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Ideą sprzedaży bezpośredniej jest umożliwienie 

producentom żywności 

nieprzetworzonej(rolnikom, hodowcom) 

sprzedaży tej żywności konsumentom końcowym, 

w takim stanie w jakim została ona pozyskana, 

lub po niezbędnej (minimalnej) jej obróbce. 

Produkcja podstawowa 

produkcja, uprawa lub hodowla produktów 

podstawowych, w tym:

 zbiory,

 dojenie,

 hodowla zwierząt gospodarskich przed ubojem

 łowiectwo i rybołówstwo,

 zbieranie runa leśnego,

SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA PRODUKTÓW 

POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO I ROŚLINNEGO



PRODUKCJA PODSTAWOWA - SUROWCE

Produkty podstawowe obejmują:

• produkty pochodzenia roślinnego, np. zboża, 

owoce, warzywa, zioła, grzyby.

• produkty pochodzenia zwierzęcego, np. jaja, 

surowe mleko, miód, produkty rybołówstwa, żywe 

małże. 

• produkty zbierane w ich naturalnym środowisku 

zarówno pochodzenia roślinnego jak i zwierzęcego, 

np. grzyby, jagody, ślimaki, itp.

bez znaczącej zmiany ich charakteru



DEFINICJE

„produkty nieprzetworzone ” oznaczają środki spożywcze, 
które nie podlegają przetwarzaniu, i obejmują produkty, 
które zostały rozdzielone, podzielone na części, przecięte, 
pokrojone, pozbawione kości, rozdrobnione, wygarbowane, 
skruszone, nacięte, wyczyszczone, przycięte, pozbawione 
łusek, zmielone, schłodzone, zamrożone, głęboko zamrożone 
lub rozmrożone;

„przetwarzanie” oznacza każde działanie, które znacznie 
zmienia produkt wyjściowy, w tym ogrzewanie, wędzenie, 
solenie, dojrzewanie, suszenie, marynowanie, ekstrakcję, 
wyciskanie lub połączenie tych procesów;

„produkty przetworzone” oznaczają środki spożywcze 
uzyskane w wyniku przetworzenia produktów 
nieprzetworzonych. Produkty te mogą zawierać składniki, 
które są niezbędne do ich wyprodukowania lub do nadania 
im specyficznego charakteru



DOSTAWY BEZPOŚREDNIE SUROWCÓW

POCHODZENIA ROŚLINNEGO

Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6

czerwca 2007 roku w sprawie dostaw

bezpośrednich środków spożywczych z dnia 6

czerwca 2007 roku (Dz.U Nr 112 poz.774)

Określa: 

Zakres działalności 

- Wielkość dostaw 

- - Zakres dostaw 

Wymagania higieniczne



DOSTAWY BEZPOŚREDNIE SUROWCÓW

POCHODZENIA ROŚLINNEGO

Dostawy bezpośrednie –

 surowce produkcji pierwotnej pochodzenia roślinnego , 

takie jak: zboża, owoce, warzywa, zioła, runo leśne, 

grzyby uprawne, - surowce pochodzące z dokonywanych 

osobiście zbiorów ziół i runa leśnego, 

 środki spożywcze pochodzące z produktów lub surowców, 

wymienionych wyżej w postaci kiszonej lub suszonej. 

Produkty te nie mogą stanowić działów specjalnych 

produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku 

dochodowym od osób fizycznych. 



DOSTAWY BEZPOŚREDNIE SUROWCÓW

POCHODZENIA ROŚLINNEGO

Działalność ta ma dotyczyć małych ilości surowców zgodnie 

z pkt 10 preambuły rozporządzenia 852/2004 tj: 

„bezpośrednich dostaw małych ilości surowców, przez 

produkujące je przedsiębiorstwo sektora spożywczego” 

W Polsce wielkość obrotu w ramach dostaw bezpośrednich 

określono na poziomie : 

- wielkości zbiorów produktów pochodzenia roślinnego 

w skali roku, uzyskanych przez producentów z 

gospodarstw, których są właścicielami lub 

użytkownikami 

- ilości surowców pochodzących z dokonywanych 

osobiście zbiorów ziół i runa leśnego. 



DOSTAWY BEZPOŚREDNIE SUROWCÓW

POCHODZENIA ROŚLINNEGO

Dostawy mogą odbywać się bezpośrednio

pomiędzy producentem surowców płodów rolnych i: 

a) konsumentem finalnym, 

b) lokalnym sklepem detalicznym lub lokalną restauracją, 

stołówką, nie w celu dalszej odsprzedaży innemu 

podmiotowi gospodarczemu, lecz w celu zaopatrzenia 

konsumentów finalnych.

Nie może być działalnością, w rozumieniu działalności 

gospodarczej, w systemie pośrednictwa i dalszej 

odsprzedaży



DOSTAWY BEZPOŚREDNIE SUROWCÓW

POCHODZENIA ROŚLINNEGO

Obszar prowadzenia działalności: 

- na terenie województwa, w którym prowadzona jest 
produkcja,

- na terenie województw przyległych. 

Po zgłoszeniu tej działalności do Państwowego 
Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego i dokonaniu 
rejestracji. 

Jeżeli działalność jest prowadzona na terenie kilku powiatów, 
państwowy powiatowy inspektor sanitarny właściwy dla miejsca 
prowadzenia produkcji pierwotnej powiadamia państwowych 
powiatowych inspektorów sanitarnych właściwych ze względu na 
prowadzenie dostaw bezpośrednich o wpisie do rejestru 
działalności w zakresie dostaw bezpośrednich. 



DOSTAWY BEZPOŚREDNIE SUROWCÓW

POCHODZENIA ROŚLINNEGO

Miejsca prowadzenia sprzedaży: 

w wyznaczonym miejscu znajdującym się na 
terenie gospodarstwa, w miejscach przyległych 
do miejsca produkcji, własnych sklepach

w wyznaczonych punktach sprzedaży 
detalicznej lub ze specjalistycznych środków 
transportu, targowiskach 

sprzedaż przez internet tzw. „paczki od 
rolnika” odbiorcy końcowemu wykonywana przez 
rolnika. 



