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         Warszawa, 01.10.2015 r. 

 

Wymagania weterynaryjne przy sprzedaży bezpośredniej – nowe rozporządzenie 

 

W związku z oczekiwaniami rolników, jak i konsumentów co do podjęcia działań 

legislacyjnych, które umożliwiłyby prowadzenie w ramach sprzedaży bezpośredniej produkcji 

jak najszerszej gamy produktów pochodzenia zwierzęcego, przy możliwości ich sprzedaży na 

rynkach lokalnych, a także umożliwiłyby promocję tych produktów na terenie całego kraju, 

zaistniała potrzeba opracowania nowych przepisów w tym zakresie.  

Zaproponowane zmiany w dużej mierze wychodzą naprzeciw postulatom organizacji 

rolniczych i konsumenckich. Były szeroko konsultowane z organizacjami społecznymi i 

zostały wprowadzone przy ich zaangażowanej współpracy. Polscy rolnicy są coraz bardziej 

zainteresowani prowadzeniem produkcji żywności w celu jej sprzedaży  konsumentom na 

rynkach lokalnych. Świadczy o tym stale wzrastająca liczba podmiotów rozpoczynających 

taką działalność. Ponadto polscy konsumenci są coraz bardziej zainteresowani możliwością 

zakupu świeżej żywności pochodzenia zwierzęcego, produkowanej w danym rejonie przez 

lokalnych rolników, gdzie nie ma długich łańcuchów dostaw i pośredników.   

W projekcie rozporządzenia wprowadzono szereg ułatwień dla podmiotów, w tym rolników i 

pszczelarzy, prowadzących sprzedaż bezpośrednią produktów pochodzenia zwierzęcego 

konsumentom końcowym oraz do zakładów prowadzących handel detaliczny bezpośrednio 

zaopatrujących konsumenta końcowego.    

 

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);   
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2)  wprowadzenie możliwości sprzedaży bezpośredniej  jaj z gospodarstwa; 

 

3) w zakresie limitów wielkości produkcji, np. podwyższenie  limitów dla tusz gęsi z 50 

 na 500 sztuk tygodniowo, określenie limitów dla produktów, dla których dotychczas ich nie 

ustanowiono (z wyłączeniem produktów pszczelich nieprzetworzonych, produktów 

rybołówstwa), tj. dla tusz zwierząt łownych i żywych ślimaków lądowych, określenie limitów 

dla nowododanych produktów pochodzenia zwierzęcego, tj. siary;  

 

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; 

 

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;    

 

8) uproszczenie i usystematyzowanie brzmienia przepisów i poprawa ich czytelności. 
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Liczba podmiotów zarejestrowanych do sprzedaży bezpośredniej produktów pochodzenia 

zwierzęcego aktualna na dzień 28 września 2015 r. 

 

- Produkty pszczele nieprzetworzone   - 5351 

- Produkty rybołówstwa     -   802 

- Jaja konsumpcyjne      -   906 

- Mleko surowe i surowa śmietana    -   156 

- Tuszki drobiowe     -     62 

- Tusze zwierząt łownych     -     66 

- Tuszki zajęczaków      -     10 

- Żywe ślimaki lądowe określonych gatunków  -       7 

 

Łącznie zarejestrowanych zostało 7360 podmiotów. 
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