieszy się ogromnym uzna-
niem na całym świecie. Doskonała jakość mięsa i bardzo dobry sposób jego przygotowania do 
sprzedaży sprawiły, że jest to produkt poszukiwany i ceniony we współczesnej kuchni.

Zdobycie laurów w tym konkursie to powód do dumy i satysfakcja z dobrze wykonanej pracy.  
To także osobisty Państwa wkład do rozwoju tego sektora rolnictwa. Ciężka hodowlana praca 
przynosi teraz pozytywne efekty. Doceniliśmy to wprowadzając dopłaty paliwa rolniczego rów-
nież skierowane do producentów bydła mięsnego. Dziś jest to już 40 l na jedną Dużą Jednostkę 
Przeliczeniową. 

Gratulując dzisiejszym Laureatom wiem, że w ich ślady pójdą następni, a to oznacza dalszy roz-
wój polskiego sektora wołowiny.

Henryk Kowalczyk
Wicepremier Rady Ministrów,

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
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Szanowni Państwo!

Jest mi niezmiernie miło, że Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa objął Patronatem Honorowym 
Ogólnopolski Konkurs „Producent Bydła Mięsnego Roku 2021”. KOWR to instytucja, która realizu-
jąc swoje zadania wspomaga polskich rolników i producentów rolnych. Do naszych kluczowych 
aktywności należy wspieranie eksportu produktów rolno-spożywczych, promocja polskiej żyw-
ności na rynku rodzimym i zagranicznym oraz zwiększanie jej konkurencyjności na tych rynkach. 
To zadania, które bezsprzecznie korelują z celem konkursu, jakim jest m.in. ukazanie znaczenia 
przemysłu mięsnego dla bioróżnorodności i dla gospodarki narodowej. Cieszę się, że  na znacze-
niu zyskują inicjatywy, które budują patriotyzm konsumencki w społeczeństwie, promują żyw-
ność ekologiczną i tradycyjną  oraz podnoszą świadomość o wysokiej jakości polskiej żywności. 

Gratuluję tegorocznym Laureatom konkursu. Niech te wyróżnienia staną się dla Państwa moty-
wacją do dalszego, efektywnego działania. Natomiast Organizatorom życzę kolejnych, udanych 
edycji.

Małgorzata Gośniowska-Kola
p.o. Dyrektor Generalny 

Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
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Szanowni Państwo, 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest patronem honorowym kolejnej już edycji 
Ogólnopolskiego Konkursu „Producent Bydła Mięsnego”. Przyjęcie tej zaszczytnej roli jest wyra-
zem naszego uznania dla tych polskich rolników, którzy w swoich specjalnościach produkcji stali 
się prawdziwymi liderami. 

Gratuluję tegorocznym Laureatom konkursu i życzę dalszych sukcesów w przedsięwzięciach 
podejmowanych w Państwa gospodarstwach. To dzięki Państwa zaangażowaniu i ciężkiej pracy 
polska wołowina ze względu na wyśmienitą jakość doceniana jest w całej Europie i zyskuje coraz 
większą popularność na innych kontynentach.  

ARiMR, która stanowi ważne ogniowo finansowania rozwoju polskiej wsi i produkcji rolniczej,  
w swojej ofercie pomocy ma także propozycje skierowane do hodowców bydła.  Począwszy od  
płatności w ramach systemu dopłat bezpośrednich po dofinansowanie inwestycji modernizują-
cych gospodarstwa hodowlane czy wsparcie dla rolników chcących hodować rodzime rady bydła, 
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zachęcam do sięgania po te środki.

Halina Szymańska
Prezes  Agencji Restrukturyzacji 

 i Modernizacji Rolnictwa
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Nieco statystyki i ekonomii 
W połowie 2021 roku pogłowie bydła w Polsce 6400,9 tys. sztuk i było o 57,2 tys. sztuk większe niż 

w 2020 r. W I półroczu 2021 r. produkcja żywca wołowego wynosiła 590 tys. ton i była o 9,9% większa 
niż rok wcześniej. W I półroczu 2022r produkcja żywca wołowego może wynieść około 580 tys. ton, 
a w II półroczu około 560 tys. ton. W całym 2022 r. produkcja żywca wołowego wyniesie ok. 1140 tys. 
ton i będzie o ok. 1,5% mniejsza niż w 2021 r. W II półroczu 2020 r. cena skupu bydła ogółem w Polsce 
wynosiła 6,39 zł/kg, a młodego bydła rzeźnego 6,55 zł/kg. W I półroczu 2021 r. cena bydła ogółem 
wynosiła 7,06 zł/kg i była taka sama dla młodego bydła rzeźnego. Od kliku lat ma miejsce relatywne 
tanienie młodego bydła rzeźnego. Jeśli chodzi o opłacalność produkcji bydła rzeźnego w 2021 r., to 
ze względu na większy wzrost jego ceny w stosunku do cen pasz, opłacalność chowu bydła rzeźne-
go mierzona relacją jego cen do cen pasz, poprawiła się. W 2021 r. miał miejsce wzrost pasz dla cieląt. 
Był on znacznie wyższy niż ceny cieląt. Wpłynęło to na pogorszenie opłacalności chowu cieląt, co  
w przyszłości może zmniejszyć produkcję żywca wołowego. Jeśli chodzi o wartość eksportu wo-
łowiny schłodzonej, to w pierwszym półroczu 2021 r. wynosiła ona 848 mln EUR. Import stanowił 
nieco ponad 83 mln EUR, co daje dodatnie saldo handlu zagranicznego w kwocie 765 mln EUR. Jest 
to efekt nie tyle wzrostu w eksporcie wolumenu mięsa wołowego, co jego ceny. W I półroczu 2021 r.  
cena wołowiny mrożonej, w eksporcie wzrosła o 7,9% do 3,61 EUR/kg. Głównym odbiorcą mięsa 
wołowego schłodzonego były kraje UE. W I półroczu 2022 r. polski eksport mięsa wołowego może 
osiągnąć 230 tys. ton. Natomiast import prawdopodobnie wyniesie ok. 31 tys. ton. Szacowane saldo 
obrotów mięsem wołowym ukształtuje się na poziomie 0,9 mld. EUR. 

Gratulacje i podziękowania
Gratuluję wszystkim laureatom kolejnej edycji Ogólnopolskiego Konkursu PRODUCENT  

BYDŁA MIĘSNEGO ROKU 2021. Gratuluję organizatorom tego wydarzenia, tj. Polskiemu Zrzeszeniu  
Producentów Bydła Mięsnego oraz Fundacji Edukacji Ekonomicznej i Rozwoju Obszarów Wiej-
skich. Dziękuję, za możliwość objęcia Patronatem Honorowym, przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa  
i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy, tak zaszczytnego i doniosłego wyda-
rzenia, jakim jest Ogólnopolski Konkurs PRODUCENT BYDŁA MIĘSNEGO ROKU 2021.

Życzę Państwu wielu sukcesów hodowlanych, produkcyjnych i ekonomicznych w 2022 r.

prof. dr hab. Marian Podstawka
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy.                  
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Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie już po raz kolejny ma przyjemność objęcia hono-
rowym patronatem Ogólnopolski Konkurs Producent Bydła Mięsnego Roku 2021, którego celem 
jest integracja środowiska hodowców bydła mięsnego i opasowego z sektorem przemysłu mię-
snego, upowszechnianie wiedzy o hodowli bydła ras mięsnych, ukazanie znaczenia tego działu 
produkcji rolnej dla bioróżnorodności i gospodarki narodowej. Przyjęcie przez Centrum Doradz-
twa Rolniczego w  Brwinowie tej zaszczytnej roli jest wyrazem uznania dla tych polskich rolników, 
którzy w wybranych przez siebie kierunkach produkcji bydła mięsnego stają się liderami. 