JAKIE ZMIANY
Proponowany i oczekiwany projekt rozporządzenia



JAKIE ZMIANY
Proponowany i oczekiwany projekt rozporządzenia



TRYB POSTĘPOWANIA PRZY REJESTRACJI PODMIOTÓW

PROWADZĄCYCH DOSTAWY BEZPOŚREDNIE SUROWCÓW ROŚLINNYCH

LUB INNE FORMY SPRZEDAŻY PRODUKTÓW PIERWOTNYCH

Podmiot składa wniosek do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 

Wniosek zawiera: 

 numer identyfikacyjny REGON, jeżeli taki numer posiada, oraz numer identyfikacji 

podatkowej (NIP) 

 numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo w Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli wnioskodawca prowadzi 

działalność gospodarczą; 

 numer identyfikacyjny w ewidencji gospodarstw rolnych, w rozumieniu przepisów o 

krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji 

wniosków o przyznanie płatności

co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem prowadzenia działalności; Wzór wniosku 

o wpis do rejestru został określony w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 

maja 2007 roku- ( Dz.U .2007 nr 106 poz.730); we wniosku należy określić:

określenie rodzaju i zakresu działalności, która ma być prowadzona w zakładzie, w tym 

rodzaju żywności, która ma być przedmiotem produkcji lub obrotu; 

w przypadku zgłoszenia urządzeń dystrybucyjnych – wykaz tych urządzeń zawierający typ 

urządzenia, nazwę producenta i rok jego produkcji oraz datę uruchomienia. Państwowy 

Powiatowy Inspektor Sanitarny wydaje zaświadczenie o wpisie do rejestru 

zakładów prowadzących sprzedaż bezpośrednią; 



WYTYCZNE DOBREJ PRAKTYKI HIGIENICZNEJ I PRODUKCYJNEJ

PRZY PRODUKCJI ŻYWNOŚCI NIEZWIERZĘCEGO POCHODZENIA W

WARUNKACH DOMOWYCH Z WYKORZYSTANIEM SUROWCÓW

ROŚLINNYCH Z WŁASNYCH UPRAW

Żywność o potencjalnie niskim ryzyku to produkty, w przypadku 

których istnieje małe ryzyko rozwoju drobnoustrojów chorobotwórczych i/lub 

produkty poddane obróbce cieplnej. 

Wymienione produkty stanowią środki spożywcze o niskim ryzyku: 

Makaron bezjajeczny

Dżemy, marmolady, powidła, kompoty, przeciery warzywne poddane 

obróbce termicznej 

Zagęszczone syropy owocowe poddane obróbce termicznej 

Soki pasteryzowane 

Produkty marynowane o wydłużonym okresie przydatności do spożycia, z 

wyjątkiem przetworów z grzybów dzikorosnących 

Cukierki 

Chleb i bułki bez dodatku jaj, mleka i jego przetworów, mięsa i jego 

przetworów. 



WYTYCZNE DOBREJ PRAKTYKI HIGIENICZNEJ I PRODUKCYJNEJ

PRZY PRODUKCJI ŻYWNOŚCI NIEZWIERZĘCEGO POCHODZENIA W

WARUNKACH DOMOWYCH Z WYKORZYSTANIEM SUROWCÓW

ROŚLINNYCH Z WŁASNYCH UPRAW

Osoba rozpoczynająca działalność w zakresie produkcji żywności w kuchni

domowej zobowiązana jest do rejestracji i uzyskania zatwierdzenia w

drodze decyzji wydawanej przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej -

terenowo właściwego państwowego powiatowego lub granicznego

inspektora sanitarnego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia

2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia .

Zatwierdzenie dokonywane jest na podstawie kontroli przez

pracownika terenowo właściwej stacji sanitarno-

epidemiologicznej.

Zagospodarowanie kuchni domowej, w której będzie produkowana żywność

z przeznaczeniem do wprowadzenia do obrotu, miejsca w których żywność

będzie przechowywana jak również wdrożenie zasad higieny zostanie

poddane kontroli przed rozpoczęciem działalności.



WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ZAKŁADU I O WPIS DO REJESTRU 

ZAKŁADÓW PODLEGAJĄCYCH URZĘDOWEJ KONTROLI ORGANÓW 

PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ

………………………………………………… (miejscowość, data) 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 

w……………………………………… 

Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie 
żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225), w związku z art. 6 ust. 3 rozporządzenia 

(WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie 
higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie 

wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 319): 
.......................................................................................................................................................... 

(imię, nazwisko/nazwa wnioskodawcy) 
.......................................................................................................................................................... 

(adres/siedziba wnioskodawcy wg KRS lub EDG) 
.......................................................................................................................................................... 

(PESEL1) /numer identyfikacji podatkowej NIP) wnosi o zatwierdzenie oraz o wpis do rejestru zakładów 
.......................................................................................................................................................... 

(należy wymienić odrębnie nazwy i siedziby wszystkich zakładów objętych wnioskiem)2) 
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

Wzór wniosku o wpis do rejestru został określony w Rozporządzeniu Ministra 
Zdrowia z dnia 29 maja 2007 roku- ( Dz.U .2007 nr 106 poz.730); 



Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, zgodnie z Polską Klasyfikacją 

Działalności (PKD), określonej w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) 

lub Ewidencji Działalności Gospodarczej (EDG)3) 

.......................................................................................................................... 

Rodzaj żywności będącej przedmiotem produkcji lub obrotu4) : 

.......................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… T

el. kontaktowy: .................................... E-mail: ........................................... 

……….…….…………………………………………… 

(pieczęć i podpisy wnioskodawcy lub osoby reprezentującej 

wnioskodawcę) 

Decyzja – zatwierdzenie, warunkowe zatwierdzenie, 

decyzja negatywna.



SUROWCE ROŚLINNE PRZETWORZONE

PRZYKŁAD: 

 z owoców jest wyciskany sok, 

 przemiał zboża na mąkę, 

 produkcja makaronu, 

 płatków zbożowych 

 marmolady, 

 powideł, 

 konserwowanych warzyw 

 przecierów owocowych, warzywnych itp. 



WYTYCZNE DOBREJ PRAKTYKI HIGIENICZNEJ I PRODUKCYJNEJ PRZY

PRODUKCJI ŻYWNOŚCI W WARUNKACH DOMOWYCH Z WYKORZYSTANIEM

SUROWCÓW ROŚLINNYCH Z WŁASNYCH UPRAW

 Dokument dotyczy osób prowadzących produkcję / 
przetwarzanie żywności w warunkach 
domowych z przeznaczeniem do wprowadzenia do 
obrotu z zastrzeżeniem, że produkcja / przetwarzanie 
tej żywności będzie prowadzona w obrębie przestrzeni 
mieszkalnych. 

 Pojęcie warunków domowych oznacza możliwość 
wytworzenia takiej ilości żywności, którą można 
wyprodukować z zachowaniem zasad bezpieczeństwa 
żywności i higieny w kuchni domowej z 
wykorzystaniem sprzętu i artykułów 
gospodarstwa domowego. 

 Dotyczą produkcji żywności, która stanowi 
potencjalnie niskie ryzyko zagrożenia dla zdrowia. 



WYTYCZNE DOBREJ PRAKTYKI HIGIENICZNEJ I PRODUKCYJNEJ PRZY

PRODUKCJI ŻYWNOŚCI W WARUNKACH DOMOWYCH Z

WYKORZYSTANIEM SUROWCÓW ROŚLINNYCH Z WŁASNYCH UPRAW

Żywność o potencjalnie niskim ryzyku to produkty, w 
przypadku których istnieje małe ryzyko rozwoju 
drobnoustrojów chorobotwórczych i/lub produkty poddane 
obróbce cieplnej. Wymienione produkty stanowią środki 
spożywcze o niskim ryzyku: 

 Makaron bezjajeczny i bezmleczny

 Dżemy, marmolady, powidła, kompoty, przeciery warzywne 
poddane obróbce termicznej 

 Zagęszczone syropy owocowe poddane obróbce termicznej 

 Soki pasteryzowane 

 Produkty marynowane o wydłużonym okresie przydatności 
do spożycia, z wyjątkiem przetworów z grzybów 
dzikorosnących 

 Cukierki 

 Chleb i bułki bez dodatku jaj, mleka i jego przetworów, 
mięsa i jego przetworów. 



SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA PRODUKTÓW

POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
30.09.2015r., które weszło w życie 01.01.2016r. uchylając w tym 
dniu obowiązujące w tym zakresie przepisy rozporządzenia 
MRiRW z dnia 29.12.2006r.w sprawie wymagań weterynaryjnych 
przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego 
przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej

Określa ono:

-wymagania weterynaryjne jakie powinny być spełnione przy 
produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych 
do sprzedaży bezpośredniej i przez takie produkty,

-wielkość, zakres i obszar produkcji produktów,

- wymagania weterynaryjne dla miejsc prowadzenia sprzedaży 
bezpośredniej,



SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA PRODUKTÓW

POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO

Rodzaje działalności: 

Ubój drobiu w gospodarstwie rolnym producenta,/ roczna 
produkcja nie może przekroczyć 2500szt indyków lub gęsi, albo 
10000szt innych gatunków drobiu

Sprzedaż tuszek drobiowych i podrobów : w miejscu 
produkcji, na targowiskach, z obiektów lub urządzeń ruchomych lub 
tymczasowych, w tym ze specjalistycznych środków transportu, 
znajdujących się na terenie miejsc, w których odbywa się produkcja tych 
produktów, na terenie targowisk lub poza nimi. Wymienione produkty 
można sprzedawać także sprzedawcom detalicznym, którzy sprzedadzą 
je tylko klientowi końcowemu.

Ubój zajęczaków w gospodarstwie rolnym producenta, 
przeprowadzony zgodnie z przepisami o ochronie zwierząt oraz 
zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,

Sprzedaż: analogicznie do sprzedaży tuszek drobiowych,



SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA PRODUKTÓW

POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO

Sprzedaż tusz grubej zwierzyny łownej nieoskórowanej 

lub tuszek drobnej zwierzyny łownej niewypatroszonej po 

odstrzale wykonanym zgodnie z prawem łowieckim, 

konsumentowi końcowemu:

Sprzedaż konsumentowi końcowemu według zasad 

dotyczących sprzedaży tusz zajęczaków i drobiu. 

Dodatkowo mogą być one sprzedawane na terenie obwodu 

łowieckiego dzierżawionego przez koło łowieckie 

Polskiego Związku Łowieckiego albo zarządzanego przez 

ośrodek hodowli zwierzyny



SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA PRODUKTÓW

POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO

Produkty rybołówstwa można sprzedawać 

konsumentowi końcowemu w miejscach, w których 

odbywa się produkcja tych produktów, w tym 

znajdujących się na terenie gospodarstwa rybackiego 

lub gospodarstwa rolnego, lub ze statków, z 

wyłączeniem statków zamrażalni i statków przetwórni, 

na targowiskach, lub z obiektów lub urządzeń 

ruchomych lub tymczasowych, w tym ze 

specjalistycznych środków transportu, znajdujących 

się na terenie miejsc, w których odbywa się produkcja 

tych produktów, na terenie targowisk lub poza nimi. 

Sprzedaż może być prowadzona także do zakładów 

prowadzących handel detaliczny bezpośrednio 

zaopatrujących konsumenta końcowego.



SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA PRODUKTÓW

POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO

 sprzedaż żywych ślimaków lądowych z gatunku 

Helix pomatia Linné, Helix aspersa Muller, Helix

lucorum oraz gatunków z rodziny Achatinidae

konsumentowi końcowemu w miejscach 

prowadzenia sprzedaży bezpośredniej:

- na terenie gospodarstw rolnych, 

- na targowiskach, lub

- do zakładów prowadzących handel detaliczny z 

przeznaczeniem dla konsumenta końcowego;



SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA PRODUKTÓW

POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO

 Mleko surowe, siarę, surową śmietanę rolnik może 

sprzedać konsumentowi końcowemu: na terenie 

gospodarstwa produkcji mleka, na targowiskach, lub z 

obiektów lub urządzeń ruchomych lub tymczasowych, w 

tym ze specjalistycznych środków transportu, 

znajdujących się na terenie gospodarstwa produkcji 

mleka, na terenie targowisk lub poza nimi, z urządzeń 

dystrybucyjnych do sprzedaży żywności, w przypadku 

mleka surowego, siary i surowej śmietany, znajdujących 

się na terenie miejsc, w których odbywa się produkcja 

tych produktów, na terenie targowisk lub poza nimi. 

Wymienione surowce można sprzedawać również do 

zakładów prowadzących handel detaliczny bezpośrednio 

zaopatrujących konsumenta końcowego. 



SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA PRODUKTÓW

POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO

sprzedaż jaj konsumpcyjnych oraz sprzedaż produktów 
pszczelich nieprzetworzonych, takie jak: miód, pyłek pszczeli, 
pierzga, mleczko pszczele, pozyskanych z pasiek będących w 
posiadaniu producenta. 

można sprzedać konsumentowi końcowemu: w miejscach, 
w których odbywa się produkcja tych produktów, w tym 
znajdujących się na terenie gospodarstwa rolnego, na 
targowiskach, lub z obiektów lub urządzeń ruchomych lub 
tymczasowych, w tym ze specjalistycznych środków transportu, 
znajdujących się na terenie miejsc, w których odbywa się 
produkcja tych produktów, na terenie targowisk lub poza nimi, 
oraz z urządzeń dystrybucyjnych do sprzedaży żywności, 
znajdujących na terenie miejsc, w których odbywa się produkcja 
tych produktów, na terenie targowisk lub poza nimi. 

Jaja od drobiu lub ptaków bezgrzebieniowych rolnik może 
sprzedać także do zakładów prowadzących handel detaliczny 
bezpośrednio zaopatrujących konsumenta końcowego.



