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Zakres naszych działań
� „Mapa Zdrowej Żywności” – przypomnienie celu. 

� Na jakim etapie jest „ Mapa Zdrowej Żywności”?

� Działania w celu spopularyzowania „Mapy Zdrowej Żywności”.

� Różnice w strategii „Ekooko.org” a np. stronami rządowymi wykorzystującymi 
logo „Bezpośrednio od Rolnika”.

� Sposoby mobilizacji/zachęty rolników, producentów i konsumentów w celu 
dołączenia do projektu.

� Rolniczy Handel Detaliczny RHD – miało być łatwiej dla rolników, ale czy jest?

� Znakowanie produktów pod kątem zawartości/braku GMO.

� Sprzedaż przez internet – znane ograniczenia.

� Rozmowy z rolnikami – podsumowanie.
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„Mapa Zdrowej Żywności” – przypomnienie celu. 

� Celem Mapy jest wskazanie dostępu do zdrowej żywności, połączenie 
lokalnych producentów/rolników z konsumentami, zacieśnienie więzi między 
nimi oraz stworzenie bazy wiedzy na temat zdrowego odżywiania, metod 
upraw żywności w tym zakładania gospodarstw ekologicznych. 
Ma to być przestrzeń komunikacji, wymiany doświadczeń, działań dla osób 
i środowisk zaangażowanych w ruch zdrowego żywienia i życia.
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Na jakim etapie jest 
„Mapa Zdrowej Żywności”?

� Pozyskaliśmy listy rolników ekologicznych z bazy Inspekcji Jakości Handlowej 
Artykułów Rolno – Spożywczych IJHARS

� Rolników, którzy produkują dobrej jakości żywność pozyskaliśmy drogą 
prywatną od stowarzyszeń, z własnych szerokich kontaktów, „pocztą 
pantoflową”. 

� Mapa jest już na stronie przygotowana, podpiętych jest dopiero 
ok 50 rolników. Sytuacja jest rozwojowa.
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Działania w celu spopularyzowania „Mapy Zdrowej 
Żywności”.

� Szeroko rozumiana promocja mapy przy pomocy znajomych osób 
z prasy/portali spożywczych o zasięgu ogólnopolskim, być może jeśli się uda 
przy pomocy ODR, portali społecznościowych typu fb, instagram oraz pocztą 
pantoflową. 
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Różnice w strategii „Ekooko.org” a np. 
stronami rządowymi wykorzystującymi logo 
„Bezpośrednio od Rolnika”
� Strony rządowe zawierają niepołączone elementy, nie ma „listy zbiorczej” 

rolników ekologicznych w Polsce i mapy są za mało rozpropagowane.

� My proponujemy całokształt działań oraz synergię na wielu frontach, chcemy 
wypełnić lukę.
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Sposoby mobilizacji/zachęty rolników, 
producentów i konsumentów w celu dołączenia 
do projektu
� Problem z brakiem czasu wśród rolników – oferujemy pomoc przy rejestracji 

oraz zachęcamy znajomych rolników, aby nas wsparli.

� Prośba o wpisywanie przez innych aktywistów.

� Szeroka promocja.

� Wspólne działanie na rzecz dobrego rolnictwa, prawdziwie zrównoważonego 
rozwoju.
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Rolniczy Handel Detaliczny (RHD) – miało być 
łatwiej dla rolników, ale czy jest? (1/4)

� Zmiany w ustawie o RHD:

� 1) w art. 3 w ust. 3 pkt 29b otrzymuje brzmienie:

� „29b) rolniczy handel detaliczny – handel detaliczny w rozumieniu art. 3 ust. 7 
rozporządzenia nr 178/2002, polegający na:

� produkcji żywności zawierającej co najmniej jeden składnik pochodzący 
w całości z własnej uprawy, hodowli lub chowu podmiotu działającego 
na rynku spożywczym oraz

� zbywaniu żywności, o której mowa w lit. A, konsumentowi finalnemu, 
o którym mowa w art. 3 ust.18 rozporządzenia nr 178/2002, lub zakładom prowadzącym 
handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego;”
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Rolniczy Handel Detaliczny (RHD) – miało być 
łatwiej dla rolników, ale czy jest? (2/4)

� Proponowane zmiany, które nie weszły w życie, a znacznie ułatwiłyby 
funkcjonowanie małym i średnim gospodarstwom to:

� w art. 3 w ust. 3 pkt 29b otrzymuje brzmienie:

