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Coc{oc,s'Z Ao 4us 6n'
W odpowiedzi na pismo o znal<u GMS-WP-173-248/18 z dnia 28 wrzeSnia

2OL8 r. w sprawie projekttr ustawy o zmianie ustawy o produktach pochodzenia
zutier4cego oraz ustawy o bezpieczntrstwie 25rwno6ci i 2ywienia oraz r:ra pismo
o zrraku GMS-WP-L73-249/28 z dnia 28 wrzeSnia 2OL8 r. lljgig-ggtalg-
-e.rutenij_rrfekLog_c.tr ustalv -E ce.tu utatwieqiasp daA
@Krajowa lzba Lekarsko-Weterynar5{na zglasza nastgpuj4ce
uwagi:

1. Uwagi do projektu ustawy o znianie ustawy o produktach pochodzenia
zutier4cego oraz ustawy o bezpieczrenstwie z5rurnoSci i irywienia.

Proponowana zmiana w art. 19 ust. 4 ustawy o produktach pochodzenia
zwier4cego (polegaj4ca na zniesieniu obowiqzku spnr4dznnia i prz.edlo2enia
powiatowemu lekarzowi weter5marii do zatwierdz,enia projektu technologicznego
zakNadu oraz dopeheieniu obowiazku inforrracyjnego o zakresie, wielkoSci produkcji
i rodzaju produkt6w pochodzenia zuuierzgcego, kt6re maja byc produkowane
w zakladzre o dznlaJnoSci marginalnej lokalnej i ograniczonej) stanowi z,agroircnie
dla zdrowia publicznego, poniewaZ zgodnie z $ 2 ust. I pkt 3 rozporz4dzrunia
Ministra Rolrrictwa i Rozrvoju Wsi z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie szczegolowych
wanrnk6w luznartia dzialalnor$ci marginalnej, lokalnej i ogranicz,onej podmioty
prowadz4ce taka dzialalnoSc moga zbywac d:uire iloSci 2rywnoSci pochodzenia
zlurierz4cego, przez co mogA zaopatrymac nawet kilka tysiecy gospodarstw domowych
tygodniowo. W zuiaalas, z powyLszym powiatowy lekarz weter5marii, kt6ry sprawuje
nadz6r nad takq, dzialalno6ci4, powinien miei mo2liwoSc ?apoznania sie z profilem
dzialalnoSci oraz projektem technologicznytn w celu ustalenia, czy wielkoSd
i rozmiesz,czer:rie pomiesz,czefi pozrvala na wprowadzenie do obrottr okreSlonej iloSci
2ywnoSci z zachowarriem jej bezpiecz,enstwa. Ponadto nalezy zaznaczyc, D wiekszoSd
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dzialalnoSci marginalnych lokalnych i ogranicznnych to podmioty, kt6re prowadz4

swoj4 produkcjg w specjalnie do tego wybudowanych pomieszcz.eniach, dlatego te2

poiadane jest spraw&eaie prznz powiatowego lekarza, weterynarii, c4 projekt

spelnia wymagania okreslone w $ 2 rozporzadzrunia Ministra Rotnictwa i Rozuroju

Wsi z dnia 18 marca 2OLg r. w sprawie wymagari, jakie powinien spelnia6 projekt

technologiczrty zakladu, w kt6rym ma byc prowadzona dnalalnoS6 w zakresie

produkcji produkt6w pochodzeni a zutiet4cego.

Odnosz4c sie do zapisow zawartych w projekcie ustawy nasuwaj4 sie

w4tpliwoSci, cry zniesienie obowiqzku prz,edlohenia do akceptacji projekhr

technologicznego z,akladu.bedzre mialo rzeczywisty wPtyw na ulatwienie rozpoez&cra

dzialalnoSci pr?Ez podmioty zamietzaj4ce prowadzie, produkcjg irywnoSci

pochodzenia zwierpcego, nawet przy niewielkiej skali. Obecnie, zgodnie

z obowiqguj4cym Rozporz4dz,eniem Ministra Rolnictwa i Rozrroju Wsi z dnia
18 marca 2OL3 r w sprawie wymagarl, jakie powinien spelnid projekt technologiczny

zakladu, w kt6rym ma byc prowadzona dzialalnoSd w zakresie produkcji
pochodzenia zwierz,ecego, wymieniony projekt zawiera podstawowe, niezbedne dla
organu nadzoruj4cego, informacje dotycz4ce zakresu dzialalnoSci. Nale2y zau'wairy6,,