LIMITY WIELKOŚCI SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ

PRODUKTÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO

 Tusze indyków wraz z podrobami 50 sztuk tygodniowo, za zgodą 
powiatowego lekarza weterynarii ww. limit tygodniowy może być 
przekroczony, pod warunkiem zachowania rocznego limitu, który 
wynosi 2500 sztuk

 Tusze gęsi wraz z podrobami 500 sztuk tygodniowo, za zgodą 
powiatowego lekarza weterynarii ww. limit tygodniowy może być 
przekroczony, pod warunkiem zachowania rocznego limitu, który 
wynosi 10 000 sztuk

 Tusze innych gatunków drobiu niż ww. (np. kur, kaczek) wraz z 
podrobami 200 sztuk tygodniowo, za zgodą powiatowego lekarza 
weterynarii ww. limit tygodniowy może być przekroczony, pod 
warunkiem zachowania rocznego limitu, który wynosi 10 000 
sztuk 

 Tusze zajęczaków wraz z podrobami 100 sztuk tygodniowo, za 
zgodą powiatowego lekarza weterynarii ww. limit tygodniowy 
może być przekroczony, pod warunkiem zachowania rocznego 
limitu, który wynosi                             5 000 sztuk



LIMITY WIELKOŚCI SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ

PRODUKTÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO

 Tusze grubej zwierzyny łownej wraz z podrobami 
10 000 kg rocznie

 Tusze drobnej zwierzyny łownej wraz z podrobami 
10 000 kg rocznie

 Żywe ślimaki lądowe określonych gatunków, np. Helix pomatia
(ślimak winniczek) 1 000 kg rocznie 

 Mleko surowe albo mleko surowe i siara 1000 litrów 
tygodniowo, za zgodą powiatowego lekarza weterynarii ww. 
limit tygodniowy może być przekroczony, pod warunkiem 
zachowania rocznego limitu, który wynosi 52 000 litrów 

 Surowa śmietana 200 litrów tygodniowo, za zgodą 
powiatowego lekarza weterynarii ww. limit tygodniowy może 
być przekroczony, pod warunkiem zachowania rocznego 
limitu, który wynosi 10 400 litrów



LIMITY WIELKOŚCI SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ

PRODUKTÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO

 Jaja drobiowe (np. kur, kaczek) 2450 sztuk tygodniowo, za 

zgodą powiatowego lekarza weterynarii ww. limit 

tygodniowy może być przekroczony, pod warunkiem 

zachowania rocznego limitu, który wynosi 127 400 sztuk 

 Jaja ptaków bezgrzebieniowych 500 sztuk rocznie

 Produkty pszczele nieprzetworzone – limitu nie określono

 Produkty rybołówstwa – limitu nie określono



SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA PRODUKTÓW

POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO

Wymogi formalne:

 Sprzedaż wyłącznie produktów pochodzenia zwierzęcego 

wyprodukowanych we własnym gospodarstwie gdzie wielkośc

produkcji nie przekracza określonych limitów. 

Zakres terytorialny: 

- na terenie województwa, w którym prowadzona jest produkcja, 

lub na obszarze sąsiadujących z nim województw,

-na terenie innego powiatu niż powiat na obszarze, którego 

prowadzona jest produkcja - należy powiadomić o tym fakcie 

powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na 

miejsce prowadzenia sprzedaży w terminie 7 dni przed 

rozpoczęciem tej działalności. 

Rolnik prowadzi dokumentacje w zakresie sprzedaży oraz 

przeprowadzonych badań i przechowuje ją przez rok następujący 

po roku, w którym została sporządzona, i udostępnia się na żądanie 

właściwego powiatowego lekarza weterynarii. 



NOWE ROZPORZĄDZENIE –SPRZEDAŻ

BEZPOŚREDNIA 01.01.2016 ROK

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY: 

1. rozszerzenie katalogu produktów pochodzenia 
zwierzęcego dopuszczonych do sprzedaży 
bezpośredniej o siarę, mrożone tusze drobiu, 
zajęczaków i zwierząt łownych, skórowane tusze 
grubej zwierzyny łownej, patroszone tusze 
drobnej zwierzyny łownej, podroby drobiu, 
zajęczaków i zwierząt łownych, ślimaka lądowego 
z gatunku Cornu aspersum maxima (ślimaka 
wielkiego szarego);

2. wprowadzenie możliwości sprzedaży 
bezpośredniej jaj z gospodarstwa; 

3. podwyższenie limitów sprzedaży 



NOWE ROZPORZĄDZENIE –SPRZEDAŻ

BEZPOŚREDNIA 01.01.2016 ROK

4. wprowadzenie możliwości przekroczenia wielkości 
sprzedaży bezpośredniej przez podmiot w danym 
tygodniu, pod warunkiem uzyskania zgody właściwego 
powiatowego lekarza weterynarii oraz zachowania 
rocznego limitu sprzedaży; 

5. określenie minimalnych wymagań higienicznych dla 
sprzedaży żywności pochodzenia zwierzęcego z obiektów 
lub urządzeń ruchomych lub tymczasowych, w tym 
urządzeń dystrybucyjnych do sprzedaży żywności (np. 
mlekomatów); 

6. zniesienie, pod pewnymi warunkami, ograniczenia 
dotyczącego obszaru sprzedaży bezpośredniej w 
przypadku sprzedaży podczas wystaw, festynów, targów 
oraz kiermaszy organizowanych w celu promocji tych 
produktów, tj. wprowadzenie możliwości sprzedaży 
podczas takich imprez na terytorium całego kraju; 



NOWE ROZPORZĄDZENIE –SPRZEDAŻ

BEZPOŚREDNIA 01.01.2016 ROK

7. wprowadzenie możliwości tzw. „sprzedaży 

zbiorczej”, tj. sprzedaży przez podmiot 

prowadzący sprzedaż bezpośrednią 

produktów pochodzenia zwierzęcego 

wyprodukowanych przez inny podmiot 

prowadzący taką działalność w tym samym 

powiecie, podczas wystaw, festynów, targów 

oraz kiermaszy organizowanych w celu 

promocji tych produktów; 



NOWE ROZPORZĄDZENIE –

SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA

Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia 
zwierzęcego, wyprodukowanych przez podmiot 
prowadzący działalność w zakresie produkcji 
produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych 
do sprzedaży bezpośredniej może być dokonywana przez 
inny podmiot prowadzący taką działalność, jeżeli: 

1. podmiot posiada w miejscu sprzedaży:

a) imienne upoważnienie do prowadzenia sprzedaży 
udzielone mu przez podmiot, który wyprodukował 
produkty pochodzenia zwierzęcego,

b) kopię decyzji o wpisie podmiotu, który 
wyprodukował produkty pochodzenia zwierzęcego do 
rejestru zakładów prowadzących sprzedaż 
bezpośrednią takich produktów;



NOWE ROZPORZĄDZENIE –

SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA

Mleko surowe, z wyjątkiem mleka surowego, o którym mowa w 
ust. 4, i siarę przeznaczone do sprzedaży bezpośredniej 
poddaje się badaniu na oznaczenie liczby bakterii, 
przeprowadzanemu co najmniej raz w miesiącu przez 
laboratorium, o którym mowa w art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2010 r. Nr 
112, poz. 744, z 2011 r. Nr 54, poz. 278 oraz z 2014 r. poz. 29)

Mleko surowe i siara mogą być przeznaczone do sprzedaży 
bezpośredniej, jeżeli w pojedynczej próbce, losowo pobranej 
do badania liczba bakterii przy 30°C wynosi nie więcej niż:

a) 300 000 jtk na ml – w przypadku mleka surowego i siary 
pozyskanych od krów;

b) 500 000 jtk na ml – w przypadku mleka surowego i siary 
pozyskanych od samic zwierząt z gatunków innych.