� „29b) rolniczy handel detaliczny – handel detaliczny w rozumieniu art. 3 ust. 7
rozporządzenia nr 178/2002, polegający na:

� a) wytwarzaniu żywności, której większość składników, których uprawa, hodowla lub chów jest 
możliwy w warunkach glebowo-klimatycznych, 
w których produkuje podmiot działający na rynku spożywczym, pochodzi 
w całości z własnej uprawy, hodowli lub chowu oraz

� b) zbywaniu takiej żywności konsumentowi finalnemu, o którym mowa w art. 3 ust. 18 
rozporządzenia nr 178/2002 lub do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem 
dla konsumenta finalnego;”
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Rolniczy Handel Detaliczny (RHD) – miało być 
łatwiej dla rolników, ale czy jest? (3/4)

� Kolejna zmiana, która weszła w życie:

� 2) art. 44a otrzymuje brzmienie:

� „Art. 44a. 1. Produkcja i zbywanie żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego:

� 1) nie mogą stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa żywności i wpływać niekorzystnie na zdrowie 
publiczne;

� 2) podlegają urzędowej kontroli w zakresie bezpieczeństwa żywności przeprowadzanej przez 
organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej albo Inspekcji Weterynaryjnej;

� 3) są prowadzone zgodnie z przepisami prawa żywnościowego, w szczególności rozporządzenia 
nr 178/2002 i rozporządzenia nr 852/2004 oraz przepisami Unii Europejskiej wydanymi w trybie 
tych rozporządzeń.”
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Rolniczy Handel Detaliczny (RHD) – miało być 
łatwiej dla rolników, ale czy jest? (4/4)

� Proponowane zmiany to:

� „Art. 44a. 1. Produkcja i zbywanie żywności w ramach rolniczego handlu 
detalicznego: 

� 1)(...)

� 2) podlegają nadzorowi organów odpowiednio Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
albo Inspekcji Weterynaryjnej. 

� 3) podlegają przepisom prawa żywnościowego, w szczególności rozporządzenia 
nr 178/2002 i rozporządzenia nr 852/2004, oraz przepisom Unii Europejskiej wydanym 
w trybie tych rozporządzeń.
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Znakowanie produktów pod kątem 
zawartości/braku GMO.

� Zgodnie z art. 13 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 na etykiecie produktu 
spożywczego, który zawiera lub składa się z GMO, jest wyprodukowany 
lub zawiera składniki wyprodukowane z GMO powinna być zamieszczona jedna 
z następujących informacji:

� „genetycznie zmodyfikowany”,

� „wyprodukowany z genetycznie zmodyfikowanego (nazwa składnika)”,

� „zawiera genetycznie zmodyfikowany (nazwa organizmu)”,

� „zawiera (nazwa składnika) wyprodukowany z genetycznie zmodyfikowanego 
(nazwa organizmu)”.
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Sprzedaż żywności 
przez internet –
znane ograniczenia.

� W rozporządzeniu nie ma konkretnego odniesienia 
do handlu każdy kot żywnością handluje podlega zakresem 
definicji odpowiednim wymogom prawa żywnościowego.

� Zgodnie z ustawą z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie 
żywności i żywienia na przedsiębiorcy/rolniku, który 
zamierza sprzedawać żywność spoczywa obowiązek 
zgłoszenia takiej działalności do właściwego terenowo 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
(o wpis do rejestru podlegania urzędowej kontroli; 
art.63 ust.2 pkt 10 i ust. 3). 

� W przypadku magazynowania żywności musi być również 
odebrany magazyn.

� https://agrodoradca24.pl/54/co-trzeba-zrobic-zeby-
sprzedawac-zywnosc-przez-internet-5171.html
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Rozmowy z rolnikami – podsumowanie.

� Wiek rolników, brak kontynuacji w gospodarstwach,

� Biurokracja,

� Korupcja,

� Nieprzychylność/obojętność ze strony jednostek certyfikujących,

� Nierówna konkurencja z koncernami/korporacjami,

� Nękanie kontrolami (Sanepid, inspekcja weterynaryjna),

� Zadłużanie gospodarstw,

� Kary nieadekwatne do przewinień (np. z PIORIN),

� Brak znajomości ekologicznych metod uprawy przez rolników 
konwencjonalnych oraz niezapewnienie rynku zbytu.
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� Sytuacja jest trudna, ale nie beznadziejna.

� Nad wszystkim czuwa BÓG!

� Z Jego pomocą jesteśmy to w stanie naprawić!
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