Formuła Ogólnopolskiego Konkursu Producent Bydła Mięsnego jest bardzo skutecznym narzę-
dziem służącym promowaniu i nagradzaniu najlepszych producentów bydła mięsnego w Polsce. 
Hodowla bydła mięsnego staje się coraz bardziej popularna w naszym kraju. Mamy bardzo dobre 
warunki środowiskowe do rozwoju hodowli i produkcji bydła mięsnego. Duży udział trwałych 
użytków zielonych oraz zasobność w dobrej jakości pasze objętościowe, stwarzają możliwości 
wysokiej jakości produkcji.

Promocja i upowszechnianie dobrych praktyk w rolnictwie jest podstawowym zadaniem do-
radztwa rolniczego. Zarówno Jednostki Doradztwa Rolniczego, jak i Izby Rolnicze są instytucjami, 
które w terenie odpowiadają za rozpowszechnianie wiedzy specjalistycznej z zakresu produkcji 
zwierzęcej oraz wspieranie działań mających na celu rozwój gospodarstw rolnych. Poprzez or-
ganizacje szkoleń i  wyjazdów studyjnych wspierają produkcję bydła mięsnego w naszym kraju.  
To również doradcy zgłaszają do konkursu najlepszych producentów ze swoich regionów. 

Tegorocznym laureatom Konkursu Producent Bydła Mięsnego Roku 2021 serdecznie gratuluję  
i życzę dalszego dynamicznego rozwoju oraz satysfakcji z osiąganych wyników.

Ireneusz Drozdowski
Dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
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Szanowni Państwo

Ogólnopolski Konkurs PRODUCENT BYDŁA MIĘSNEGO Roku 2021 to ważny element promocji 
polskiej hodowli i produkcji bydła mięsnego, będącej obecnie jedną z najważniejszych gałęzi Na-
szej gospodarki. Konkurs prezentuje najlepszych czołowych polskich producentów bydła opaso-
wego i hodowlanego, których wkład w upowszechnianiu praktycznej wiedzy o produkcji opasów, 
odsadków czy materiału hodowlanego jest nieoceniony. Dzięki takim wydarzeniom i uczestniczą-
cym w nich doświadczonym producentom i hodowcom, możemy liczyć na dalszy rozwój rynku 
wołowiny w Polsce i integrację z całym sektorem mięsnym. Budując w taki sposób markę polskiej 
wołowiny kulinarnej już dzisiaj ułatwiamy jej konkurowanie na rynkach światowych. 

Serdecznie gratuluję tegorocznym laureatom Konkursu. Wszystkim uczestnikom dziękuje za 
wkład i zaprezentowanie swojego dorobku. Organizatorom życzę kolejnych udanych edycji Kon-
kursu. Czuję się zaszczycony, że Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, który 
reprezentuję, znalazł się wśród patronów tegorocznej edycji tego Wydarzenia.

Jacek Zarzecki
Prezes 

Polskiego Związku Hodowców
i Producentów Bydła Mięsnego
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Ogólnopolski Konkurs PRODUCENT BYDŁA MIĘSNEGO ROKU 2021 to wspaniała inicjatywa in-
tegrująca środowiska hodowców bydła mięsnego i opasowego z sektorem przemysłu mięsnego. 
Nie tylko wyróżnia i nagradza najlepszych, ale przyczynia się również do upowszechniania wiedzy 
o chowie i hodowli bydła.

O polskiej wołowinie możemy mówić z dumą. Wszystko dzięki najlepszym w branży. Liderami 
zostają Ci, którzy umiejętnie łączą wiedzę, doświadczenie, pracę i intuicję biznesową. Szczęście 
sprzyja najlepszym.

Cieszę się, że Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego została Partnerem tego 
wydarzenia. Szczególnie, że od lat jesteśmy zaangażowani w promocję polskiej wołowiny na are-
nie międzynarodowej. Ostatnim przykładem sukcesu eksportowego jest kampania „Polska woło-
wina na japońskim rynku”. 

Laureatom Konkursu serdecznie gratuluję i życzę dalszego dynamicznego rozwoju oraz satys-
fakcji z osiąganych wyników, a Organizatorom Konkursu życzę kolejnych, udanych edycji oraz mo-
tywacji do tworzenia kolejnych inicjatyw na rzecz rozwoju polskiej branży mięsa wołowego.

Wiesław Różański 
Prezes UPEMI 
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Szanowni Państwo,

W imieniu Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych wyrażam 
zadowolenie, że nasza organizacja znalazła się wśród patronów Ogólnopolskiego Konkursu  
PRODUCENT BYDŁA MIĘSNEGO ROKU 2021. 

Konkurs PRODUCENT BYDŁA MIĘSNEGO ROKU 2021 to prezentacja najlepszych hodowców  
i producentów w kraju. W Polsce produkcja wołowiny nie ma długiej tradycji, ale jest w trendzie 
wzrostowym. Porównanie różnych systemów utrzymania, żywienia i różnej wielkości stad to dla 
Kapituły duże wyzwanie. Jednak w wyborze najlepszych startujących w konkursie wśród człon-
ków Kapituły panowała duża zgodność oceny.

Uczestnicy prezentowali szeroką wiedzę o chowie i hodowli. Widoczna była pasja w każdym z dzia-
łań: żywieniu, warunkach utrzymania i w trosce o zdrowie zwierząt. Wielu z nich to ludzie społecznie 
zaangażowani w swoich organizacjach w promocję i upowszechnianie hodowli bydła mięsnego.

To dzięki takim hodowcom i producentom produkcja wołowiny w naszym kraju prowadzona 
jest na wysokim poziomie, rozwija się i znajduje należne jej uznanie u konsumentów.

Jako Federacja Związków Pracodawców- Dzierżawców i Właścicieli Rolnych zainicjowaliśmy 
utworzenie grupy organizacji o nazwie #HodowcyRazem, której już prawie dwa lata jesteśmy ko-
ordynatorem. #HodowcyRazem to inicjatywa 7 największych organizacji zrzeszających krajowych 
hodowców, której celem jest zrównoważony rozwój produkcji zwierzęcej oraz przekazanie spo-
łeczeństwu, mediom, przedstawicielom świata polityki racji i argumentów hodowców. Chcemy 
pokazać, 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.

W uznaniu osiągnięć składam serdeczne gratulacje wszystkim uczestnikom Konkursu, życzę 
sukcesów i dalszego rozwoju ich gospodarstw.

Waldemar Dobrowolski 
Członek Zarządu Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych
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Szanowni Państwo, 

Branża mięsa wołowego jest niezwykle ważna dla polskiej gospodarki. Warunki środowiskowe 
do rozwoju hodowli i produkcji bydła mięsnego mamy bardzo dobre. Polska wołowina jest wy-
sokiej jakości, co przekłada się na wzrost świadomości konsumentów, którzy od kilku lat coraz 
większą wagę zwracają na pochodzenie i jakość spożywanego mięsa. Polacy odkrywają wołowinę 
na nowo i to cieszy. 

Wszystkim laureatom Konkursu składam podziękowania za ich działania na rzecz propagowa-
nia polskiej wołowiny na rodzimym rynku, jak i rynkach światowych. Jesteście przykładem na to, 
jak należy podchodzić do rozwoju, hodowli i produkcji bydła. Wasza ciężka praca podparta wiedzą 
i doświadczeniem przekłada się na jakość polskiej wołowiny i niewątpliwie poprawia sytuację eko-
nomiczną branży. 

Życzę powodzenia we wszystkich podejmowanych przez Państwa przedsięwzięciach. 