NOWE ROZPORZĄDZENIE –

SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA

Mleko surowe, siarę i surową śmietanę przeznaczone do 

sprzedaży bezpośredniej przechowuje się w czystych, 

zamkniętych pojemnikach umożliwiających sprzedaż 

bezpośrednią tych produktów w higienicznych 

warunkach konsumentom końcowym lub w czystych, 

zamkniętych opakowaniach jednostkowych.

W przypadku sprzedaży bezpośredniej z urządzeń 

dystrybucyjnych, proponuje się, aby tego rodzaju 

sprzedaż była możliwa w odniesieniu do niektórych 

produktów pochodzenia zwierzęcego, tj. mleka 

surowego, siary, surowej śmietany, jaj produktów 

pszczelich nieprzetworzonych. 



DZIAŁALNOŚĆ MARGINALNA LOKALNA

OGRANICZONA

• Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8

czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania

działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej ( Dz. U 2010

Nr. 113. poz. 753)

• W odróżnieniu od sprzedaż bezpośredniej, nie ma tu

obowiązku ograniczenia działalności do produktów tylko z

własnego gospodarstwa

• Odbiorcy – sprzedaż dla konsumenta końcowego oraz

dostawy do zakładów prowadzących handel detaliczny z

przeznaczeniem dla konsumenta końcowego



DZIAŁALNOŚĆ MARGINALNA LOKALNA

OGRANICZONA

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI:

• produkcja produktów mlecznych,

• produkcja obrobionych lub przetworzonych

produktów rybołówstwa,

• produkcja surowych wyrobów mięsnych, mięsa

mielonego, produktów mięsnych

• rozbiór mięsa wołowego, wieprzowego, baraniego,

koziego, końskiego, z drobiu lub zajęczaków,

zwierząt łownych oraz zwierząt dzikich

utrzymywanych w warunkach fermowych



DZIAŁALNOŚĆ MARGINALNA LOKALNA

OGRANICZONA

Wagowe limity sprzedaży do zakładów detalicznych 

zaopatrujących konsumenta końcowego, tzw. 

„dostaw” wynoszą:  

• 1t/tydzień – mięso „czerwone” wraz z surowymi 

wyrobami mięsnymi i mięsem mielonym,

• 0,5 t/tydzień – mięso drobiowe i zajęczaków wraz 

z surowymi wyrobami mięsnymi i mięsem 

mielonym,

• 1,5 t/tydzień – produkty mięsne,

• 0,3 t/tydzień – produkty mleczne,

• 0,15 t/tydzień – produkty rybołówstwa



DZIAŁALNOŚĆ MARGINALNA LOKALNA

OGRANICZONA

Jeżeli zakład prowadzi więcej niż jeden z

możliwych rodzajów działalności, suma wielkości

dostaw wszystkich rodzajów produktów nie może

przekroczyć najwyższego limitu przewidzianego dla

jednego z rodzajów produktów produkowanych w

tym zakładzie.

Do limitu dostaw wlicza się sprzedaż poprzez 

własne sklepy firmowe. 



DZIAŁALNOŚĆ MARGINALNA LOKALNA

OGRANICZONA

Świeże mięso przeznaczone do rozbioru lub produkcji surowych 

wyrobów mięsnych, powinno być pozyskane ze zwierząt 

podanych ubojowi:

• w rzeźni mięso wołowe, wieprzowe, baranie, kozie, końskie 

• w rzeźni lub w gospodarstwie: mięso z drobiu, zajęczaków, 

zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych.

Miejsca produkcji i miejsca sprzedaży, dostawy obejmują 

obszar województwa lub „sąsiadujące” z nim powiaty innych 

województw.

Świeże mięso, tusze, półtusze, ćwierćtusze czy elementy mięsne, 

przeznaczone do obróbki lub przetwarzania nie mogą pochodzić 

z produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny!



Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia 

zwierzęcego na Węgrzech

Produkty pierwotne pochodzenia zwierzęcego dopuszczone w ramach 

sprzedaży bezpośredniej:

• drób – ubój i sprzedaż – kury: 200 szt. /tydzień; ptactwo wodne, 

indyki: 100 szt. /tydzień;

• ryby: 6 000 kg/ rok;

• mleko surowe: 200 litrów /tydzień

• jaja konsumpcyjne: 500 szt. /tydzień lub 20 000 szt. /rok;

• miód i produkty pszczele: łącznie 5 000 kg /rok.

Według przepisów producent sprzedaje swoje produkty bezpośrednio 

konsumentowi końcowemu – tam gdzie są do tego możliwości –

przygotowuje prezentację wraz ze sprzedażą.

Produkty czy płody rolne, ryby mogą być sprzedawane bezpośredniemu 

konsumentowi lub zakładom gastronomicznym, zakładom handlu 

detalicznego, umiejscowionym w odległości nie większej niż 40 km w linii 

prostej. Producenci rolni mogą prowadzić gospodarstwa agroturystyczne.

Stan bez akredytacji KE



Usługi prowadzone przez drobnych producentów:

• wędzenie – na terenie własnego gospodarstwa;

• suszenie owoców, suszenie, mielenie – na terenie własnego gospodarstwa;

• ubój zwierząt przerób mięsa: w odpowiednio wyznaczonym miejscu, w miejscu 

imprez;

• przyrządzanie potraw (w tym: pieczenie chleba, ciast, gotowanie kompotów, 

smażenie powideł): 

w odpowiednio wyznaczonym miejscu i w miejscu imprez;

• czyszczenie ziarna: na terenie gospodarstwa osoby zamawiającej usługi;

• wytłaczanie ziaren roślin oleistych, owoców, warzyw oraz pasteryzacja: na 

terenie gospodarstwa osoby zamawiającej usługi.

Producent prowadzący sprzedaż zgłasza działalność pisemnie do Krajowego 

Biura Zdrowej Żywności w swoim rejonie, które nadaje mu nr rejestracyjny. 

Sprzedaż może być prowadzona również przez najbliższego członka rodziny.



Przeprowadzając tradycyjny ubój zwierząt na terenie własnego gospodarstwa 

rocznie można ubić: 

• 12 szt. trzody chlewnej, 

• 24 szt. owiec, 

• 24 szt. kóz, 

• 2 szt. bydła rogatego, 

wliczając w to przerób dla zakładów gastronomicznych lub w celu imprez. 

Wiek owiec i kóz nie może przekraczać 18 miesięcy, bydła rogatego – do 30 

miesięcy.

Producent może sprzedawać mięso zwierząt hodowanych w gospodarstwie (po 

uprzednim badaniu przez weterynarza) na terenie własnego gospodarstwa 

konsumentowi końcowemu lub do regionalnych sklepów, zakładów 

gastronomicznych. Nie może dokonywać sprzedaży na targowiskach.



Do obrotu można wprowadzać produkty przetworzone:

• pochodzące z przerobu mięsa np. wędliny – w ilości 70 kg/ tydzień lub 2 600 

kg/ rok, 

• dżemy, powidła, soki – 5 200 kg/ rok ale nie więcej niż 150 kg/ tydzień.