Le w prz5rpadkq sprz,eda,2y bezpoSredniej, projekt sklada sig wyl4cznie z czn$ci

opisowej, gdzre w pigciu zdaniach, bedacych odpowiednikiem pigciu punlrt6w $ 3,

podawane s4 wlaSnie takie informacje. Dla zakladilw kategorii MLO wymagana jest

co prawda cz,eS6, graficzna, ale jest to nic innego, jat< plan w odpowiedniej skali,

kt6ry moi.e byc sporz4dzony przaz wlaSciciela w zakresie wlasn5m, bez

poSrednictwa wyspecjalizowanych inst5rtucji, kt6ry to plan, w pol4czeniu ?E

sprowadzon4 do pigciu punkt6w czesci opisowej, zgodnej z S 1.1 pkt 1, daje obraz

rodzaj.u, wielkoSci i innych istotnych etap6w planowanej daalalnoSci. Proponowane

zmiarty ogranicz1 wiec zakres wiedzy o z.akladzie, co najmniej na etapie jego

rejestracji, co ma istotne zrracznnie. Dzieki niemu bledy w funkcjonowaniu zakladtt
mo1na wyeliminowac ju2 w tazie prqektu. Z wlasnego doSwiadcznria wiemy, i2
wiedz,atechnologiczna, azwNasznza. prawna, os6b prowadz4cych takie zaklady jest

czesto nieadeku'atna do prawidlo\pego zaplanowania produkcji w zakNadne. Analiza
projekhr technologicznego zapobiega powstaniu bled6w, kt6re mogtyby rzutowai na
bezpieczenstwo 2ywnoSci. Pamietajmy r6wnie2, iw przypadku dzia.lalno6ci MLO nie

ma obowiqzkg za1nterdzarria zakladu prznd. rozpoc?&ciem produkcji. W tej sytuacji
proponowane zmiarry doprowadz,4 do syhracji, gdne wlaSciciel obiektu poniesie

koszty zwiaZ,arrc z budow4 i w5ryosaZeniem zakladu, w kt6rym na skutek blednych

zaloini niemo2liwe bedzie zapewnienie bezpieczeristwa 2ywnoSci, a dopiero kontrola
przeprowadz,ona w trakcie produkcji pozrvoli na we4rfikacje. W takiej sytuacji
nadzoruj4cy, stwierdzaj 4cy powaime bledy skutkujace zagro2nniem irycia i zdrowia

konsument6w, mog4 byd zmusz,eni do wydania decyzli zak<azujacej produkcji, co dla
prowadz4cego skutkowac bedne duzymi stratami finansowyni. Stratami, kt6rych
moima uniknad popvaz analize projekhr technologi cznego.

2. Uwagi do projektu ustawy o zmianie niekt6rych ustaw w celu ulatwienia
sprzedairy 2,ywnoSci pn?Ez rolnikow do sklepow i restauracji.
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Proponowana zrniana w art. 44a ust. 2 ustawy o bezpieczeristwie 2ywnoSci

i irytreriapolegaj4ca na braku obowiqzku oznakowania miejsca zbywatia 2rywnoSci

pochodz4cej od podmiot6w prowadz4cych rolniczy handel detaliczny przez rrp.

sklepy czy restauracje, moite wprowadzid w blad konsumenta koficowego, kt6ry ma
prawo znae, pochodzenie 2ywnoSci ju2 na etapie jego wybom. WiadomJrm jest, 12

oznakowanie miejsca w restauracji nie jest mo2liwe, powinna natomiast by6

wyrragana stosowna informacja o pochodzeniu i,ywnoSci.

Mo2liwoS6 sprz,edairy do sklep6w produkt6w poddanych obrobce termicznej
(wedzonki, wgdliny, wgdliny podrobowe itp.), chocia2bezpieczniejszych od wyrobow

surowych, moin spowodowaC trudnoSci w ustaleniu partii produkc5{nej w5rrobu,

a co zatym idzie wielkoSci danej partii, pochodzeniai ro&aju surowc6w i dodatk6w

u2ffich do produkcji, co stoi w spnzeczrroscr z zasadami ident5dkowalnoSci na

ka2dym etapie produkcji. Niezurykle istotny jest fakt, D produkty sprzedawane

w sklepach musz4 byd opatrzone odpowiedni4 etykiet4, podczas gdy rolnicy
w zderydowanej wiekszoSci sprzedaj4 swoje produkty l'uznm, musz4 one r6wnie2

posiadad date przydatnoSci do spo2ycia, ustalonA na podstawie badan
przechowalniczych, kt6rych cena dla zdecydowanej wiekszoSci przedstawicieli

sektora RHD jest cen4 ?aporow4

Istotne lrydaje sie uwzgtgdnienie w projekcie wymagan sanitarno-

higieniczrrych, m.in.: koniecznoSci posiadania aktualnego zasvdadcz'enia lekarskiego

do pracy zwipanej z kontaktem z irywnoSci4, badania wody (mikrobiologTczne oraz

fizykochemicznel pozyskanej w miejscu prowa&onej produkcji otaz olseSlenie

czgstotliwoSci przeprowadzania takich badari.

Sprzeda; w ramach RFID surowych wyrobow migsnych stanowi potencjalne

zagroi,erie dla zdrowia konsument6w. Produkcja wymienionych wyrob6w wymaga

szcrng6lnych warunk6w zar6wno techniczno-sanitarnych, jak i temperaturowych.