Witold Choiński 
Prezes Zarządu Związku Polskie Mięso 
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12 Ogólnopolski Konkurs PRODUCENT BYDŁA MIĘSNEGO ROKU 2017

Polskie Zrzeszenie  
Producentów Bydła Mięsnego

Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego od 2005 roku aktywnie działa na arenie krajowej i międzynaro-
dowej na rzecz polskich producentów żywca wołowego dążąc do integracji wszystkich ogniw łańcucha produkcji. Jako 
organizacja branżowa zrzeszamy w swoich szeregach producentów bydła mięsnego, realizujemy projekty w ścisłej 
współpracy ze światem nauki, przemysłem mięsnym a także projekty promujące spożycie wołowiny w Polsce, szcze-
gólnie uznanej wołowiny z certyfikatem jakości.

Mając na uwadze konieczność uzyskania wsparcia ze strony administracji rządowej i pozarządowej oraz Unii Euro-
pejskiej dla polskich producentów bydła mięsnego, obronę ich interesów, poprawę dochodów, pomoc w organizowa-
niu się producentów w grupy producenckie prowadzić będziemy dalsze działania aby to osiągnąć.

Nasi członkowie są aktywni i skuteczni w zabieganiu o wsparcie administracji rządowej dla sektora wołowiny.

Cele realizujemy przez: 
•  zabieganie o wsparcie administracji rządowej, pozarządowej dla rozwijania produkcji bydła mięsnego i wołowi-

ny kulinarnej o jakości odpowiadającej wymaganiom konsumentów,
•  inspirowanie do powstawania grup producenckich bydła mięsnego,
•  działanie w kierunku poprawy jakości mięsa wołowego,
•  wsparcie dla wdrażania nowych produktów, procesów i technologii,
•  wsparcie dla budowania sieci współpracy,
•  wsparcie dla transferu wiedzy,
•  doradztwo i szkolenia,
•  zabieganie o najbardziej opłacalne rynki zbytu dla bydła opasowego, rzeźnego i mięsa kulinarnego,
•  promowanie konsumpcji mięsa wołowego w Polsce,
•  wykorzystanie wołowiny w promocji produktów regionalnych oraz ich roli jako znaczących elementów dziedzi-

ctwa kulturowego,
•  promocja ekologicznych metod chowu bydła, produkcji ekologicznej wołowiny wysokiej jakości.

Obecne działania:
• Reprezentujemy polskich producentów bydła mięsnego na forum grupy roboczej „Wołowina” COPA COGECA  

i jesteśmy ekspertami COPA COGECA na spotkaniach z Komisją Europejska w sprawach  wołowiny. Udział w tych 
gremiach pozwala nam monitorować i wpływać na pozycję polskich producentów w Unii Europejskiej.

• W dniu 4 lipca 2013 roku Grupa Robocza „Promocja produktów rolnych” Copa-Cogeca wybrała Prezesa Jerzego 
Wierzbickiego na stanowisko przewodniczącego, a w  2015 roku ponownie na drugą kadencję.

• Producenci bydła stanowią fundament łańcucha dostaw wołowiny na rynek krajowy i zagraniczny, a ich pozycja 
wymaga wzmocnienia. 

• Stworzony i nadzorowany przez PZPBM System QMP (Quality Meat Program) w celu poprawy dochodów rolni-
ków i wzmocnienia ich pozycji w łańcuchu dostaw został uznany w 2008 roku przez Ministerstwo Rolnictwa za 
oficjalny krajowy system jakości żywności i jest wspierany w ramach PROW 2014-2020.

• System QMP jest zbiorem zasad, określających cały proces produkcji mięsa wołowego, od genetyki, poprzez za-
sady utrzymania zwierząt, żywienia dla uzyskania wysokiej jakości mięsa, transport zwierząt aż po sposób jego 
pakowania i oznakowania. Zgodność produkcji z zasadami potwierdza certyfikat zgodności wystawiany przez 
niezależną jednostkę certyfikującą.  „Dobra Wołowina z certyfikatem QMP”, która trafia do handlu i na stoły, jest 
zawsze smaczna krucha, soczysta, miękka i z pewnego źródła. Niezależnie od tego, z którego regionu pochodzi.

• System QMP gwarantując w procesie produkcji jakość wołowiny, która zaspokaja oczekiwania konsumentów i smako-
szy tego mięsa daje producentowi możliwość otrzymania wyższej ceny za sztukę bydła wyprodukowaną w systemie.

• Po sukcesie kampanii promocyjnej „QMP – wołowina zawsze dobra!” odnotowujemy dynamiczny wzrost popytu 
na bydło z certyfikatem QMP i co za tym idzie wzrost liczby uczestników systemu, z korzyścią dla coraz większej 
rzeszy polskich producentów żywca wołowego.
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12 Ogólnopolski Konkurs PRODUCENT BYDŁA MIĘSNEGO ROKU 2017

Polskie Zrzeszenie  
Producentów Bydła Mięsnego

Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego od 2005 roku aktywnie działa na arenie krajowej i międzynaro-
dowej na rzecz polskich producentów żywca wołowego dążąc do integracji wszystkich ogniw łańcucha produkcji. Jako 
organizacja branżowa zrzeszamy w swoich szeregach producentów bydła mięsnego, realizujemy projekty w ścisłej 
współpracy ze światem nauki, przemysłem mięsnym a także projekty promujące spożycie wołowiny w Polsce, szcze-
gólnie uznanej wołowiny z certyfikatem jakości.

Mając na uwadze konieczność uzyskania wsparcia ze strony administracji rządowej i pozarządowej oraz Unii Euro-
pejskiej dla polskich producentów bydła mięsnego, obronę ich interesów, poprawę dochodów, pomoc w organizowa-
niu się producentów w grupy producenckie prowadzić będziemy dalsze działania aby to osiągnąć.

Nasi członkowie są aktywni i skuteczni w zabieganiu o wsparcie administracji rządowej dla sektora wołowiny.

Cele realizujemy przez: 
•  zabieganie o wsparcie administracji rządowej, pozarządowej dla rozwijania produkcji bydła mięsnego i wołowi-

ny kulinarnej o jakości odpowiadającej wymaganiom konsumentów,
•  inspirowanie do powstawania grup producenckich bydła mięsnego,
•  działanie w kierunku poprawy jakości mięsa wołowego,
•  wsparcie dla wdrażania nowych produktów, procesów i technologii,
•  wsparcie dla budowania sieci współpracy,
•  wsparcie dla transferu wiedzy,
•  doradztwo i szkolenia,
•  zabieganie o najbardziej opłacalne rynki zbytu dla bydła opasowego, rzeźnego i mięsa kulinarnego,
•  promowanie konsumpcji mięsa wołowego w Polsce,
•  wykorzystanie wołowiny w promocji produktów regionalnych oraz ich roli jako znaczących elementów dziedzi-

ctwa kulturowego,
•  promocja ekologicznych metod chowu bydła, produkcji ekologicznej wołowiny wysokiej jakości.

Obecne działania:
• Reprezentujemy polskich producentów bydła mięsnego na forum grupy roboczej „Wołowina” COPA COGECA  

i jesteśmy ekspertami COPA COGECA na spotkaniach z Komisją Europejska w sprawach  wołowiny. Udział w tych 
gremiach pozwala nam monitorować i wpływać na pozycję polskich producentów w Unii Europejskiej.

• W dniu 4 lipca 2013 roku Grupa Robocza „Promocja produktów rolnych” Copa-Cogeca wybrała Prezesa Jerzego 
Wierzbickiego na stanowisko przewodniczącego, a w  2015 roku ponownie na drugą kadencję.

• Producenci bydła stanowią fundament łańcucha dostaw wołowiny na rynek krajowy i zagraniczny, a ich pozycja 
wymaga wzmocnienia. 

• Stworzony i nadzorowany przez PZPBM System QMP (Quality Meat Program) w celu poprawy dochodów rolni-
ków i wzmocnienia ich pozycji w łańcuchu dostaw został uznany w 2008 roku przez Ministerstwo Rolnictwa za 
oficjalny krajowy system jakości żywności i jest wspierany w ramach PROW 2014-2020.