Produkty pochodzenia roślinnego (warzywa, owoce), miód i produkty 

pszczelarskie, żywe ryby – można sprzedawać konsumentowi ostatecznemu na 

krajowych targowiskach, rynku, imprezach i na tymczasowo wyznaczonych 

miejscach sprzedaży, w ilościach:

• produkty pochodzenia roślinnego – 20 ton /rok, 

• miód i wyroby pszczelarskie – 5 000 kg/ rok, 

• grzyby – 100 kg/ tydzień, 

• ryby – 6 000 kg/ rok.

Producent zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji wytworzonych i 

sprzedanych produktów (ilość wytworzonych i sprzedanych produktów, miejsce i 

datę sprzedaży).



Sprzedaż bezpośrednia produktów 

pochodzenia zwierzęcego w Rumunii

Sprzedaż bezpośrednia produktów pierwotnych pochodzenia 

zwierzęcego: bezpośrednia sprzedaż 

w miejscu wytwarzania produktów pierwotnych konsumentowi lub w małych 

ilościach jednostkom sprzedaży detalicznej zlokalizowanym na tym samym 

obszarze lub/i w sąsiedztwie.

Obowiązki drobnych producentów sprzedających produkty 

pierwotne pochodzenia zwierzęcego.

Drobni producenci produktów pierwotnych muszą przestrzegać wszystkich 

wymogów dotyczących higieny produktów pierwotnych pochodzenia 

zwierzęcego przeznaczonych do spożycia dla ludzi przedstawionych w 

załączniku nr 1 Rozporządzenia (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego 

i Rady dotyczącego higieny środków spożywczych.

Sprzedaż produktów pierwotnych pochodzenia zwierzęcego prowadzona przez 

drobnego producenta jest dopuszczona na targach, placach i wystawach, w 

handlu obwoźnym. Drobni producenci muszą stosować wszystkie środki 

zapobiegające ryzykom zanieczyszczenia produktów pochodzenia zwierzęcego 

podczas ich wytwarzania oraz sprzedaży.



Sprzedaż produktów pierwotnych

Drobni producenci, którzy rozpoczynają działalność w zakresie bezpośredniej 

sprzedaży aby móc prowadzić działalność muszą się zarejestrować, zgodnie z 

wymogiem ustawy, w Dyrekcji ds. Sanitarno-Weterynaryjnych i 

Bezpieczeństwa Żywności w celu uzyskania sanitarno-weterynaryjnego 

dokumentu rejestracyjnego.

Rejestracja sanitarno-weterynaryjna działalności w zakresie sprzedaży 

bezpośredniej produktów pierwotnych pochodzenia zwierzęcego jest 

prowadzona przez Departamentalną Dyrekcję ds. Sanitarno- Weterynaryjnych 

i Bezpieczeństwa Żywności na wniosek pisemny drobnego producenta, który 

musi zawierać:

• nazwisko i adres drobnego producenta, potwierdzony kopią dowodu 

osobistego;

• rodzaj prowadzonej działalności;

• rodzaje i ilości produktów przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej;

• miejsce prowadzenia sprzedaży bezpośredniej produktów pierwotnych.



Ilości produktów pierwotnych pochodzenia zwierzęcego dopuszczone 

w ramach sprzedaży bezpośredniej:

• surowe mleko – zgodnie z kwotą mleczną;

• świeże produkty rybołówstwa – do 300kg/ transport dla ryb złowionych w 

morzu i 50kg/ transport dla ryb złowionych w wodach słodkich;

• dziczyzna – jedna duża sztuka lub 10 sztuk małych z kwoty przyznanej na 

polowanie;

• mięso drobiowe lub zajęczaków pochodzących z fermy – do 2 000 sztuk drobiu 

i 1 000 sztuk królików/ rok;

• ślimaki i małże – do 50 kg/tydzień;

• jaja – z ferm posiadających do 50 kur;

Sprzedaż bezpośrednia produktów pierwotnych pochodzenia zwierzęcego 

konsumentowi końcowemu ma szansę powodzenia na targach, wystawach 

organizowanych podczas świąt religijnych lub innych wydarzeń publicznych 

organizowanych okresowo przez władze lokalne/wojewódzkie na całym obszarze 

kraju, jest realizowana tylko przez drobnego producenta i poprzez członków jego 

rodziny, krewnych I i II stopnia.



W związku z rozporządzaniem Inspekcji Weterynaryjnej i Narodowego Organu 

Bezpieczeństwa Żywności, Zarządzenie Nr 34/14.04.2008 („Zasady udzielania 

zwolnień, dla producentów żywności tradycyjnej, z Rozporządzenia 

(EC) Nr 852/2004”), przetwórcy żywności mogą być wykluczeni jedynie z 

przestrzegania specyficznych norm zamieszczonych w Rozporządzeniu (EC) Nr 

852/2004. Dla tego, muszą oni być zarejestrowani jako producenci produktów 

tradycyjnych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w Rozporządzeniu Nr 

690/28.09.2004 („Zasady dotyczące warunków i kryteriów certyfikacji 

produktów tradycyjnych”). Aby być zarejestrowanym jako producent produktów 

tradycyjnych, jednostki muszą przetwarzać surowe produkty tradycyjne na 

podstawie przepisów tradycyjnych. 

Zarządzenie Nr 34/2008 ułatwia mniejszym rolnikom zastosowanie tych 

regulacji. Ułatwia im przetwarzanie i sprzedaż produktów żywnościowych, 

jakich jak np. ser, produkty mięsne lub dżem. Zarządzenie to zwalnia małych 

producentów od regulacji Rozporządzenia dotyczących specyficznych 

materiałów na podłogi, ściany, sufity, okna, drzwi, wyposażenie i narzędzia do 

przygotowywania, przetwarzania i pakowania produktów żywnościowych. 

Wszystkie jednostki funkcjonujące zgodnie z tym Zarządzeniem są 

zarejestrowane w specjalnej książce poprzez unikalny kod, który musi być 

zaznaczony na metkach znajdujących się na ich produktach. 



Producenci żywności tradycyjnej nadal jeszcze muszą przestrzegać specjalnych 

zasad dotyczących:

• odpowiedniego miejsca pracy potrzebnego do zastosowania niezbędnych 

warunków higienicznych, uniemożliwiających zanieczyszczenie żywności;

• prawidłowego miejsca przechowywania żywności;

• właściwych jednostek przeznaczonych do czyszczenia/dezynfekcji i szafki do 

przechowywania środków do czyszczenia/dezynfekcji.

• właściwej wentylacji;

• właściwego oświetlenia;

• właściwej odzieży ochronnej dla pracowników i szafki do przechowywania tej 

odzieży;

• odpowiednich i efektywnych (skutecznych) środków chroniących przed 

insektami;

• właściwego źródła wody pitnej (zgodnie z Aktem Prawnym Nr 458/2002);

• właściwego systemu odwadniania i kanalizacji.