Przy produkcji w warrrnkach domowych, a nastgpnie przechow5rwaniu, dystrybucji
i kolejnych etap6w obrofir rozciagnietych w czasie nawet do kilku dni bez

zachowar1ia ci4gloSci laricucha chlodniczego, utrz5rmanie wymaganych parametr6w

mikrobiologicznych jest niemo2{iwe.

Kolejna kurestia j""t teilrin przyiatnoSci do spoiycia. Nie nale2y oczekiwad

wykonagiaprzez rolnik6w pr6b.przectrowalniczych wyrobu gotowego, ? nawet ieinn
zostalyby przeprowadz.one, warunki produkcji w pomiesz.cznniu kuchennym domu

mieszkalnego nie s4 powtarzalne. Ponadto wprowadzenie do sklep6w wyrob6w tar.
swojskich stwarza szerokie pole do mo2liwoSci obrotu 2rywnoScia niewiadomego

pochodzenia, poniewa2 praktycznie nie ma mo2liwoSci odr6irrienia i identyfikacji
produktu od rolnika X od nielegalnej produkcji producenta Y.

W chwili obecnej rodzaje wyrob6w i produkt6w wymienione powy2ej mog4 by6

wyfirarzane i wprowadzane do obrohr m. in. przez zaklady kategorii MLO (rynek

mal5r, lokalny, ograniczony), Zaklady tego t5pu, bedace najczgSciej frrmami
rodzinnymi bazujacymi na surowcach miejscowych, odpowiadaj4 zpJo2'eniom

ulatwiefi w rozpocz4ciu i prowadzrunia produkcji Srodk6w spoZywczych oraz

skr6cenia drogr od produkcji do konsumenta, a jednoczeSnie posiadaj4 warrrnki
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techniczrro-sanitarne umo2liwiajq,ce w5produkowanie Srodk6w spoZ:y*vczyeh
pochodzeni a zurierz&cego bezpiecznego dla zdrowia konsument6w.

Po analizre uzasadnienia projektu nasuwa sig urniosek, 2e ustawodawca
stawia w jednym szeregu produkcjg podstawow4, w kt6rej stan sanitarny produktu
przle;zlnaczolleego do wprowadzenia do obrotu, nie r6tni sig od stanu surowca (np.
nieprzetwor?,orre produkty psz*znte, jajal<urzn itp.l, oraz przetw6rstwo, gdzie, il. h.
zn wzglgdu na cykle produkcyjne, istnieje ryzyko zagroZenia jakoSci zdrowotnej.
Produkcja podstawowa, zalr:nlalifikowana do kategorii sprzndaiy bezpoSredniej,
polegaj4ca zuryHre na konfekcjonowaniu wlasnego surowca (np. rozlewanie miodu
do sloik6w), oraz ich dystrybucja, wlrmaga w z.asadzie utrzymania jedynie
elementarnych zasad higreny. CzynnoSci te mog4 bez usznznrbku dla wspomnianej
jakoSci zdrowotnej odbryva6 sie w pomiesznzeniach wymienionych w uzasadnieniu
projektu Produkcja polegaj4ca na przetw6rstwie surowca, szrczeg6lnie migsnego,
w produkt gotowy, pr?Eznac?.ony do wprowadzenia do obrotu popr"Ez sklepy,
zgodnie z aktualnym prawodawstwem mo2e byd prowadzona w zakladach m. in.
krvalifikowanych do dzialalnoSci malej, ogranicmnej i lokalnej. Procesy przreRn6rczn,
podczas kt6rych istnieje realne ryTyko np. zanieczyszcznria mikrobiologicznego,
mog4 byd prowadzonevi.y.N4czriew pomiesznznniach o wlaSciwym stanie techniczno-
sanitarnym. Sz,cz.eg6lnym etapem wspomnianej produkcji jest obr6bka cieplna,
w kt6rej relacja ponigdzy czasem, a temperatur4 jest punktem kr5tycznym procesu,
wymagaj4cym monitorowania i wdro2enra dnalafl zapobiegawczych w prz5padlm
odchylefi.

Obni2enie wigc w5rmagari dla przetw6rstwa 2ywnoSci pochodzenia zurier4cego
do poziomu produkcji podstawowej czy roSlinnej mo2e stanowid realne zagrohenie
dla zdrowia konsumenta.

W mdaz,l<u z povtyLsrym, Krajowa lzba Lekarsko-Weter5maryjna negatywnie
pod wzglgdem mer5rtoryczrryan ocenia povtybsze projekty nowelizacji ustaw.

Do wiadomoSci:

1. Jakub Kowalski - Szef Kancelarii Senatu, Kancelaria Senatu, ul. Wiejska 6/8,
OO-9O2 Warszawa

2. Halina Szymanska - Szef Kancelarii Pre4ydenta RP, Kancelaria Prezydenta
Rzecz5pospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, Oo-9o2 warszawa

powaaaniem
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