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Prawo UE
Podstawowe akty prawne w zakresie produkcji i obrotu żywnością na terenie
Unii Europejskiej - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady:








nr 178/2002 - ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego;
nr 852/2004 - ogólne zasady higieny środków spożywczych;
nr 853/2004 - zasady higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia
zwierzęcego;
Nr 854/2004 - szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli
w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do
spożycia przez ludzi;
nr 1169/2011 - przekazywanie konsumentom informacji na temat żywności;
nr 882/2004 – kontrole urzędowe przeprowadzane w celu sprawdzenia
zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi
zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt.
Obowiązują bezpośrednio – zasada harmonii, ale właściwie wcale!

Prawo UE
Aby zapewnić spójność (harmonię) przepisów dotyczących bezpieczeństwa
żywności we wszystkich państwach członkowskich UE, co do zasady, na
poziomie UE wydawane są rozporządzenia, które:


od momentu wejścia w życie stanowią część prawa krajowego państw
członkowskich i są stosowane bezpośrednio, bez potrzeby
transponowania do prawa krajowego;



nie mogą być przez państwo członkowskie zmieniane ani uzupełniane;



zastępują prawo krajowe;



jeżeli w danej dziedzinie wydano rozporządzenie, państwa członkowskie
tracą uprawnienia do stanowienia prawa w tym obszarze.

Prawo żywnościowe UE - wyjątki


produkcja podstawowa na własny użytek;



domowe przygotowanie, obróbka lub przechowywanie żywności do własnego
spożycia;



bezpośrednie dostawy, dokonywane przez producenta, małych ilości surowców
do konsumenta końcowego lub lokalnego zakładu detalicznego bezpośrednio
zaopatrującego konsumenta końcowego;



bezpośrednie dostawy, dokonywane przez producenta, małych ilości mięsa z
drobiu lub zajęczaków poddanych ubojowi w gospodarstwie rolnym, do
konsumenta końcowego lub lokalnego zakładu detalicznego, bezpośrednio
dostarczającego przedmiotowe mięso w formie mięsa świeżego lub
przetworzonego konsumentowi końcowemu;



myśliwi, którzy dostarczają małe ilości zwierzyny łownej lub mięsa zwierząt
łownych bezpośrednio do konsumenta końcowego lub lokalnego zakładu
detalicznego bezpośrednio zaopatrującego konsumenta końcowego.
Państwa członkowskie mają obowiązek ustanowienia z w tym zakresie prawa
krajowego

Prawo żywnościowe UE - wyjątki
Przepisy rozporządzenia (WE) nr 853/2004 nie mają zastosowania do:


zakładów prowadzących handel detaliczny, czyli produkcję i sprzedaż
żywności konsumentom końcowym;



przechowywania i transportu żywności z zakładów detalicznych do
innych zakładów (za wyjątkiem szczególnych wymagań dotyczące
temperatury określonych w załączniku III do ww. rozporządzenia);



zakładów prowadzących dostawy żywności pochodzenia zwierzęcego z
zakładu detalicznego do innych zakładów detalicznych w ramach
działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej uregulowanej w
prawie krajowym.
Państwa członkowskie mogą jednak przyjąć środki krajowe w celu stosowania
wymogów rozporządzenia (WE) nr 853/2004 w odniesieniu do ww. rodzajów
działalności.

Prawo krajowe - RHD
Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie niektórych
ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników
(Dz. U. poz. 1961)
Cel: stworzenie polskim rolnikom lepszych możliwości rozwoju produkcji
i sprzedaży konsumentom finalnym żywności wyprodukowanej w całości
lub w części z własnej uprawy, chowu lub hodowli poprzez uregulowanie
kwestii prowadzenia rolniczego handlu detalicznego z punktu widzenia
bezpieczeństwa żywności i spraw podatkowych.

