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b) witaminy syntetyczne nieró˝niàce si´ od wita-
min naturalnych, przeznaczone wy∏àcznie dla
zwierzàt monogastrycznych;

3) Enzymy pochodzenia naturalnego;

4) Mikroorganizmy dopuszczone w ˝ywieniu zwierzàt,
inne ni˝ organizmy genetycznie zmodyfikowane;

5) Konserwanty:
a) E236 kwas mrówkowy wy∏àcznie do kiszonek
b) E260 kwas octowy wy∏àcznie do kiszonek
c) E270 kwas mlekowy wy∏àcznie do kiszonek
d) E280 kwas propionowy wy∏àcznie do kiszonek;

6) Lepiszcza, Êrodki zapobiegajàce zbrylaniu i koagu-
lanty:
a) E551b krzemionka koloidalna
b) E551c kieselgur
c) E553 sepiolit
d) E558 bentonit
e) E559 glinki kaolinitowe 
f)  E561 vermiculite
g) E599 perlit;

7) Ârodki pomocnicze do kiszonek:
a) sól morska, gruba sól kamienna, enzymy, dro˝-

d˝e, serwatka, cukier, pulpa z buraków cukro-
wych, màka zbo˝owa, melasa oraz bakterie: mle-
kowe, octowe, mrówkowe i propionowe,

b) kwas mlekowy, mrówkowy, propionowy i octo-
wy mogà byç stosowane w produkcji kiszonki,
w przypadku gdy warunki atmosferyczne utrud-
niajà prawid∏owà fermentacj´ — po uzgodnie-
niu z upowa˝nionà jednostkà certyfikujàcà.

5.  Mieszanki treÊciwe

Sporzàdzone ze sk∏adników wyprodukowanych
metodami ekologicznymi w rolnictwie. Nie mo-

gà zawieraç zwiàzków syntetycznych, takich jak:
barwniki, konserwanty, mocznik, stymulatory
wzrostu, Êrodki pobudzajàce apetyt, oraz organi-
zmów genetycznie zmodyfikowanych i kompo-
nentów traktowanych rozpuszczalnikami lub
poddawanych ekstrakcji.

II. Ârodki do czyszczenia zwierzàt oraz czyszczenia
i dezynfekcji pomieszczeƒ inwentarskich

1) myd∏o potasowe i sodowe, 

2) woda i para wodna,

3) mleko wapienne,

4) wapno,

5) wapno niegaszone,

6) nadchloran sodu — w postaci ciek∏ego wybielacza,

7) soda kaustyczna,

8) pota˝,

9) woda utleniona,

10) naturalne olejki roÊlinne,

11) kwasy: cytrynowy, nadoctowy, mrówkowy, mleko-
wy, octowy,

12) alkohol etylowy, 

13) kwas azotowy (sprz´t mleczarski),

14) kwas fosforowy (sprz´t mleczarski),

15) formaldehyd,

16) w´glan sodu,

17) ogólnodost´pne Êrodki do mycia wymion oraz do
mycia i dezynfekcji urzàdzeƒ dojarskich.

* Stosowane zgodnie z przepisami o Êrodkach ̋ ywienia zwie-
rzàt.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 15 maja 2002 r.

w sprawie wykazu substancji dodatkowych, innych sk∏adników wspomagajàcych i sk∏adników pochodzenia
rolniczego wytworzonych metodami innymi ni˝ ekologiczne dopuszczonych do stosowania przy przetwarza-

niu produktów rolnictwa ekologicznego.

Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
16 marca 2001 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U.
Nr 38, poz. 452) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. OkreÊla si´ wykaz dopuszczonych do stosowa-
nia przy przetwarzaniu produktów rolnictwa ekologicz-
nego:

1) substancji dodatkowych, stanowiàcy za∏àcznik nr 1
do rozporzàdzenia,

2) innych sk∏adników wspomagajàcych, stanowiàcy
za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia,

3) sk∏adników pochodzenia rolniczego wytworzonych
metodami innymi ni˝ ekologiczne, stanowiàcy za-
∏àcznik nr 3 do rozporzàdzenia.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia. 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: J. Kalinowski
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 maja
2002 r. (poz. 700)

Za∏àcznik nr 1

WYKAZ SUBSTANCJI DODATKOWYCH DOPUSZCZONYCH DO STOSOWANIA PRZY PRZETWARZANIU
PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO
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Za∏àcznik nr 2

WYKAZ INNYCH SK¸ADNIKÓW WSPOMAGAJÑCYCH DOPUSZCZONYCH DO STOSOWANIA PRZY
PRZETWARZANIU PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO



