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03 czerwca 2015 r.
Szanowny Pan
BARTOSZ ARŁUKOWICZ
Minister Zdrowia
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa
kancelaria@mz.gov.pl

Szanowny Panie Ministrze,
Dot. Projektu Wytycznych Dobrej Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej przy produkcji żywności
niezwierzęcego pochodzenia w warunkach domowych z wykorzystaniem surowców roślinnych z
własnych upraw.
W załączeniu pozwalamy sobie przekazać uwagi sformułowane po posiedzeniu Podkomisji Komisji
Rolnictwa ds. sprzedaży bezpośredniej, która miała miejsce 14.05.2015 r. nt. Konsultacje i dyskusja na
temat, przedstawionego przez Ministra Zdrowia, projektu „Wytycznych Dobrej Praktyki Higienicznej i
Produkcyjnej przy produkcji żywności niezwierzęcego pochodzenia w warunkach domowych z
wykorzystaniem surowców roślinnych z własnych upraw”, odnoszących się do przepisów rozdziału III
załącznika II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia
2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych.
Łączymy wyrazy szacunku

Rafał Serafin
Fundacja Partnerstwo dla Środowiska
w imieniu organizacji działających na rzecz Legalnej Żywności Lokalnej
rafal.serafin@fpds.pl

Do wiadomości
Marek Posobkiewicz, Główny Inspektor Sanitarny - inspektorat@gis.gov.pl
Dorota Niedziela, Przewodnicząca Podkomisji Komisji Rolnictwa ds. sprzedaży bezpośredniej
dorota.niedziela@sejm.pl
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Uwagi dot Projektu Wytycznych Dobrej Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej przy produkcji żywności
niezwierzęcego pochodzenia w warunkach domowych z wykorzystaniem surowców roślinnych z
własnych upraw.

W związku z przedstawieniem do konsultacji społecznych „Wytycznych Dobrej Praktyki Higienicznej i
Produkcyjnej przy produkcji żywności niezwierzęcego pochodzenia w warunkach domowych z
wykorzystaniem surowców roślinnych z własnych upraw” zwanych dalej „Wytycznymi”, w imieniu
strony społecznej chcielibyśmy Panu Ministrowi przedstawić poniższe uwagi.
Chcielibyśmy serdecznie podziękować za przedstawiony projekt wytycznych, które mogą stanowić
rzeczywistą pomocą dla producentów rolnych prowadzących przetwórstwo na niewielka skalę. Takie
wytyczne, z poszerzonym katalogiem wytwarzanych produktów, mają do spełnienia ważną rolę
dokumentu przybliżającego i tłumaczącego założenia odpowiedniego rozporządzenia.
W związku z podpisaniem przez Prezydenta RP nowelizacji Ustawy o PDOF z dnia 09.04.2015 r. i jej
wejściem w życie w dniu 16.01.2016 r. niezbędne jest wypracowanie regulacji prawnych, określających
zasady produkcji i wprowadzania do obrotu żywności wyprodukowanej na bazie własnego surowca, a
w szczególności produktów pochodzenia roślinnego i mieszanych.
Przedstawione do konsultacji społecznych „Wytyczne Dobrej Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej przy
produkcji żywności niezwierzęcego pochodzenia w warunkach domowych z wykorzystaniem
surowców roślinnych z własnych upraw”, jak zostało to sformułowane w „Wytycznych” nie stanowią
twardego prawa, a mogą być jedynie wskazówką i materiałem pomocniczym we wdrażaniu zasad
higieny i bezpieczeństwa żywności.
Potrzebne jest zatem odpowiednie Rozporządzenie Ministra Zdrowia określające zasady produkcji i
wprowadzania do obrotu określonych ilości artykułów spożywczych roślinnych i mieszanych,
wyprodukowanych na bazie surowców własnych w procesie produkcyjnym dokonywanym
osobiście, mającym charakter sezonowy i nie wymagającym wysokiego stopnia organizacji
produkcji, na co zezwala pkt (9) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 852/2004
z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych.
W ciągu ostatnich 2 lat zbierała się wiele razy Podkomisja nadzwyczajna do spraw zmian legislacyjnych
dotyczących sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych. W pracach Podkomisji uczestniczyli
zainteresowani posłowie, przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju
Wsi, reprezentanci Kancelarii Prezydenta oraz przedstawiciele organizacji branżowych i
pozarządowych. W wyniku prac tej Podkomisji, po uzgodnieniach ze stroną społeczną i