Prawo krajowe - RHD
Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie niektórych
ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników
(Dz. U. poz. 1961) – co wprowadza?
1. Wprowadza definicje:


rolniczy handel detaliczny w rozumieniu art. 3 ust. 7 rozporządzenia
(WE) nr 178/2002, polegający na zbywaniu konsumentowi finalnemu,
o którym mowa w art. 3 ust. 18 ww. rozporządzenia nr 178/2002,
żywności pochodzącej w całości lub części (! – nie ma określenia w jakiej
części) z własnej uprawy, hodowli lub chowu podmiotu działającego na
rynku spożywczym



konsument finalny zgodnie z art. 3 pkt. 7 ww. rozporządzenia (WE) nr
178/2002 oznacza ostatecznego konsumenta środka spożywczego,
który nie wykorzystuje żywności w ramach działalności
przedsiębiorstwa spożywczego

Prawo krajowe - RHD
Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie niektórych
ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników
(Dz. U. poz. 1961) – co wprowadza?
2. Określa organy nadzoru nad RHD:


Inspekcja Weterynaryjna - nadzór nad właściwą jakością zdrowotną
(bezpieczeństwem) produktów pochodzenia zwierzęcego i żywności
zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i
produkty pochodzenia zwierzęcego (żywności złożonej);



Państwowa Inspekcja Sanitarna - nadzór nad właściwą jakością zdrowotną
(bezpieczeństwem) żywności pochodzenia niezwierzęcego;



Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych - nadzór nad
jakością handlową żywności znajdującej się w rolniczym handlu detalicznym.

Prawo krajowe - RHD
Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w
celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników (Dz. U. poz.
1961) – co wprowadza?
4. Przyznaje kompetencje i preferencje:
Ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa, w porozumieniu z ministrem właściwym
do spraw zdrowia, kompetencji do określania w drodze rozporządzeń:
a) limitów ograniczających rozmiar działalności prowadzonej przez jeden podmiot w
ramach rolniczego handlu detalicznego,
b) wymagań higienicznych dla podmiotów prowadzących rolniczy handel detaliczny
produktami pochodzenia zwierzęcego i żywnością złożoną, w ramach możliwych
dostosowań tych wymagań do wymogów określonych w załączniku II do rozporządzenia
(WE) nr 852/2004;
c) wydania rozporządzenia określającego szczegółowy sposób oznakowania miejsca
zbywania żywności w ramach RHD
Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych kompetencje nadzoru nad
jakością handlową żywności znajdującej się w rolniczym handlu detalicznym.
Preferencje podatkowe dla producentów rolnych prowadzących rolniczy handel
detaliczny. W tym zakresie przyjęto jako kwotę zwolnienia z opodatkowania
podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów z rolniczego handlu
detalicznego do kwoty 20 000 zł rocznie.

Prawo krajowe - RHD
Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie niektórych
ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników
(Dz. U. poz. 1961) – co wprowadza?
5. określa kryteria uznania działalności za rolniczy handel
detaliczny:


obsługa lub przetwarzanie żywności (np. surowce, produkty mięsne, produkty
mleczne, produkty złożone, przetwory z owoców i warzyw, pieczywo) i jej
przechowywanie w punkcie sprzedaży lub dostaw do konsumenta finalnego;



zbywanie żywności na rzecz konsumenta finalnego;



zbywana żywność musi pochodzić w całości lub części z własnej uprawy,
hodowli lub chowu;



zbywanie żywności odbywa się w ramach określonych limitów;



zbywanie żywności odbywa się przy ograniczonym udziale pośredników.

Prawo krajowe - RHD
Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie niektórych
ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników
(Dz. U. poz. 1961) – co wprowadza?
6. określa wymagania:


produkcja i zbywanie żywności nie może stanowić zagrożenia dla
bezpieczeństwa żywności i wpływać niekorzystnie na zdrowie publiczne;



żywność ma spełniać wymagania określone w rozporządzeniu (WE) nr
178/2002 i rozporządzeniu (WE) nr 852/2004 oraz w przepisach wydanych w
trybie tego rozporządzenia;



obowiązek dokumentowania ilości zbywanej żywności;



nakaz oznakowania miejsca sprzedaży;



zakaz wykorzystywania do produkcji mięsa zwierząt kopytnych pozyskanego z
uboju dokonanego poza rzeźnią zatwierdzoną przez powiatowego lekarza
weterynarii (np. z uboju w celu produkcji mięsa na użytek własny).

