


Sprzedaż bezpośrednia

 Jest to prowadzenie działalności przez 
podmiot w zakresie sprzedaży 
wyprodukowanych przez podmiot 
produktów własnych takich jak: ubitego 
drobiu, zajęczaków, produktów 
rybołówstwa, mleka oraz nabiału.



Podmiot sprzedaży bezpośredniej

 Jest to gospodarstwo rolnicze zgłoszone 
do właściwego terytorialnie powiatowego 
lekarza weterynarii na mocy ustawy               
z dnia 16 grudnia 2005r o produktach 
pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2006r 
Nr 17, poz. 127 z późn. zm.).

 Po zgłoszeniu podmiot otrzymuje 
weterynaryjny numer identyfikacyjny               
w rejestrze powiatowego lekarza 
weterynarii i w celu rozpoczęcia 
działalności musi spełnić przepisy 
rozporządzenia. 



Rozporządzenie Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2006r. 

w sprawie wymagań weterynaryjnych przy 
produkcji produktów pochodzenia 

zwierzęcego przeznaczonych 
do sprzedaży bezpośredniej

 Określa ono wymogi higieniczne, lokalowe 
oraz formalne, a także reguluje wielkość 
i zakres prowadzenia produkcji.



W ramach sprzedaży bezpośredniej 
MRiRW dopuszcza:

 Ubój drobiu w gospodarstwie oraz sprzedaż tuszek 
konsumentowi końcowemu.

 Ubój zajęczaków w gospodarstwie rolnym producenta oraz 
sprzedaż końcowemu konsumentowi.

 Sprzedaż produktów rybołówstwa morskiego jak 
i śródlądowego.

 Sprzedaż ślimaków.

 Sprzedaż mleka surowego i śmietany.

 Sprzedaż jaj konsumpcyjnych.

 Sprzedaż produktów pszczelich nieprzetworzonych, miodu, 
pyłku pszczelego, pierzgi, mleczka pszczelego 
z pasiek będących w posiadaniu producenta.



Sprzedaż produktów

 Sprzedaż produktów - środków 
spożywczych pochodzenia 
zwierzęcego może być dokonywana:

 Bezpośrednio z gospodarstwa

 Za pomocą specjalistycznych 
środków transportu

 Za pomocą stoiska na targowisku



Cd. Sprzedaż produktów:

 Sprzedaż dokonywana jest 
w obrębie województwa, w którym 
zarejestrowana jest działalność lub 
na terenie województwa 
ościennego.



Pakowanie produktów 
pochodzenia zwierzęcego 

przeznaczonych do sprzedaży 
bezpośredniej

 Opakowania przeznaczone dla produktów 
pochodzenia zwierzęcego wprowadzonych do 
sprzedaży bezpośredniej muszą spełniać wymogi:

 Rozporządzenie (WE) nr 1935/2004 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 27 października 
2004r. W sprawie materiałów i wyrobów 
przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz 
uchylającego dyrektywy 80/950/EWG 
(Dz. Urz. UE L 338 z dnia 13.11.2004, str.4);

 Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006r.  
o bezpieczeństwie żywności i żywienia 
(Dz. U. 2006 Nr 171, poz. 1225).



Wymogi dla pomieszczeń produkcyjnych 
przeznaczonych 

do sprzedaży produktów 

Powinny być skonstruowane w sposób zapewniający 
przestrzeganie zasad higieny.

Powinny być wyposażone w:
a) sprzęt i urządzenia zapewniające ochronę 

przed gromadzeniem się zanieczyszczeń 
i przestrzeganie zasad higieny,

b) wentylację wykluczającą powstawanie skroplin 
na ścianach i sufitach oraz na powierzchni 
urządzeń,

c) naturalne lub sztuczne oświetlenie 
niepowodujące zmiany barw produktów,

d) bieżącą ciepłą i zimną wodę przeznaczoną 
do spożycia przez ludzi, w ilości wystarczającej 
do celów produkcyjnych i sanitarnych; lód 
używany do produkcji lub przechowywania 
powinien być pozyskany wyłącznie z takiej wody.



Art. 73 
Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r.  

o bezpieczeństwie żywności i żywienia 
(Dz. U. 2006 Nr 171, poz. 1225).

 Określa organ urzędowej kontroli 
żywności jakim jest Państwowa 

Inspekcja Sanitarna w odniesieniu 
do produktów pochodzenia 
zwierzęcego znajdujących 
się w handlu detalicznym.



Dziękuję za uwagę!


