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Przepisy UnijnePrzepisy Unijne

 Rozporządzenie( WE) 852/2004 Rozporządzenie( WE) 852/2004 
Parlamentu i Rady w sprawie higieny Parlamentu i Rady w sprawie higieny 
środków spożywczychśrodków spożywczych

        przepisy dotyczące higieny dla środków produkcji powinny mieć przepisy dotyczące higieny dla środków produkcji powinny mieć 

zastosowanie jedynie do przedsiębiorstw, których specyfika działania zastosowanie jedynie do przedsiębiorstw, których specyfika działania 
zakłada ciągłość działań i pewien sposób organizacji.zakłada ciągłość działań i pewien sposób organizacji.

          Wymóg dokumentacji musi być elastyczny, aby nie powodował Wymóg dokumentacji musi być elastyczny, aby nie powodował 
nadmiernego obciążenia bardzo małych producentów.nadmiernego obciążenia bardzo małych producentów.



Przepisy KrajowePrzepisy Krajowe
 Rozporządzenie w sprawie wymagań Rozporządzenie w sprawie wymagań 

przy produkcji produktów pochodzenia przy produkcji produktów pochodzenia 
zwierzęcego przeznaczonych do zwierzęcego przeznaczonych do 
sprzedaży bezpośredniejsprzedaży bezpośredniej

 Rozporządzenie w sprawie Rozporządzenie w sprawie 
szczegółowych warunków uznania szczegółowych warunków uznania 
działalności marginalnej, lokalnej i działalności marginalnej, lokalnej i 
ograniczonejograniczonej



To nie są przepisy dla To nie są przepisy dla 
rolnika ponieważ:rolnika ponieważ:
 Wymagają rejestracji zakładu, który musi Wymagają rejestracji zakładu, który musi 

spełnić wszystkie wymogi takie, jak duże spełnić wszystkie wymogi takie, jak duże 
zakłady przemysłu spożywczego.zakłady przemysłu spożywczego.

 Wytłoczenie soku z jabłek z własnego Wytłoczenie soku z jabłek z własnego 
sadu wymaga zgłoszenia działalności sadu wymaga zgłoszenia działalności 
gospodarczejgospodarczej



ZAPRASZAMY ZAPRASZAMY 
KOSUMENTÓW DO NASZYCH KOSUMENTÓW DO NASZYCH 
GOSPODARSTW GOSPODARSTW 

Pokazujemy im co Pokazujemy im co 
wytwarzamy i w jaki wytwarzamy i w jaki 
sposób.sposób.









   

„Każdy, kto podporządkowuje się 
niesprawiedliwemu prawu, ponosi 

odpowiedzialność za to wszystko, co jest tego 
konsekwencja. Toteż, jeżeli prawo i sprawiedliwość 

są
w konflikcie, musimy wybrać sprawiedliwość

i nieposłuszeństwo wobec prawa.”

Mahatma Ghandi 



Kto ma w ręku żywność ten rządzi 
światem.



Afery spożywcze Afery spożywcze 
generowane przez przemysł generowane przez przemysł 
żywnościżywności

Odświeżanie wędlin (Constar, Starachowice)Odświeżanie wędlin (Constar, Starachowice)

Konserwy mięsne 20 letnie-sprowadzono 200ton Konserwy mięsne 20 letnie-sprowadzono 200ton 
szwedzkiego mięsa z 1983rszwedzkiego mięsa z 1983r

Afera słoiczkowa –produkty dla dzieci firmy Gerber Afera słoiczkowa –produkty dla dzieci firmy Gerber 
zawierały MOM( ścięgna, włókna i błony)zawierały MOM( ścięgna, włókna i błony)

Sól techniczna w żywnościSól techniczna w żywności

Susz jajeczny( zamiast żółtek-susz rybny z kurkumą i Susz jajeczny( zamiast żółtek-susz rybny z kurkumą i 
wapniem)wapniem)



To rolnicy , a nie To rolnicy , a nie 
korporacje powinni korporacje powinni 
wytwarzać żywnośćwytwarzać żywność
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