Prawo krajowe - RHD
Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w
celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników (Dz. U. poz.
1961) – co wprowadza?
7. nakreśla „ramy”:
Przepisy rozporządzenia (WE) nr 852/2004 powinny być stosowane w sposób
elastyczny biorąc pod uwagę zakres prowadzonej działalności, wielkość zakładu i
jego specyfikę. Przepisy te przewidują między innymi, że w przypadku gdy
produkcja prowadzona jest przy wykorzystaniu pomieszczeń używanych głównie
jako prywatne domy mieszkalne (np. przy wykorzystaniu sprzętu i urządzeń
gospodarstwa domowego w kuchni domowej), zamiast wymogów określonych w
załączniku II w rozdziale I i II ww. rozporządzenia, obowiązują wymogi określone w
jego załączniku II w rozdziale III (uproszczone wymagania higieniczne).
Wytyczne Dobrej Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej
przy produkcji żywności niezwierzęcego pochodzenia w warunkach domowych
z wykorzystaniem surowców roślinnych z własnych upraw
http://gis.gov.pl/images/bz/wytyczne_ghp_podukcja_domowa_w%C5
%82asne_uprawy.pdf

Rolniczy handel detaliczny – działalność rejestrowana
W celu dokonania rejestracji rolniczego handlu detalicznego należy złożyć, w
przypadku zamiaru prowadzenia produkcji i sprzedaży:
produktów pochodzenia zwierzęcego lub żywności zawierającej jednocześnie
środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia
zwierzęcego (żywności złożonej) – do właściwego powiatowego lekarza
weterynarii – wniosek o wpis zakładu do rejestru zakładów w formie pisemnej, w
terminie co najmniej 30 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności



lub


żywności pochodzenia niezwierzęcego – do właściwego państwowego
powiatowego inspektora sanitarnego – wniosek o wpis zakładu do rejestru
zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji
Sanitarnej;
Podmioty zamierzające prowadzić działalność w zakresie rolniczego handlu
detalicznego produktami pochodzenia zwierzęcego lub żywnością złożoną nie są
zobowiązane do sporządzania projektu technologicznego.

Prawo krajowe – RHD - Ustawa z dnia 16 listopada
2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży
żywności przez rolników (Dz. U. poz. 1961)
Określa zasady oznakowania miejsca sprzedaży w ramach RHD
1.

Oznakowanie musi być czytelne i widoczne dla konsumenta;

2.

Oznakowanie musi zawierać napis „rolniczy handel detaliczny”;

3.

Oznakowanie ma wskazywać dane obejmujące:
a.

imię i nazwisko albo nazwę i siedzibę podmiotu prowadzącego rolniczy handel
detaliczny;

b.

adres miejsca prowadzenia produkcji zbywanej żywności;

c.

weterynaryjny numer identyfikacyjny podmiotu prowadzącego rolniczy handel
detaliczny – w przypadku żywności pochodzenia zwierzęcego i żywności
złożonej;

Minister właściwy do spraw rolnictwa (w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw zdrowia) może wydać rozporządzenie określające szczegółowy sposób
oznakowania miejsca zbywania takiej żywności.

RHD – krajowe przepisy wykonawcze
1.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia
2016 r. w sprawie maksymalnej ilości żywności zbywanej w ramach
rolniczego handlu detalicznego oraz zakresu i sposobu jej
dokumentowania (Dz. U. poz. 2159);

2.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia
2016 r. w sprawie rejestru zakładów produkujących produkty
pochodzenia zwierzęcego lub wprowadzających na rynek te produkty
oraz wykazów takich zakładów (Dz. U. poz. 2192) oraz

3.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia
2016 r. w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru
identyfikacyjnego (Dz. U. poz. 2161) – dla rolniczego handlu
detalicznego produktami pochodzenia zwierzęcego i żywnością