międzyresortowych, zostało znowelizowane Rozporządzenie o sprzedaży bezpośredniej
(MRiRW), które aktualnie jest w procesie notyfikacji przez KE.
Również dzięki pracy tej Podkomisji, została wypracowana, satysfakcjonująca zarówno stronę
rządową, jak i społeczną, propozycja rozporządzenia dot. dostaw bezpośrednich. Stwierdzono
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jednak na podstawie stanowiska Ministerstwa Spraw Zagranicznych, że wykracza ona poza
istniejące ramy prawne UE. Naszym zdaniem, nie jest to stwierdzenie uzasadnione. Tym nie
mniej chcemy zwrócić uwagę, że ostatecznym sposobem na rozstrzygnięcie kwestii zgodności
lub niezgodności z prawem UE jest przyjęcie projektu rozporządzenia i skierowanie go
notyfikacji. Rozporządzenie, o którym mowa, nie musi się przecież koniecznie nazywać
rozporządzeniem o sprzedaży bezpośredniej i jako dotyczące produkcji lokalnej na małą skalę,
nie musi być notyfikowane przez KE.
Biorąc powyższe pod uwagę proponujemy, zgodnie z tym, co postulowano podczas zebrania
Podkomisji w dniu 14.05 br., niewielką nowelizację Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6
czerwca 2007 r. w sprawie dostaw bezpośrednich środków spożywczych, polegającą na
wprowadzeniu możliwości rozdrabniania produktów produkcji pierwotnej pochodzenia
roślinnego.
Natomiast inne zmiany, poszerzające asortyment produktów, które rolnik mógłby wytworzyć
na bazie własnych surowców, z dodatkiem pochodzących spoza gospodarstwa niezbędnych
dodatków i przypraw, bez zatrudniania dodatkowych osób powinny zostać wprowadzone
oddzielnym rozporządzeniem Ministra Zdrowia, bazującym na wycofanym projekcie
rozporządzenia z 24 lipca 2014 r. 1
Wprowadzenie rozporządzenia powinno z pewnością zostać uzupełnione adekwatnymi do
polskich warunków „Wytycznymi Dobrej Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej przy produkcji
artykułów spożywczych na bazie własnego surowca”. Rozporządzenie (WE) NR 852 /2004 PE i Rady z
dnia 29.04.2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych, stwierdza w Artykule 7, że tworzenie
krajowych wytycznych dobrej praktyki higieny jest jak najbardziej pożądane w sposób określony w
Artykule 8, czyli przez sektory spożywcze.
Zdajemy sobie sprawę, że w Polsce nie istnieją jeszcze organizacje małych producentów – przetwórców
rolnych, jak np. organizacja Country Markets, zrzeszająca aktualnie 1042 członków, która była
inicjatorem irlandzkiego Poradnika, na którym przy opracowaniu „Wytycznych” wzorowało się
Ministerstwo Zdrowia. Poradnik irlandzki został opracowany we współpracy z agendami rządowymi
Food Safety Authority of Ireland i Health Service Executive, ale zgodnie z Rozporządzeniem (WE) NR
852 inicjatywa jego opracowania wyszła z sektora producentów.
Jako przedstawiciele sektora producentów rolnych, zainteresowanych rozwojem przetwórstwa na
niewielką skalę dziękujemy za podjęcie inicjatywy stworzenia wytycznych dobrych praktyk, ale
jednocześnie apelujemy do Pana Ministra o stworzenie warunków dla rzetelnej współpracy (np.
1

Być może mogłoby to być jedno wspólne rozporządzenie pod warunkiem, że udałoby się je tak sformułować
by dostawy bezpośrednie pozostałyby niezmienione, tzn. nieobjęte nowo wprowadzonym 2% podatkiem
ryczałtowym.
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powołania mieszanego zespołu autorskiego) i prowadzenia rzeczywistych konsultacji społecznych
podczas powstawania dokumentu. Wydaje nam się celowe przed rozpoczęciem dalszych prac nad
projektem wytycznych, porównanie wytycznych przyjętych w innych krajach członkowskich UE, a nie
tylko Irlandii…
Podsumowując, zwracamy się z uprzejmą prośbą do Pana Ministra o kontynuację prac nad projektem
Rozporządzenia o produkcji i wprowadzaniu do obrotu małych ilości środków spożywczych
przetworzonych pochodzenia roślinnego i mieszanych, pochodzących z własnych gospodarstw, co
pozwoli na rzeczywiste wdrożenie zmian wprowadzonych w UPDOF w dniu 09.04.2015., która zacznie
obowiązywać od 01.01.2016 r.
Łączymy wyrazy szacunku.

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Zofia Winawer z.winawer@efrwp.com.pl
Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich FAOW – Ryszard Kamiński ryszard.kaminsk@faow.org.pl
Fundacja Compassion in World Farming – Krzysztof Mularczyk Krzysztof.Mularczyk@ciwf.org.uk
Fundacja Partnerstwo dla Środowiska – Rafał Serafin rafal.serafin@fpds.pl
Instytut Spraw Obywatelski – Rafał Górski rafal.gorski@inspro.org.pl
Małopolska Izba Rolnicza – Henryk Dankowiakowski mir@mir.krakow.pl
Małopolskie Stowarzyszenie Rolników Ekologicznych „Natura” – Jan Nawieśniak - ekojan1@o2.pl
Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju – Janusz Kowalski pogostoro@interia.pl
Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego – Izabella Byszewska i.byszewska@onet.pl
Polska Izba Technologii i Wyrobów Naturalnych - Sylwester Lipski sylwester.lipski@pitiwn.pl
Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu – Monika Bochenek mbochenek@pcfe.home.pl
Stowarzyszenie Gościniec 4 Żywiołów – Renata Bukowska renatabukowska@poczta.onet.pl
Stowarzyszenie Grupa Od Rolnika – Barbara Zych grupaodrolnika@wp.pl
Stowarzyszenie Koszyk Lisiecki – Dagmara Pilis – pilis.dagmara@gmail.com
Stowarzyszenie LGD Dolina Raby – Krzysztof Kwatera kwatera@onet.pl
Stowarzyszenie LGD Dunajec-Biała – Jan Czaja jan.czaja@dunajecbiala.pl
Stowarzyszenie LGD Korona Północnego Krakowa – Barbara Kawa - info@koronakrakowa.pl
Stowarzyszenie na Śliwkowym Szlaku – Katarzyna Jasnos biuro@nasliwkowymszlaku.pl
Stowarzyszenie Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi EKOLAND - Piotr Woźnicki
p.woznicki@wp.pl
Tatrzańska Agencja Rozwoju, Promocji i Kultury – Krzysztof Król Łęgowski dyrektor.agencja@tatry.pl
Związek Zawodowy Rolników Ekologicznych im Św. Franciszka z Asyżu – Danuta Pilarska danuta.pilarska@wp.pl
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