• System QMP jest zbiorem zasad, określających cały proces produkcji mięsa wołowego, od genetyki, poprzez za-
sady utrzymania zwierząt, żywienia dla uzyskania wysokiej jakości mięsa, transport zwierząt aż po sposób jego 
pakowania i oznakowania. Zgodność produkcji z zasadami potwierdza certyfikat zgodności wystawiany przez 
niezależną jednostkę certyfikującą.  „Dobra Wołowina z certyfikatem QMP”, która trafia do handlu i na stoły, jest 
zawsze smaczna krucha, soczysta, miękka i z pewnego źródła. Niezależnie od tego, z którego regionu pochodzi.

• System QMP gwarantując w procesie produkcji jakość wołowiny, która zaspokaja oczekiwania konsumentów i smako-
szy tego mięsa daje producentowi możliwość otrzymania wyższej ceny za sztukę bydła wyprodukowaną w systemie.

• Po sukcesie kampanii promocyjnej „QMP – wołowina zawsze dobra!” odnotowujemy dynamiczny wzrost popytu 
na bydło z certyfikatem QMP i co za tym idzie wzrost liczby uczestników systemu, z korzyścią dla coraz większej 
rzeszy polskich producentów żywca wołowego.

Drodzy Państwo,

U podstaw sukcesu polskiego sektora wołowiny leży upowszechnianie dobrych praktyk wśród 
producentów i hodowców bydła mięsnego oraz stała budowa relacji pomiędzy uczestnikami 
łańcucha dostaw wołowiny. W ramach realizacji tego celu Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła  
Mięsnego we współpracy z Fundacją Edukacji Ekonomicznej i Rozwoju Obszarów Wiejskich zorga-
nizowało Ogólnopolski Konkurs „Producent Bydła Mięsnego Roku 2021”. 

Nowoczesna produkcja bydła mięsnego to wbrew niektórym stereotypom skomplikowany pro-
ces. Prowadzenie produkcji odsadków, aby było rentowne, wymaga zarządzania stadem na wyso-
kim poziomie. Dobra genetyka, zdrowotność stada, prawidłowo prowadzony rozród to kluczowe 
aspekty dla prowadzenia rentownej produkcji. Opas to specjalistyczne prowadzenie zwierzęcia 
poprzez fazę odchowu, fazę wzrostu, fazę finiszu. Dziś hodowca musi mieć wysokie kompetencje  
z zakresu żywienia, warunków utrzymania, dobrostanu zwierząt, genetyki i profilaktyki zdrowot-
nej. Hodowla zwierząt to rolnictwo precyzyjne.

Dziękuję za liczne zgłoszenia kandydatów pracownikom ośrodków doradztwa rolniczego, or-
ganizacji branżowym, za pomoc ekspertów, którzy zaangażowali się w pracę nad tym Konkursem 
oraz organizacjom branżowym, które udzieliły nam wsparcia. 

Wyrażam również podziękowanie osobom, które stanęły do konkursu, za prezentowany wysoki 
poziom ich umiejętności. Kapituła wybrała najlepszych z najlepszych.

Jesteśmy przekonani, że ten Konkurs to kolejny istotny krok w kierunku poprawy sytuacji  
w polskim sektorze mięsa wołowego oraz budowy jego dobrego wizerunku. Powinniśmy wspól-
nie budować silną markę polskiej wołowiny.

Jerzy Wierzbicki
Prezes Zarządu PZPBM
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Polskie Zrzeszenie  
Producentów Bydła Mięsnego

Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego od 2005 roku aktywnie działa na arenie krajowej i międzynaro-
dowej na rzecz polskich producentów żywca wołowego dążąc do integracji wszystkich ogniw łańcucha produkcji. Jako 
organizacja branżowa zrzeszamy w swoich szeregach producentów bydła mięsnego, realizujemy projekty w ścisłej 
współpracy ze światem nauki, przemysłem mięsnym a także projekty promujące spożycie wołowiny w Polsce, szcze-
gólnie uznanej wołowiny z certyfikatem jakości.

Mając na uwadze konieczność uzyskania wsparcia ze strony administracji rządowej i pozarządowej oraz Unii Euro-
pejskiej dla polskich producentów bydła mięsnego, obronę ich interesów, poprawę dochodów, pomoc w organizowa-
niu się producentów w grupy producenckie prowadzić będziemy dalsze działania aby to osiągnąć.

Nasi członkowie są aktywni i skuteczni w zabieganiu o wsparcie administracji rządowej dla sektora wołowiny.

Cele realizujemy przez: 
•  zabieganie o wsparcie administracji rządowej, pozarządowej dla rozwijania produkcji bydła mięsnego i wołowi-

ny kulinarnej o jakości odpowiadającej wymaganiom konsumentów,
•  inspirowanie do powstawania grup producenckich bydła mięsnego,
•  działanie w kierunku poprawy jakości mięsa wołowego,
•  wsparcie dla wdrażania nowych produktów, procesów i technologii,
•  wsparcie dla budowania sieci współpracy,
•  wsparcie dla transferu wiedzy,
•  doradztwo i szkolenia,
•  zabieganie o najbardziej opłacalne rynki zbytu dla bydła opasowego, rzeźnego i mięsa kulinarnego,
•  promowanie konsumpcji mięsa wołowego w Polsce,
•  wykorzystanie wołowiny w promocji produktów regionalnych oraz ich roli jako znaczących elementów dziedzi-

ctwa kulturowego,
•  promocja ekologicznych metod chowu bydła, produkcji ekologicznej wołowiny wysokiej jakości.

Obecne działania:
• Reprezentujemy polskich producentów bydła mięsnego na forum grupy roboczej „Wołowina” COPA COGECA  

i jesteśmy ekspertami COPA COGECA na spotkaniach z Komisją Europejska w sprawach  wołowiny. Udział w tych 
gremiach pozwala nam monitorować i wpływać na pozycję polskich producentów w Unii Europejskiej.

• W dniu 4 lipca 2013 roku Grupa Robocza „Promocja produktów rolnych” Copa-Cogeca wybrała Prezesa Jerzego 
Wierzbickiego na stanowisko przewodniczącego, a w  2015 roku ponownie na drugą kadencję.

• Producenci bydła stanowią fundament łańcucha dostaw wołowiny na rynek krajowy i zagraniczny, a ich pozycja 
wymaga wzmocnienia. 

• Stworzony i nadzorowany przez PZPBM System QMP (Quality Meat Program) w celu poprawy dochodów rolni-
ków i wzmocnienia ich pozycji w łańcuchu dostaw został uznany w 2008 roku przez Ministerstwo Rolnictwa za 
oficjalny krajowy system jakości żywności i jest wspierany w ramach PROW 2014-2020.

• System QMP jest zbiorem zasad, określających cały proces produkcji mięsa wołowego, od genetyki, poprzez za-
sady utrzymania zwierząt, żywienia dla uzyskania wysokiej jakości mięsa, transport zwierząt aż po sposób jego 
pakowania i oznakowania. Zgodność produkcji z zasadami potwierdza certyfikat zgodności wystawiany przez 
niezależną jednostkę certyfikującą.  „Dobra Wołowina z certyfikatem QMP”, która trafia do handlu i na stoły, jest 
zawsze smaczna krucha, soczysta, miękka i z pewnego źródła. Niezależnie od tego, z którego regionu pochodzi.

• System QMP gwarantując w procesie produkcji jakość wołowiny, która zaspokaja oczekiwania konsumentów i smako-
szy tego mięsa daje producentowi możliwość otrzymania wyższej ceny za sztukę bydła wyprodukowaną w systemie.