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016
r. w sprawie maksymalnej ilości żywności zbywanej w ramach rolniczego
handlu detalicznego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania (Dz. U.
poz. 2159)
1. wskazuje maksymalne roczne limity dla żywności zbywanej w ramach
rolniczego handlu detalicznego. W przypadku surowców pochodzenia roślinnego
limity ustalono w przeliczeniu na 1ha uprawy prowadzonej przez podmiot
prowadzący rolniczy handel detaliczny;
Przykład:
pszenica zwyczajna ozima – 9,5 t z 1 ha,
gryka – 2,5 t z 1 ha,
ziemniaki – 50 t z 1 ha,
dżem owocowy – 3400 kg/rok,
sok owocowy – 6700 l/rok,
sok warzywny - 10000 l/rok,
świeże mięso (baranie, wołowe, wieprzowe, kozie, końskie lub produkowane z
tego mięsa surowe wyroby mięsne lub mięso mielone) – 2300 kg/rok,
jaja od drobiu – 148 200 szt./rok
jaja od ptaków bezgrzebieniowych – 800 szt./rok
ślimaki żywe – 1000 kg/rok
gotowe posiłki (potrawy) z produktów pochodzenia zwierzęcego – 1400 kg/rok
-

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. w
sprawie maksymalnej ilości żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu
detalicznego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania (Dz. U. poz. 2159)
2. ustala zakres i sposób prowadzenia i przechowywania dokumentacji umożliwiającej
określenie ilości żywności zbywanej rocznie przez:
a) podmiot prowadzący rolniczy handel detaliczny – prowadzi i przechowuje
dokumentację umożliwiającą określenie ilości żywności zbywanej rocznie w ramach
takiego handlu, odrębnie za każdy rok kalendarzowy, zawierającą informacje:
numer kolejny wpisu,
•
•
datę zbycia żywności
ilość i rodzaj zbywanej żywności
•
b) pośrednika prowadzącego rolniczy handel detaliczny zbywającego żywność
wyprodukowaną przez inny podmiot prowadzący taki handel podczas wystawy,
festynu, targu lub kiermaszu:
•
•
•

prowadzi dokumentację umożliwiającą określenie ilości tak zbywanej
żywności odrębnie dla każdego podmiotu,
przekazuje tą dokumentację podmiotowi, którego żywność zbywał
niezwłocznie po zakończeniu wystawy, festynu, targu lub kiermaszu
dane w dokumentacji zawierają te same informacje, jakby prowadził je
podmiot i dodatkowo: miejsce zbywania żywności oraz imię, nazwisko i adres
albo nazwę, siedzibę oraz adres pośrednika. Informacje są odnotowywane
niezwłocznie po dokonaniu sprzedaży konsumentowi finalnemu.
Dokumentację ww. przechowuje się prze 2 lata licząc od końca roku
kalendarzowego, za który została sporządzona.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. w
sprawie rejestru zakładów produkujących produkty pochodzenia zwierzęcego lub
wprowadzających na rynek te produkty oraz wykazów takich zakładów (Dz. U.
poz. 2192)
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie
rejestru zakładów produkujących produkty pochodzenia zwierzęcego lub
wprowadzających na rynek te produkty oraz wykazów takich zakładów (Dz. U. poz.
2192) określa:
sposób prowadzenia rejestru
zawartość rejestru – informacje jakie powinien zawierać
formę prowadzenia rejestru (elektroniczna)
formę i sposób prowadzenia wykazów podmiotów prowadzących działalność
rejestrowaną (elektroniczne).
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie
sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego (Dz. U. poz. 2161) – dla
rolniczego handlu detalicznego produktami pochodzenia zwierzęcego i żywnością
określa:
„zawartość” weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego (co oznaczają
poszczególne cyfry numeru;
kiedy numer identyfikacyjny może być ponownie wykorzystany;
wykaz symboli określających zakres i rodzaj działalności prowadzonej w zakładzie.
-

Odpowiedzialność za bezpieczeństwo żywności
Zgodnie z przepisami to producent jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo
żywności, którą produkuje, przetwarza czy wprowadza do obrotu.
Żywność niespełniająca wymagań bezpieczeństwa żywności nie może być
wprowadzana do obrotu . Żywność niebezpieczna to taka, która stwarza
zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi . W przypadku, gdy okaże się, że
wyprodukowana żywność, która jest potencjalnie niebezpieczna, została
wprowadzona do obrotu należy:


poinformować o tym fakcie właściwego terenowo państwowego powiatowego
lub granicznego inspektora sanitarnego lub weterynaryjnego,



podjąć kroki w celu jej wycofania z obrotu i od konsumenta,



zidentyfikować przyczynę i podjąć działania naprawcze, aby taka sytuacja się
nie powtórzyła.