Przestrzegając tych regulacji, małe gospodarstwa mogą wykorzystywać surowe 

(pierwotne) produkty z ich farm żeby produkować produkty tradycyjne i, aby 

mieć możliwość ich sprzedaży bezpośrednio klientom, do marketów i na 

targowiskach. Jednakże, aby eksportować swoje produkty poza granice Rumunii 

rolnicy muszą przestrzegać Rozporządzenia (EC) Nr 852/2004.



Producenci żywności tradycyjnej nadal jeszcze muszą przestrzegać specjalnych 

zasad dotyczących:

• odpowiedniego miejsca pracy potrzebnego do zastosowania niezbędnych 

warunków higienicznych, uniemożliwiających zanieczyszczenie żywności;

• prawidłowego miejsca przechowywania żywności;

• właściwych jednostek przeznaczonych do czyszczenia/dezynfekcji i szafki do 

przechowywania środków do czyszczenia/dezynfekcji.

• właściwej wentylacji;

• właściwego oświetlenia;

• właściwej odzieży ochronnej dla pracowników i szafki do przechowywania tej 

odzieży;

• odpowiednich i efektywnych (skutecznych) środków chroniących przed 

insektami;

• właściwego źródła wody pitnej (zgodnie z Aktem Prawnym Nr 458/2002);

• właściwego systemu odwadniania i kanalizacji.

Przestrzegając tych regulacji, małe gospodarstwa mogą wykorzystywać surowe 

(pierwotne) produkty z ich farm żeby produkować produkty tradycyjne i, aby 

mieć możliwość ich sprzedaży bezpośrednio klientom, do marketów i na 

targowiskach. Jednakże, aby eksportować swoje produkty poza granice Rumunii 

rolnicy muszą przestrzegać Rozporządzenia (EC) Nr 852/2004.



Sprzedaż bezpośrednia przetworzonych produktów mlecznych Rumunia



Sprzedaż bezpośrednia przetworzonych produktów mlecznych Rumunia



Zaświadczenie wójta o skali produkcji w gospodarstwie i certyfikat uprawniający 

do sprzedaży przetworzonych produktów mlecznych



Sprzedaż bezpośrednia produktów 

pochodzenia zwierzęcego we Francji

aspekt praktyczny – rolnik, 

aspekt teoretyczny – administracja,

przepisy szczegółowe implementowane do poszczególnych regionów

Region Savoie

5800 gospodarstw rolnych o średniej powierzchni 41 ha, z czego 2300 

sprzedaje swe produkty w krótkim obiegu. 

• 9 punktów zbiorowej sprzedaży bezpośredniej, 

• 55 sklepików spółdzielczych, 

• 30 struktur sprzedaży koszyk od rolnika,

• 4 platformy skupujące i sprzedające dalej do szkół lub restauracji,



Wspomaganie rozwoju tego rodzaju sieci sprzedaży, z uwzględnieniem prób 

eliminacji ewentualnych trudności w ich wdrażaniu, wynika z potrzeby 

wyrażonej przez Ministerstwo Żywności, Rolnictwa i Rybołówstwa. Skutkiem 

tego była dogłębna analiza przeprowadzona przez powiązane z tematem urzędy 

państwowe, instytucje badawcze, społeczności lokalne, izby rolnicze, rolnicze 

związki zawodowe oraz struktury mające rozwijać te metody sprzedaży. Miała 

ona na celu znalezienie ścieżek doskonalenia systemu.

Efektem trwających prac jest opracowanie planu działań, w którym DGAL ma 

rolę informującą poszczególnych uczestników odnośnie przepisów 

obowiązujących w organizacji i funkcjonowaniu krótkich obiegów sprzedaży, 

szczególnie w zakresie zbiorowych wytwórni i Punktów Sprzedaży Zbiorowej, 

ze szczególnym uwzględnieniem wymagań zgodności.



Rolnik

80 ha

80 krów

Wydajność 10 tys. litrów mleka

Rasa Abondance i Montbeliarde, 

kwota mleczna 800 tys. kg

Bydło opasowe 45 szt., Limusine, 

pozyskiwane mięso, sprzedaż bezpośrednia limit 250 kg na tydzień

Gospodarstwo mleczne i 

produkcja mięsa













Gospodarstwo mleczne

produkcja jogurtu

Rolnik produkujący mleko 

40 ha

28 krów

7 kóz

Produkcja jogurtów z mleka z poniedziałkowego udoju 2000 szt. na 

zaopatrzenie szkoły

Wydajność 6 tys. litrów od krowy, kwota mleczna 180 tys. 

Cena mleko w sprzedaży bezpośredniej 

krowie 1,2 Euro/l

kozie 1,6 Euro/l







Producent warzyw

Rolnik 

6 ha warzyw, w tym 1 ha pod osłonami

zatrudnienie 3 osoby rodzina plus 3 pracowników

30% produkcji w gospodarstwie to produkcja ekologiczna

280 tys. obrotu, produkcja 40 gatunków warzyw, 

przetwórstwo na terenie gospodarstwa

cała produkcja - sprzedaż bezpośrednia



























Sprzedaż bezpośrednia 

mięso

Gospodarstwo rodzinne

80 ha

100 szt. bydła mięsnego

60 szt. trzody

2500 kurczaków plus niewielkie ilości indyków i gęsi

Przetwórstwo mięsa, wymóg tytuł rzeźnika

Cała produkcja - sprzedaż bezpośrednia

Współpracuje z 2 sklepami, sprzedaż w sklepiku w gospodarstwie oraz 

sprzedaż na targowiskach z przystosowanego samochodu - mięso w 

szczelnie zamkniętych opakowaniach po 10 kg















Punkt zbiorowej sprzedaży 

bezpośredniej

sklep 250 m + 150 m magazyn

Własność Związek Gmin, wartość 600 tys. Euro

czynsz miesięczny 4,5 tys. Euro

Czynny wtorek - niedziela, 10:00-14:00 i 15:00-19:00

25 członków

1. warzywa – 10%

2. 2. garmażerka – 7%

Producent pozostawia 12-18% wartośc obrotu na koszty

Dodatkowe stoisko, tzw. rzemieślnicy świata



W szczególności, wprowadzając zasadę, że przekazanie jest uznane za bezpośrednie, gdy 

sprzedaż konsumentowi dokonana jest przez producenta lub członka jego rodziny, 

dopuszczono włączenie do przekazania bezpośredniego produktu sprzedaży dokonywanej 

przez innego producenta zrzeszonego w strukturach zbiorowych, liczonego na konto 

producenta artykułów żywnościowych, przy czym współpracownicy wymieniają się w 

Punkcie Sprzedaży.

Wraz z wejściem w życie przepisów Wspólnoty w dniu 1 stycznia 2006 r., określono 

warunki jakie muszą spełnić punkty sprzedaży zbiorowej, by móc nadal być 

traktowanymi jako dokonujące sprzedaży bezpośredniej dla konsumenta końcowego.