• Po sukcesie kampanii promocyjnej „QMP – wołowina zawsze dobra!” odnotowujemy dynamiczny wzrost popytu 
na bydło z certyfikatem QMP i co za tym idzie wzrost liczby uczestników systemu, z korzyścią dla coraz większej 
rzeszy polskich producentów żywca wołowego.
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Fundacja Edukacji Ekonomicznej i Rozwoju Obszarów Wiejskich powstała w 2009 roku, jako odpowiedź 
na rosnące potrzeby doradztwa w zakresie rachunkowości, zarządzania, planowania, inwestycji i rozwoju. 
Dotychczasowe działania Zarządu Fundacji były ukierunkowane na podjęcie działalności statutowej w za-
kresie rachunkowości i doradztwa poprzez założenie biura rachunkowego oraz podjęcie działalności sta-
tutowej fundacji związanej z dbałością o ochronę i promocję zabytków historycznych i przyrodniczych na 
obszarach wiejskich w gminie Dobrcz. Fundacja koordynowała i organizowała także pobyt uczestników 
Projektu „EURORZEŹNIK – staże w  Polsce”. 

Utworzone biuro rachunkowe świadczy usługi w zakresie analiz wyników działalności gospodarczej, 
opracowań planów rozwoju, oceny projektów inwestycyjnych, analiz porównawczych wyników ze wskaź-
nikami wzorcowymi oraz oceny osiągniętego postępu, oceny ryzyka finansowego projektów i planów 
przedsięwzięć, przygotowanie wniosków kredytowych. Działalność Fundacji obejmuje również wykonanie 
ekspertyz m.in. w zakresie analizy rozwoju rolnictwa i gospodarstw w ujęciu krajowym i regionalnym. 

W ubiegłym roku Fundacja organizowała kolejną edycję konkursu PSZCZELARZ ROKU oraz w marcu br., 
we współpracy ze Szkołą Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ogólnopolską konferencję „Szan-
se i wyzwania pszczelarstwa w Polsce”. Podjęte działania wynikają z założonych celów statutowych Funda-
cji m.in. „przygotowanie, wspomaganie i promowanie inicjatyw o charakterze naukowym i ekonomicznym 
w szczególności związanych z edukacją i rozwojem obszarów wiejskich”. Obecnie wspólnie z Polskim Zrze-
szeniem Producentów Bydła Mięsnego organizuje ogólnopolski konkurs PRODUCENT BYDŁA MIĘSNEGO. 

Fundacja Edukacji  
Ekonomicznej i Rozwoju  
Obszarów Wiejskich
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Fundacja Edukacji Ekonomicznej i Rozwoju Obszarów Wiejskich powstała w 2009 roku, jako odpowiedź 
na rosnące potrzeby doradztwa w zakresie rachunkowości, zarządzania, planowania, inwestycji i rozwoju. 
Dotychczasowe działania Zarządu Fundacji były ukierunkowane na podjęcie działalności statutowej w za-
kresie rachunkowości i doradztwa poprzez założenie biura rachunkowego oraz podjęcie działalności sta-
tutowej fundacji związanej z dbałością o ochronę i promocję zabytków historycznych i przyrodniczych na 
obszarach wiejskich w gminie Dobrcz. Fundacja koordynowała i organizowała także pobyt uczestników 
Projektu „EURORZEŹNIK – staże w  Polsce”. 

Utworzone biuro rachunkowe świadczy usługi w zakresie analiz wyników działalności gospodarczej, 
opracowań planów rozwoju, oceny projektów inwestycyjnych, analiz porównawczych wyników ze wskaź-
nikami wzorcowymi oraz oceny osiągniętego postępu, oceny ryzyka finansowego projektów i planów 
przedsięwzięć, przygotowanie wniosków kredytowych. Działalność Fundacji obejmuje również wykonanie 
ekspertyz m.in. w zakresie analizy rozwoju rolnictwa i gospodarstw w ujęciu krajowym i regionalnym. 

W ubiegłym roku Fundacja organizowała kolejną edycję konkursu PSZCZELARZ ROKU oraz w marcu br., 
we współpracy ze Szkołą Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ogólnopolską konferencję „Szan-
se i wyzwania pszczelarstwa w Polsce”. Podjęte działania wynikają z założonych celów statutowych Funda-
cji m.in. „przygotowanie, wspomaganie i promowanie inicjatyw o charakterze naukowym i ekonomicznym 
w szczególności związanych z edukacją i rozwojem obszarów wiejskich”. Obecnie wspólnie z Polskim Zrze-
szeniem Producentów Bydła Mięsnego organizuje ogólnopolski konkurs PRODUCENT BYDŁA MIĘSNEGO. 

Fundacja Edukacji  
Ekonomicznej i Rozwoju  
Obszarów Wiejskich

Szanowni Państwo,

Jest nam niezmiernie miło, że po przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa  Fundacja Edu-
kacji Ekonomicznej i Rozwoju Obszarów Wiejskich może realizować we współpracy z Polskim Zrze-
szeniem Producentów Bydła Mięsnego kolejną edycję Ogólnopolskiego Konkursu „PRODUCENT  
BYDŁA MIĘSNEGO”. 

Celem Konkursu jest integracja środowiska hodowców bydła mięsnego i opasowego, promo-
wanie dobrych praktyk rolniczych i upowszechniane wiedzy o chowie i  hodowli bydła ras mię-
snych oraz ukazanie znaczenia tego działu produkcji rolnej dla bioróżnorodności i dla gospodarki 
narodowej. 

Jesteśmy dumni, że idea promowania i eksponowania najlepszych praktyk hodowlanych spotka-
ła się z dużym zainteresowaniem zarówno w środowisku hodowców bydła mięsnego jak również 
wśród instytucji rolniczych oraz organizacji branżowych, które zgłaszały kandydatów do Konkursu. 

Hodowla bydła mięsnego w Polsce intensywnie się rozwija co jest wynikiem przede wszystkim 
specjalistycznej wiedzy, doświadczania i pasji hodowców-menedżerów. Chcąc nagrodzić ich co-
dzienny trud Kapituła Konkursu wyłoniła spośród  zgłoszonych najlepszych producentów bydła 
mięsnego za rok 2021. Laureaci zostali wyłonieni w kategoriach: hodowca, producent odsadków 
i producent opasów. Dziękujemy wszystkim uczestnikom Konkursu za ich aktywność i wysiłek  
w prowadzeniu hodowli, ale też za chęć zaprezentowania swoich osiągnięć i doświadczeń na szer-
szym forum. Wszyscy uczestnicy Konkursu cechują się niecodzienną aktywnością, doskonałą wie-
dzą, doświadczeniem i pasją w wykonywaniu swojej pracy. Z pewnością jest to powód do dumy  
i satysfakcji, a biorący udział w Konkursie mogą stanowić wzór do naśladowania. 

W imieniu własnym i organizatorów Konkursu składam wszystkim uczestnikom serdeczne gra-
tulacje a Laureatom życzę, aby tytuł „PRODUCENT BYDŁA MIĘSNEGO ROKU 2021” otworzył im 
nowe perspektywy rozwoju.