Odpowiedzialność za bezpieczeństwo żywności
Producenci żywności zobowiązani są do wdrożenia systemu identyfikacji, czyli śledzenia
pochodzenia żywności na wszystkich etapach produkcji i obrotu.

Ma to znaczenie w przypadku korzystania z produktów pozyskanych od innego producenta
rolnego (np. sąsiada), cukru, soli, octu etc. jak również w przypadku materiałów i wyrobów
przeznaczonych do kontaktu z żywnością np. pojemników plastikowych stosowanych do
produkcji/przetwórstwa oraz pakowania żywności.
W tym celu należy przechowywać informacje dotyczące:
 nazwy i adresu dostawców/producentów danego surowca,
 dostarczonego/sprzedanego produktu (np. nazwa, data przydatności do spożycia, numer
partii),
 terminu dostawy/zakupu/sprzedaży.
W celu spełnienia ww. obowiązku wystarczające jest przechowywanie: faktur, rachunków lub
innych dokumentów na surowce, które dostawca/producent/sklep dołącza do swoich towarów.
Dokumenty te należy przechowywać co najmniej do czasu upłynięcia terminu przydatności do
spożycia lub daty minimalnej trwałości produktu oraz należy je udostępniać na żądanie organu
przeprowadzającego kontrolę.

Znakowanie produktów
Aby móc np. wycofać produkt od konsumenta, konieczne jest odpowiednie jego
oznakowanie np. poprzez podanie daty produkcji oraz terminu przydatności do
spożycia.
Etykieta środków spożywczych musi zawierać informacje umożliwiające
identyfikację wyprodukowanej żywności. Ponadto etykieta środków
spożywczych nie może wprowadzać konsumenta w błąd.
Ta sama zasada odnosi się do prezentacji, reklamy żywności (dotyczy to
kształtu, wyglądu lub sposobu pakowania) oraz sposobu jej eksponowania.
Sposób oznakowania jest uzależniony od rodzaju środka spożywczego oraz od
formy wprowadzania go do obrotu tj. sprzedaż na wagę lub w opakowaniu.

Znakowanie produktów
Na co zwrócić uwagę przy tworzeniu etykiety?


rzetelne informowanie;



prezentacja obowiązkowych danych szczegółowych;



prezentacja danych szczegółowych dodatkowych, których podanie jest
wymagane dla określonych grup środków spożywczych.

Znakowanie produktów
Informacje na temat żywności nie mogą wprowadzać w błąd,
w szczególności:
co do właściwości środka spożywczego (jego charakteru, tożsamości, właściwości,
składu, ilości, trwałości, kraju lub miejsca pochodzenia, metod wytwarzania lub
produkcji),
 przez przypisywanie środkowi spożywczemu działania lub właściwości, których on
nie posiada,
 przez sugerowanie szczególnych właściwości środków spożywczych, gdy w
rzeczywistości wszystkie podobne środki spożywcze mają takie właściwości, zwłaszcza
przez podkreślanie obecności lub braku określonych składników lub składników
odżywczych,
 przez sugerowanie (przez wygląd, opis, prezentację graficzną), że chodzi o określony
środek spożywczy lub składnik, mimo że w rzeczywistości komponent lub składnik w
danym środku spożywczym został zastąpiony innym.
 ponadto informacje na temat żywności nie mogą przypisywać środkowi spożywczemu
właściwości zapobiegania chorobom lub leczenia chorób ludzi lub też odwoływać się
do takich właściwości.
Powyższe informacje mają zastosowanie nie tylko do etykiet ale także i do reklamy oraz
prezentacji środków spożywczych.