Punkt sprzedaży zbiorowej, szczególny przypadek wytwórni zbiorowej, jest miejscem 

używanym wspólnie przez kilku producentów, gdzie poprzez sprzedaż bezpośrednią 

oferują konsumentom produkty pochodzące z ich gospodarstw.

Punkt sprzedaży i każdy z producentów są zobowiązani przestrzegać przepisy 

rozporządzeń (WE) nr 178/2002 i (WE) nr 852/2004 oraz uchwały z dnia 28 czerwca 1994 

r. Muszą także być zgłoszone w tym charakterze u Prefekta (dyrekcji departamentu ds. 

ochrony ludności), właściwego dla miejsca lokalizacji podmiotu. Niektórzy producenci 

mogą, w zależności od prowadzonej działalności, być objęci rozporządzeniem (WE) nr 

853/2004 i być posiadaczami pozwolenia na tą działalność.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się bez uszczerbku dla innych obowiązujących 

przepisów dotyczących produktów wprowadzanych na rynek, ogólnych lub szczegółowych 

dotyczących niektórych kategorii produktów.



Punkt zbiorowej sprzedaży bezpośredniej prowadzonej  przez rolników Rhone

Alpes Francja. 





Warzywa



Owoce



Przetwory z warzyw i 

owoców



Jajka 

produkty 

mleczne 



Przetwory mięsne, konserwy



Przetwory owocowo-warzywne



Surowe mięso 

pakowane 

próżniowo



Dodatkowe produkty nie 

wytwarzane przez rolników 

w celu lepszego 

zaopatrzenia 

konsumentów. Produkty 

oryginalne pochodzące z 

innych krajów tzw. 

„Rzemieślnicy Świata”



Sery i inne produkty mleczne 



Drób

Zdjęcia producentów 

poszczególnych 

gatunków



Magazyn



Zdjęcia rolników i opisy rolników, którzy dostarczają produkty do tego punktu 

sprzedaży zbiorowej



Zadowolenie rolników z poziomu 

uzyskiwanych dochodów



PODATEK DOCHODOWY OD

SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ

PRZETWORZONYCH PRODUKTÓW

ROLNYCH



Art. 20 ust. 1 c – 1 f

ustawy o podatku dochodowym od osób

fizycznych, w brzmieniu określonym w

zmianie określonej w Dz. U. z 2015 r.

poz. 699, która wchodzi w życie 1

stycznia 2016 r.



Przychody uzyskiwane ze sprzedaży 

przetworzonych w inny sposób niż 

przemysłowy produktów roślinnych i 

zwierzęcych pochodzących z własnej 

uprawy, hodowli lub chowu (poza 

produktami  uzyskiwanymi z 

prowadzenia  działów specjalnych 

produkcji rolnej i produktów 

opodatkowanych podatkiem akcyzowym) 

są przychodami z innych źródeł.



Warunki prowadzenia sprzedaży:

• sprzedaż nie jest wykonywana na rzecz osób

prawnych, jednostek organizacyjnych

nieposiadających osobowości prawnej lub na

rzecz osób fizycznych na potrzeby

prowadzonej przez nie działalności

gospodarczej;

• przetwarzanie produktów roślinnych i

zwierzęcych i ich sprzedaż nie odbywa się przy

zatrudnieniu osób na podstawie umów o pracę,

umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych

umów o podobnych charakterze;



• sprzedaż następuje wyłącznie:

a) w miejscach, w których produkty te zostały

wytworzone,

b) na targowiskach, przez które rozumie się

wszelkie miejsca przeznaczone do

prowadzenia handlu, z wyjątkiem

sprzedaży dokonywanej w budynkach lub

w ich częściach;

• prowadzona jest ewidencja sprzedaży.



Ewidencja sprzedaży przetworzonych przez

rolników produktów roślinnych i zwierzęcych

musi zawierać, co najmniej:

- numer kolejnego wpisu,

- datę uzyskania przychodu,

- kwotę przychodu,

- przychód narastająco od początku roku.

Dzienne przychody ewidencjonowane będą w

dniu sprzedaży.

Ewidencja  sprzedaży musi być dostępna   w 

miejscu  sprzedaży przetworzonych 

produktów roślinnych i zwierzęcych.



Wprowadzone przez Sejm w dniu 9 
kwietnia 2015 r. zmiany w ustawie o 

zryczałtowanym podatku dochodowym 
od niektórych przychodów osiąganych 

przez osoby fizyczne  umożliwiają 
rolnikom przetwarzającym i 

sprzedającym przetworzone przez siebie 
produkty rolne korzystanie z  

ryczałtowej formy opodatkowania 
dochodów uzyskiwanych z tytułu tej 

sprzedaży.

Ryczałt wynosi 2% 
ewidencjonowanych przychodów do 
maksymalnej kwoty 150tys. Euro.



Alternatywą jest opłacanie podatku 

dochodowego uzyskiwanego ze 

sprzedaży przetworzonych przez rolnika 

produktów rolnych pochodzących z 

własnej produkcji upraw, chowu lub 

hodowli  na zasadach ogólnych, 

tj. rozliczania się z urzędem skarbowym z 

podatku dochodowego po przekroczeniu

kwoty  tzw. „dochodu wolnego od 

podatku”  ze sprzedaży przetworzonych 

produktów rolnych w kwocie 3 091 zł w 

roku podatkowym. 



O wyborze opodatkowania w formie 

ryczałtu od przychodów 

ewidencjonowanych ze sprzedaży 

przetworzonych przez siebie produktów 

rolnych rolnik informuje  naczelnika 

urzędu skarbowego właściwego ze 

względu na  miejsce zamieszkania 

rolnika,  nie później niż  do dnia 

20 stycznia  roku podatkowego. 



Podatnicy podatku ryczałtowego są 

obowiązani za każdy miesiąc obliczać 

ryczałt od przychodów 

ewidencjonowanych i wpłacać go na 

rachunek urzędu skarbowego w terminie 

do dnia 20 następnego miesiąca, a za 

miesiąc grudzień – w terminie złożenia 

zeznania.



W przypadku nie przekroczenia 

przychodów w poprzednim roku 

podatkowym  w równowartości 

25 tys. euro, podatnicy mogą rozliczać 

się z urzędem skarbowym w okresach 

kwartalnych, 

po zawiadomieniu o tym naczelnika 

urzędu skarbowego do dnia 

20 stycznia roku podatkowego.



Zeznanie wg ustalonego wzoru o rocznej 

wysokości uzyskanego przychodu, składa 

się  w urzędzie skarbowym w terminie 

do dnia 31 stycznia następnego roku.  

W zeznaniu wykazywane są kwoty 

odliczeń od należnego ryczałtu.  



Odliczeniu podlega strata  z lat 

poprzednich, wydatki określone w art. 

26 ust. 1 ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych, w 

tym wydatki na internet, składki z 

tytułu ubezpieczenia społecznego, 

wydatki rehabilitacyjne, darowizny na 

rzecz organizacji pożytku publicznego, 

kultu religijnego, krwiodawstwa.



Dziękuje 

za 

uwagę

Ryszard 

Czaicki