Milena Przybyła
Prezes Zarządu FEEIROW
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Witold Choiński
Związek Polskie Mięso

Jolanta Ciechomska
Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego 

Waldemar Dobrowolski
Federacja Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych

Barbara Grygo
Centrum Doradztwa Rolniczego 

Jacek Klimza
Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego 

Remigiusz Kryszewski
Agencja Promocji Rolnictwa i Agrobiznesu APRA 

Przemysław Kubiak
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

dr inż. Robert Mroczek
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB

dr inż. Adam Oler
Fundacja Edukacji Ekonomicznej i Rozwoju Obszarów Wiejskich  

Tomasz Rasiński
Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego 

Kapituła 
Ogólnopolskiego Konkursu
PRODUCENT BYDŁA MIĘSNEGO ROKU 2021
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Piotr Bukała
Tarnawka 129 A, 37-121 Husów
woj. podkarpackie
zgłoszony przez Polski Związek Hodowców  
i Producentów Bydła Mięsnego

Karolina Cierlak
Świba 61, 63-600 Kępno
woj. wielkopolskie
zgłoszona przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolni-
czego w Poznaniu

Marian, Iwona i Adam Cieślińscy
Więckowy 107/1, 83-250 Skarszewy
woj. pomorskie
zgłoszeni przez Polskie Zrzeszenie  
Producentów Bydła Mięsnego

Zbigniew Kołoszyc
Nowiny Wielkie, ul. Pyrzańska 11A, 66-460 Witnica
woj. lubuskie
zgłoszony przez Polski Związek Hodowców  
i Producentów Bydła Mięsnego

Andrzej Kubacki 
Ciełuchowo 49, 87-620 Kikół
woj. kujawsko-pomorskie
zgłoszony przez Kujawsko-Pomorski  
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

Wojciech Marczycki
Parowa 161, 59-724 Osiecznica
woj. dolnośląskie
zgłoszony przez Polski Związek Hodowców  
i Producentów Bydła Mięsnego

Jan Pabierowski
Hodowla Zwierząt Zarodowych Osowa Sień Sp. z o.o, 
Przyczyna Górna 1, 67-400 Wschowa
woj. lubuskie
zgłoszony przez Lubuski Ośrodek  
Doradztwa Rolniczego w Kalsku
 
Krzysztof Pulkowski
Nowiny Wielkie, ul. Pyrzańska 19B, 66-460 Witnica
woj. lubuskie
zgłoszony przez Polski Związek Hodowców  
i Producentów Bydła Mięsnego

Dariusz i Magda Smagowscy
Łęczno 21, 78-200 Białogard
woj. zachodniopomorskie
zgłoszeni przez Polski Związek Hodowców  
i Producentów Bydła Mięsnego

Wojciech Styburski 
Nepomucenów 20, 63-740 Kobylin
woj. wielkopolskie
zgłoszony przez Polskie Zrzeszenie  
Producentów Bydła Mięsnego

Krystyna Szczodrowska
Jaroszewy 103, 83-236 Pogódki 
woj. pomorskie
zgłoszona przez Polski Związek Hodowców  
i Producentów Bydła Mięsnego

Zdzisław Szmaj
Marszałki 91, 63-520 Grabów nad Prosną
woj. wielkopolskie
zgłoszony przez Polskie Zrzeszenie  
Producentów Bydła Mięsnego

Przemysław Wala 
Topola Mała, ul. Szkolna 62, 63-400 Kobylin
woj. wielkopolskie
zgłoszony przez Polskie Zrzeszenie  
Producentów Bydła Mięsnego

Emil Wawrzonkiewicz
Nowy Secymin 18, 05-155 Leoncin
woj. mazowieckie
zgłoszony przez Polski Związek Hodowców  
i Producentów Bydła Mięsnego

Andrzej Wojteczko
Bagny 31, 16-200 Dąbrowa Białostocka
woj. podlaskie
zgłoszony przez Polski Związek Hodowców  
i Producentów Bydła Mięsnego

FINALIŚCI
Ogólnopolskiego Konkursu
PRODUCENT BYDŁA MIĘSNEGO 2021 ROKU
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Laureat w kategorii: 
Hodowca

Pan Zbigniew Kołoszyc hodowlą bydła mięsnego zaj-
muje się od 10 lat. Obecnie hoduje około 200 szt. bydła 
ras Limousine i Blonde d’Aquitaine. Co roku sprzeda-
je  około 90 szt. materiału hodowlanego. Część jałówek  
pozostaje w gospodarstwie, gdyż remont stada pro-
wadzony jest w oparciu o własny materiał hodowlany. 
W rozrodzie stosowne jest krycie naturalne a pierwsze 
wycielenia następują w wieku 29-34 miesięcy. Główny 
sezon wycieleń to wiosna i jesień. Po urodzeniu cieląt ho-
dowca sam przeprowadza kolczykowanie i dekornizację 
z użyciem specjalnej maści. 

Zwierzęta objęte są oficjalną kontrola użytkowości, 
ponadto przeprowadza się kontrolę masy ciała w gospo-
darstwie co 40 dni. Bydło utrzymywane jest na głębokiej 
ściółce, każda grupa produkcyjna zajmuje odrębny kojec 
z wybiegiem. Dawki pokarmowe są w pełni zbilansowa-
ne a w ich w układaniu pomaga doradca żywieniowy. 

Zwierzęta hodowle przez Pana Kołoszyca zdobyły 
liczne superczempiony i czempiony na wystawach krajo-
wych, a sam hodowca jest laureatem konkursu Bezpiecz-
ne Gospodarstwo Rolne, jest też Wicemistrzem Krajowym 
AGROLIGII. Gospodarstwo Współpracuje z Laboratorium 
Cytogenetyki i Genetyki Molekularnej Zwierząt Instytutu 
Zootechniki PIB, uczestniczy w systemie jakości żywności 
QMP, organizuje praktyki dla uczniów ze szkoły rolniczej. 

Pan Zbigniew należy do Grupy Producentów Bydła 
Mięsnego „Dolina Warty”, której jest prezesem. Jest de-
legatem woj. lubuskiego do Polskiego Związku Hodow-
ców i Producentów Bydła Mięsnego.

Zbigniew Kołoszyc
Nowiny Wielkie, ul. Pyrzańska 11A, 66-460 Witnica
woj. lubuskie
zgłoszony przez Polski Związek Hodowców  
i Producentów Bydła Mięsnego
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Wyróżnieni w kategorii: 
Hodowca

Krystyna Szczodrowska
Jaroszewy 103, 83-236 Pogódki 
woj. pomorskie
zgłoszona przez Polski Związek Hodowców  
i Producentów Bydła Mięsnego

Pani Krystyna Szczodroska hoduje bydło mięsne od  
12 lat. Obecnie stado rasy Charolaise, objęte kontrolą 
użytkowości, liczy 75 szt., w tym 30 krów. 

W rozrodzie zwierząt stosowana jest wyłącznie inse-
minacja a cielność stwierdza się metodą USG. Część jałó-
wek cielnych do remontu stada sprowadza się z Francji. 
W okresie od maja do listopada stosuje się wypas kwa-
terowy.  

Zwierzęta Pani Krystyny biorą udział w wystawach 
krajowych i regionalnych, zdobywając tytuły super-
czempionów i czempionów. Hodowczyni jest członkiem 
PZHiPBM, współpracuje też z Państwowym Instytutem 
Zootechnicznym w Balicach. Małopolskie Centrum Bio-
techniki w Krasnem oraz Stacja Hodowli i Unasiennia-
nia Zwierząt w Bydgoszczy zakupują w gospodarstwie 
buhaje hodowlane. 

Jan Pabierowski
Hodowla Zwierząt Zarodowych Osowa Sień Sp. z o.o. 
Przyczyna Górna 1, 67-400 Wschowa
woj. lubuskie
zgłoszony przez Lubuski Ośrodek  
Doradztwa Rolniczego w Kalsku

Pan Jan Pabierowki jest prezesem zarządu Hodowli 
Zwierząt Zarodowych „Osowa Sień” Sp. z o.o. 

W gospodarstwie Jędrzychowice, należącym do spół-
ki, w 2016 roku rozpoczęto hodowlę bydła mięsnego 
rasy Limousine. Zakupiono jałówki cielne czystej krwi, 
których matki i ojcowie pochodzą z najlepszych francu-
skich hodowli. Urodzone w Spółce buhajki poddawane 
są selekcji pod względem budowy ciała, a najwyżej wy-
cenione kierowane są na punkty kopulacyjne jako repro-
duktory. Cieliczki po przeprowadzonej selekcji stanowią 
materiał na remont oraz reprodukcję rozszerzoną stada 
do momentu osiągnięcia stanu około 100 matek. Obec-
nie stado podstawowe, objęte kontrolą użytkowości,  
liczy ponad 80 krów.

