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INFORMACJA PRASOWA 

Warszawa, 21 lutego 2018 r. 

 

KRD-IG jako przedstawiciel branży na posiedzeniu  

Parlamentarnego Zespołu ds. rozwoju drobiarstwa  

 

21 lutego br. w Sejmie RP odbyło się posiedzenie nowopowstałego Parlamentarnego Zespołu  

ds. rozwoju drobiarstwa jako strategicznej gałęzi polskiej gospodarki. Przedstawiciele Krajowej 

Rady Drobiarstwa – Izby Gospodarczej wzięli udział w tym spotkaniu jako eksperci branży. 

 

Na pierwszym merytorycznym posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. rozwoju drobiarstwa jako 

strategicznej gałęzi polskiej gospodarki w roli reprezentanta polskiego sektora drobiarskiego 

wystąpił Łukasz Dominiak, Dyrektor Generalny KRD-IG. Jego prezentacja przybliżyła 

parlamentarzystom aktualną kondycję branży oraz pozwoliła zobrazować stojące przed  

nią wyzwania, wynikające z dynamicznych zmian społecznych, gospodarczych i legislacyjnych  

na poziomie krajowym, a także europejskim i globalnym. 

 

Wierzę, że stworzony ponadpartyjnie Zespół Parlamentarny będzie wspierał ochronę interesów 

polskiego sektora drobiarskiego, a co za tym idzie stojącej za nim rzeszy hodowców i 

producentów drobiu. Cieszy nas również fakt, iż posłowie dostrzegli ważną rolę KRD-IG we 

wspieraniu rodzimego drobiarstwa i dali nam szansę na zaprezentowanie głosu branży  

– mówi Łukasz Dominiak. 

 

Parlamentarny Zespół ds. rozwoju drobiarstwa jako strategicznej gałęzi polskiej gospodarki jest 

pierwszą grupą tego rodzaju, działającą wyłącznie na rzecz wybranego sektora rolno-spożywczego, 

co nadaje wydarzeniu szczególnej rangi. Dotychczas w Parlamencie działały dwa Zespoły zajmujące 

się pokrewnymi obszarami, lecz miały one charakter horyzontalny i zaangażowane były  

w szerokorozumianą misję Wsparcia Rolników i Producentów Żywności oraz Polskiego Rolnictwa. 

Inicjatorem utworzenia Zespołu Parlamentarnego ds. rozwoju drobiarstwa jako strategicznej gałęzi 

polskiej gospodarki była grupa posłów z różnych ugrupowań partyjnych.  
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Działania informacyjno-promocyjne współfinansowane ze środków Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego 

Kontakt dla mediów: 

Adrian Słojewski 

Partner of Promotion 

a.slojewski@partnersi.com.pl 

22 858 74 58 wew. 67 

 

 

KRAJOWA RADA DROBIARSTWA – IZBA GOSPODARCZA 

WIODĄCA ORGANIZACJA SEKTORA DROBIARSKIEGO W POLSCE 
 

Działa nieprzerwanie od ponad 25 lat i zrzesza ponad 80 członków reprezentujących hodowlę, reprodukcję i wylęgi, 

produkcję towarową drobiu i jaj, a także produkcję i sprzedaż mięsa drobiowego oraz jego przetworów i jaj 

konsumpcyjnych, produkcję pasz dla drobiu, produkcję towarzyszącą. Podmioty zrzeszone w KRD-IG posiadają łącznie 

blisko 70% udziału w rynku krajowym oraz około 90% udziału w eksporcie. KRG-IG prowadzi szeroką działalność 

dydaktyczną i naukową związaną z sektorem drobiarskim. 

Celem działalności KRD-IG jest m.in. stały rozwój i unowocześnianie polskiego drobiarstwa, ochrona interesów 

hodowców i producentów drobiu oraz przetwórców mięsa drobiowego, ich integracja, reprezentowanie krajowego 

drobiarstwa wobec władz państwowych i organizacji pozarządowych.  

Ponadto na podstawie upoważnienia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi KRD-IG podejmuje zadania z zakresu konstrukcji 

i realizacji programów hodowlanych, wykonywania oceny wartości użytkowej i hodowlanej drobiu, prowadzenia ksiąg 

hodowlanych i rejestrów mieszańców drobiu. 
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