Dziennik Ustaw Nr 77 — 5380 — Poz. 700

Za∏àcznik nr 3

WYKAZ SK¸ADNIKÓW POCHODZENIA ROLNICZEGO WYTWORZONYCH METODAMI INNYMI NI˚
EKOLOGICZNE, DOPUSZCZONYCH DO STOSOWANIA PRZY PRZETWARZANIU PRODUKTÓW ROLNICTWA

EKOLOGICZNEGO

1. Produkty roÊlinne nieprzetworzone

1) Jadalne owoce, orzechy i nasiona:
a) owoce m´czennicy (marakuja) (Passiflora edu-

lis),
b) orzeszki kola (Cola acuminata),
c) agrest (Ribes uva-crispa L.),
d) suszone maliny (Rubus idaeus L.),
e) suszone czerwone porzeczki (Ribes rubrum L.).

2) Jadalne przyprawy i zio∏a:
a) alpinia lekarska (ga∏gant chiƒski) (Alpinia offici-

narum),
b) pieprz peruwiaƒski (Schinus molle L.),
c) rukiew wodna (Nasturtium officinale).

3) Algi jadalne, w∏àcznie z wodorostami — dopuszczo-
ne do stosowania po ich konwencjonalnym przy-
gotowaniu. 
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2. Produkty roÊlinne przetworzone

1) T∏uszcze i oleje roÊlinne, rafinowane lub nierafino-
wane, ale niemodyfikowane chemicznie, z wyjàt-
kiem uzyskiwanych z nast´pujàcych roÊlin:
a) kakao,
b) kokos,
c) oliwka,
d) s∏onecznik,
e) palma,
f) rzepak,
g) krokosz barwierski,
h) sezam,
i) soja.

2) Cukier, skrobia oraz pozosta∏e produkty z roÊlin zbo-
˝owych i okopowych:
a) fruktoza,
b) ry˝owy papier,

c) skrobia ry˝owa i kukurydziana,  niemodyfikowa-
ne chemicznie,

d) wafle (op∏atki).

3) Bia∏ka z grochu (Pisum spp).

4) Rum otrzymywany z soku trzciny cukrowej.

5) Wyrób spirytusowy „kirsch”, otrzymany przy u˝y-
ciu substancji aromatycznych wymienionych
w lp. 37 za∏àcznika nr 1 do rozporzàdzenia.

3. Produkty i przetwory pochodzenia zwierz´cego

1) ˚elatyna.

2) Serwatka w proszku „herasuola”.

3) Jadalne organizmy wodne, niepochodzàce z upraw
wodnych (akwakultur), dopuszczone do stosowa-
nia tylko wtedy, gdy ich u˝ycie w Êrodkach spo˝yw-
czych jest dozwolone na podstawie przepisów
o warunkach zdrowotnych ˝ywnoÊci i ˝ywienia.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 10 czerwca 2002 r.

w sprawie warunków tworzenia i wysokoÊci oraz sposobu podzia∏u funduszu na nagrody roczne i zapomogi
dla funkcjonariuszy Biura Ochrony Rzàdu.

Na podstawie art. 101 ust. 2 ustawy z dnia 16 mar-
ca 2001 r. o Biurze Ochrony Rzàdu (Dz. U. Nr 27,
poz. 298 i Nr 106, poz. 1149) zarzàdza si´, co nast´pu-
je:

§ 1. Fundusz na nagrody roczne i zapomogi dla
funkcjonariuszy Biura Ochrony Rzàdu, zwany dalej
„funduszem”, tworzy si´ w ramach Êrodków na uposa-
˝enie funkcjonariuszy Biura Ochrony Rzàdu w wysoko-
Êci 9,5% planowanych na dany rok kalendarzowy Êrod-
ków na uposa˝enie zasadnicze wraz z dodatkami o cha-
rakterze sta∏ym.

§ 2. Ârodki funduszu przeznacza si´:

1) na nagrody roczne — 89,5%,

2) na zapomogi — 10,5%.

§ 3. WysokoÊç funduszu mo˝e byç podwy˝szana
przez ministra w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych
w ciàgu roku kalendarzowego o niewykorzystane Êrod-
ki przeznaczone na uposa˝enie.

§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
K. Janik
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA

z dnia 5 czerwca 2002 r.

w sprawie szczegó∏owego sposobu funkcjonowania Paƒstwowej Rady Ochrony Ârodowiska.

Na podstawie art. 393 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. — Prawo ochrony Êrodowiska (Dz. U. Nr 62,
poz. 627 i Nr 115, poz. 1229 oraz z 2002 r. Nr 74,
poz. 676) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Paƒstwowa Rada Ochrony Ârodowiska, zwana
dalej „Radà”, dzia∏a przy ministrze w∏aÊciwym do
spraw Êrodowiska, zwanym dalej „Ministrem”, jako or-
gan doradczy i opiniodawczy.