Spółka we współpracy z LODR w Kalsku prowadzi 
szkolenia dla rolników, warsztaty polowe, pokazy sprzę-
tu rolniczego, ponadto organizuje staże dla studentów 
z uczelni rolniczych z Wrocławia, Warszawy, Krakowa  
i Poznania.
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Laureat w kategorii: 
Producent odsadków

Krzysztof Pulkowski
Nowiny Wielkie, ul. Pyrzańska 19B, 66-460 Witnica
woj. lubuskie
zgłoszony przez Polski Związek Hodowców  
i Producentów Bydła Mięsnego

Pan Krzysztof hoduje bydło ras Blonde d’Aquitaine 
i Limousine, stado podstawowe objęte oficjalną oceną 
użytkowości liczy około 180 szt. Corocznie sprzedaje się 
do dalszego opasu około 70 odsadków o średniej masie 
ciała około 300 kg. Odsadki sprzedawane głównie w paź-
dzierniku dla producentów krajowych. 

W okresie od maja do listopada zwierzęta korzysta-
ją z pastwiska, ponadto w żywieniu stosuje się siano, 
kiszonkę z kukurydzy, pasze treściwe i dodatki mineral-
no-witaminowe. Zwierzęta utrzymywane są w systemie 
wolnowybiegowym z dostępem do zadaszonej hali. Hala 
wyposażona jest w przegrody dla poszczególnych grup 
zwierząt i przepędy ułatwiające obsługę zwierząt. Prze-
pęd z wagą służy do cyklicznego pomiaru masy ciała jak 
również jest niezbędny przy załadunku zwierząt i przy 
oddzielaniu młodzieży od matek oraz przepędzaniu do 
porodówek. Remont stada prowadzony jest w oparciu  
o własny materiał hodowlany, w rozrodzie stosuje się 
krycie naturalne oraz przenoszenie zarodków pozyski-
wanych od własnych dawczyń. 

Program szczepień opracowywany jest przez lekarza 
weterynarii i przez niego wdrażany. Dekoronizacja i kolczy-
kowanie odbywa się w ok. 4-5 dniu po urodzeniu. Korekta 
racic dokonywana jest 2 razy do roku – jesienią i wiosną. 

Pan Pulkowski jest członkiem Grupy Producentów Bydła  
Mięsnego – Dolina Warty, jest też członkiem PZHiPBM.  
W swoim gospodarstwie organizuje praktyki dla uczniów 
ze szkoły rolniczej, którym pokazuje jak wygląda właści-
wa hodowla w nowoczesnym gospodarstwie. Hodowane 
zwierzęta na krajowych wystawach zwierząt hodowla-
nych zdobywały wielokrotnie superczempiony i czempio-
ny w różnych kategoriach wiekowych. 
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Wyróżnieni w kategorii: 
Producent odsadków

Wojciech Marczycki
Parowa 161, 59-724 Osiecznica
woj. dolnośląskie
zgłoszony przez Polski Związek Hodowców  
i Producentów Bydła Mięsnego

Pogłowie bydła utrzymywanego w gospodarstwie  
liczy 70 szt., w tym 34 krowy rasy Limousine i Charolaise.  

W rozrodzie stosuje się krycie naturalnie buhajem rasy 
Limousine. Wycielenia następują zimą i wiosną a odsadki 
sprzedawane są głównie w październiku i listopadzie  od-
biorcom w kraju i za granicą. Rocznie sprzedaje się około 
25 odsadków o średniej masie ciała 257 kg. Remont stada 
oparty jest o jałówki własne oraz o jałówki cielne z zakupu.  

Zwierzęta utrzymywane są w systemie wolnowybiegowym. 
Od maja do października dominuje żywienie pastwiskowe. 
Masa ciała kontrolowana jest okresowo wagą elektroniczną. 

Gospodarstwo objęte jest programem rolnośrodowisko-
wym oraz certyfikacją ekologiczną. Odbywają w nim prak-
tyki uczniowie szkół zawodowych oraz technikum hotelar-
sko-gastronomicznego w ramach prowadzonej działalności 
agroturystycznej. Pan Wojciech od 20 lat jest członkiem Dol-
nośląskiej Izby Rolniczej. 

Emil Wawrzonkiewicz
Nowy Secymin 18, 05-155 Leoncin
woj. mazowieckie
zgłoszony przez Polski Związek Hodowców 
i Producentów Bydła Mięsnego

Pan Wawrzonkiewicz bydło ras mięsnych hoduje od  
5 lat, obecnie stado liczy 27 szt., w tym 15 krów rasy  
Limousine. 

Stado objęte jest oficjalną kontrola użytkowości. 
Stosowane jest krycie naturalne buhajami Limousine  
a wycielenia przypadają na okres od lutego do kwietnia. 
Odsadki sprzedawane są w okresie od października do 
grudnia. Część jałówek pozostaje w gospodarstwie do 
remontu i powiększenia stada. Zwierzęta utrzymywane 
są w systemie alkierzowym na głębokiej ściółce, a budy-
nek podzielony jest na kojce grupowe dla poszczegól-
nych grup zwierząt. 
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Laureat w kategorii: 
Producent opasów

Wojciech Styburski 
Nepomucenów 20, 63-740 Kobylin
woj. wielkopolskie
zgłoszony przez Polskie Zrzeszenie  
Producentów Bydła Mięsnego

W gospodarstwie Pana Styburskiego utrzymywanie 
bydła mięsnego ma 20-letnią tradycję. 

Stado opasów liczy średnio około 25 zwierząt, głów-
nie rasy Limousine. Odsadki w wieku 6 miesięcy zakupy-
wane są od stałego dostawcy. 24-miesięczne zwierząta 
o masie 650 – 750 kg sprzedawane są do zakładów mię-
snych. Zwierzęta utrzymywane są na głębokiej ściółce  
a ich żywieniem zajmuje się doradca żywieniowy. Pod-
stawową paszą jest sianokiszonka uzupełniona paszą tre-
ściwą z dodatkiem mieszanki mineralno-witaminowej.

Pan Wojciech brał udział w wielu szkoleniach i semi-
nariach, m.in. z zakresu finansów gospodarstw rolnych, 
hodowli bydła, produkcji roślinnej. Sam hodowca jest po-
mysłodawcą mieszanki traw Futer Nova, ponadto współ-
pracuje z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu, ak-
tywnie działa na rzecz środowiska rolniczego – zajmuje się 
prowadzeniem grup producenckich i integracją rolników.  
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Wyróżnieni w kategorii: 
Producent opasów

Przemysław Wala 
Topola Mała, ul. Szkolna 62, 63-400 Kobylin
woj. wielkopolskie
zgłoszony przez Polskie Zrzeszenie  
Producentów Bydła Mięsnego

Pan Przemysław opasem bydła zajmuje się od 6 lat. Od 
stałego dostawcy zakupuje jednomiesięczne mieszańce 
phf, Polskiej Czerwonej, Angusa i Limusine. Cielęta szcze-
pione są profilaktycznie na choroby układu oddechowego.

Zwierzęta utrzymywane są w budynkach uwięzio-
wych i wolnostanowiskowych, na bukaciarnie przerobio-
ne zostały też stodoła i chlewnia. W najbliższym czasie 
planowana jest budowa wiaty dla opasów. Zwierzęta są 
pod stałą opieką lekarza weterynarii. 

Rocznie sprzedawanych jest około 50 opasów w wieku 
18-20 miesięcy o średniej masie ciała około 700 kg. Zwie-
rzęta osiągają średnią wydajność rzeźną 57% i klasę R  
w klasyfikacji EUROP.  

Andrzej Kubacki 
Ciełuchowo 49, 87-620 Kikół
woj. kujawsko-pomorskie
zgłoszony przez Kujawsko-Pomorski  
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

W gospodarstwie opas bydła prowadzony jest od 20 
lat. Od okolicznych rolników oraz za pośrednictwem in-
ternetu kupowane są 4-miesięczne cielęta rasy phf oraz 
krzyżówki z rasami mięsnymi, takimi jak Limousine czy 
Charolaise. 

Cielęta utrzymywane są grupowo w kojcach do 6 mie-
siąca życia, następnie w budynku uwięziowym na posadz-
ce rusztowej. W gospodarstwie stosuje się szczepienia 
profilaktyczne kupowanych cieląt w celu ich zabezpiecze-
nia przed chorobami. 

Opasy sprzedawane są pośrednikom w wieki 22 miesię-
cy, przy masie ciała około 750 kg, a rozliczenie następuje  
w oparciu o masę żywych zwierząt. Rocznie sprzedaję się 
około 80 zwierząt. 
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Ogólnopolski Konkurs
PRODUCENT BYDŁA MIĘSNEGO ROKU 2021

Organizatorzy: 
Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego 

Fundacja Edukacji Ekonomicznej i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Patronat Honorowy:
Henryk Kowalczyk – Wiceprezes Rady Ministrów,  
     Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Małgorzata Gośniowska-Kola – p.o. Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka  
     Wsparcia Rolnictwa

Halina Szymańska – Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

prof. dr hab. Michał Jerzy Zasada – JM Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
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Polskie Zrzeszenie  
Producentów Bydła Mięsnego

Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego od 2005 roku aktywnie działa na arenie krajowej i międzynaro-
dowej na rzecz polskich producentów żywca wołowego dążąc do integracji wszystkich ogniw łańcucha produkcji. Jako 
organizacja branżowa zrzeszamy w swoich szeregach producentów bydła mięsnego, realizujemy projekty w ścisłej 
współpracy ze światem nauki, przemysłem mięsnym a także projekty promujące spożycie wołowiny w Polsce, szcze-
gólnie uznanej wołowiny z certyfikatem jakości.

Mając na uwadze konieczność uzyskania wsparcia ze strony administracji rządowej i pozarządowej oraz Unii Euro-
pejskiej dla polskich producentów bydła mięsnego, obronę ich interesów, poprawę dochodów, pomoc w organizowa-
niu się producentów w grupy producenckie prowadzić będziemy dalsze działania aby to osiągnąć.

Nasi członkowie są aktywni i skuteczni w zabieganiu o wsparcie administracji rządowej dla sektora wołowiny.

Cele realizujemy przez: 
•  zabieganie o wsparcie administracji rządowej, pozarządowej dla rozwijania produkcji bydła mięsnego i wołowi-

ny kulinarnej o jakości odpowiadającej wymaganiom konsumentów,
•  inspirowanie do powstawania grup producenckich bydła mięsnego,
•  działanie w kierunku poprawy jakości mięsa wołowego,
•  wsparcie dla wdrażania nowych produktów, procesów i technologii,
•  wsparcie dla budowania sieci współpracy,
•  wsparcie dla transferu wiedzy,
•  doradztwo i szkolenia,
•  zabieganie o najbardziej opłacalne rynki zbytu dla bydła opasowego, rzeźnego i mięsa kulinarnego,
•  promowanie konsumpcji mięsa wołowego w Polsce,
•  wykorzystanie wołowiny w promocji produktów regionalnych oraz ich roli jako znaczących elementów dziedzi-

ctwa kulturowego,
•  promocja ekologicznych metod chowu bydła, produkcji ekologicznej wołowiny wysokiej jakości.

Obecne działania:
• Reprezentujemy polskich producentów bydła mięsnego na forum grupy roboczej „Wołowina” COPA COGECA  

i jesteśmy ekspertami COPA COGECA na spotkaniach z Komisją Europejska w sprawach  wołowiny. Udział w tych 
gremiach pozwala nam monitorować i wpływać na pozycję polskich producentów w Unii Europejskiej.

• W dniu 4 lipca 2013 roku Grupa Robocza „Promocja produktów rolnych” Copa-Cogeca wybrała Prezesa Jerzego 
Wierzbickiego na stanowisko przewodniczącego, a w  2015 roku ponownie na drugą kadencję.

• Producenci bydła stanowią fundament łańcucha dostaw wołowiny na rynek krajowy i zagraniczny, a ich pozycja 
wymaga wzmocnienia. 

• Stworzony i nadzorowany przez PZPBM System QMP (Quality Meat Program) w celu poprawy dochodów rolni-
ków i wzmocnienia ich pozycji w łańcuchu dostaw został uznany w 2008 roku przez Ministerstwo Rolnictwa za 
oficjalny krajowy system jakości żywności i jest wspierany w ramach PROW 2014-2020.

• System QMP jest zbiorem zasad, określających cały proces produkcji mięsa wołowego, od genetyki, poprzez za-
sady utrzymania zwierząt, żywienia dla uzyskania wysokiej jakości mięsa, transport zwierząt aż po sposób jego 
pakowania i oznakowania. Zgodność produkcji z zasadami potwierdza certyfikat zgodności wystawiany przez 
niezależną jednostkę certyfikującą.  „Dobra Wołowina z certyfikatem QMP”, która trafia do handlu i na stoły, jest 
zawsze smaczna krucha, soczysta, miękka i z pewnego źródła. Niezależnie od tego, z którego regionu pochodzi.

• System QMP gwarantując w procesie produkcji jakość wołowiny, która zaspokaja oczekiwania konsumentów i smako-
szy tego mięsa daje producentowi możliwość otrzymania wyższej ceny za sztukę bydła wyprodukowaną w systemie.

• Po sukcesie kampanii promocyjnej „QMP – wołowina zawsze dobra!” odnotowujemy dynamiczny wzrost popytu 
na bydło z certyfikatem QMP i co za tym idzie wzrost liczby uczestników systemu, z korzyścią dla coraz większej 
rzeszy polskich producentów żywca wołowego.
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Fundacja Edukacji Ekonomicznej i Rozwoju Obszarów Wiejskich powstała w 2009 roku, jako odpowiedź 
na rosnące potrzeby doradztwa w zakresie rachunkowości, zarządzania, planowania, inwestycji i rozwoju. 
Dotychczasowe działania Zarządu Fundacji były ukierunkowane na podjęcie działalności statutowej w za-
kresie rachunkowości i doradztwa poprzez założenie biura rachunkowego oraz podjęcie działalności sta-
tutowej fundacji związanej z dbałością o ochronę i promocję zabytków historycznych i przyrodniczych na 
obszarach wiejskich w gminie Dobrcz. Fundacja koordynowała i organizowała także pobyt uczestników 
Projektu „EURORZEŹNIK – staże w  Polsce”. 

Utworzone biuro rachunkowe świadczy usługi w zakresie analiz wyników działalności gospodarczej, 
opracowań planów rozwoju, oceny projektów inwestycyjnych, analiz porównawczych wyników ze wskaź-
nikami wzorcowymi oraz oceny osiągniętego postępu, oceny ryzyka finansowego projektów i planów 
przedsięwzięć, przygotowanie wniosków kredytowych. Działalność Fundacji obejmuje również wykonanie 
ekspertyz m.in. w zakresie analizy rozwoju rolnictwa i gospodarstw w ujęciu krajowym i regionalnym. 

W ubiegłym roku Fundacja organizowała kolejną edycję konkursu PSZCZELARZ ROKU oraz w marcu br., 
we współpracy ze Szkołą Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ogólnopolską konferencję „Szan-
se i wyzwania pszczelarstwa w Polsce”. Podjęte działania wynikają z założonych celów statutowych Funda-
cji m.in. „przygotowanie, wspomaganie i promowanie inicjatyw o charakterze naukowym i ekonomicznym 
w szczególności związanych z edukacją i rozwojem obszarów wiejskich”. Obecnie wspólnie z Polskim Zrze-
szeniem Producentów Bydła Mięsnego organizuje ogólnopolski konkurs PRODUCENT BYDŁA MIĘSNEGO. 

Fundacja Edukacji  
Ekonomicznej i Rozwoju  
Obszarów Wiejskich
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