Znakowanie produktów
Wykaz danych szczegółowych, których podanie jest obowiązkowe:
nazwa żywności,
wykaz składników,
składniki alergenne,
ilość określonych składników,
ilość netto,
data minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia,
wszelkie warunki przechowywania lub użycia,
nazwa i adres podmiotu,
kraj lub miejsce pochodzenia, w przypadku przewidzianym w art. 26,
instrukcja użycia, gdy w razie braku takiej instrukcji użycie byłoby utrudnione,
w odniesieniu do napojów o zawartości alkoholu większej niż 1,2%
objętościowo, rzeczywista zawartość objętościowa alkoholu,
 informacja o wartości odżywczej
 kod partii












Znakowanie produktów
Wykaz danych szczegółowych, których podanie jest obowiązkowe:
nazwa żywności,
wykaz składników,
składniki alergenne,
ilość określonych składników,
ilość netto,
data minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia,
wszelkie warunki przechowywania lub użycia,
nazwa i adres podmiotu,
kraj lub miejsce pochodzenia, w przypadku przewidzianym w art. 26,
instrukcja użycia, gdy w razie braku takiej instrukcji użycie byłoby utrudnione,
w odniesieniu do napojów o zawartości alkoholu większej niż 1,2%
objętościowo, rzeczywista zawartość objętościowa alkoholu,
 informacja o wartości odżywczej
 kod partii












Sprzedaż bezpośrednia a rolniczy handel detaliczny
SB

RHD
Gdzie mogę sprzedawać?

-

miejsce wytworzenia (gospodarstwo)
specjalistyczne pojazdy i urządzenia
przy drodze
na targowiskach
do lokalnych sklepów, stołówek, barów,
restauracji
- do domu konsumenta
Na terenie województwa, w którym
gospodarstwo jest położone lub
województw ościennych

- w miejscu wytworzenia (gospodarstwo)
- w miejscach przeznaczone do handlu

Bez ograniczeń terytorialnych

Komu mogę sprzedawać?
- konsumentowi finalnemu – ostateczny
konsument środka spożywczego, który nie
który nie wykorzystuje żywności w ramach
działalności sektora żywnościowego (WE
178/2002).
- bez pośredników (tylko promocja w
produkcji zwierzęcej)

konsumentowi finalnemu – ostateczny
konsument środka spożywczego, który nie
który nie wykorzystuje żywności w ramach
działalności sektora żywnościowego (WE
178/2002).
- pośrednictwo ograniczone (promocja,
pośrednik też prowadzi RHD)

Sprzedaż bezpośrednia a rolniczy handel detaliczny
SB

RHD
Co mogę sprzedawać?

- żywność nieprzetworzoną z własnego
gospodarstwa (roślinną i zwierzęcą –
drób i zajęczaki, jaja, mleko, siara,
surowa śmietana, ślimaki, ryby,
produkty pszczele)
- żywność nieprzetworzoną pochodzącą
ze stanu naturalnego np. zioła, grzyby

- żywność nieprzetworzoną i
przetworzoną pochodzącą w całości lub
części w własnego gospodarstwa
(produkty roślinne, zwierzęce, złożone)

Czy obowiązują limity sprzedaży?
TAK
produkty roślinne = produkcja w
gospodarstwie lub zbiór ze stanu
naturalnego dokonany osobiście
Produkcja zwierzęca = limity produkcyjne i
sprzedażowe

TAK
Produkty roślinne, zwierzęce i złożone –
rozporządzenie określa dokładnie roczne
limity

Czy jest obowiązek rejestracji?
TAK

TAK

Sprzedaż bezpośrednia a rolniczy handel detaliczny
SB

RHD

Czy mam obowiązek znakowania miejsca sprzedaży?
NIE

TAK
Czy mam obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży?

TAK – tylko w produkcji zwierzęcej (limity)

TAK – ściśle określona tak dla celów
podatkowych jak i ilości

Organy kontroli?
Państwowa Inspekcja Sanitarna
Państwowa Inspekcja Weterynaryjna

Państwowa Inspekcja Sanitarna
Państwowa Inspekcja Weterynaryjna
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów
Rolno - Spożywczych

Oznakowanie produktów
TAK, jeśli w opakowaniu (np. ogórki
kiszone)

TAK szczególnie produkty przetworzone,
pakowane (IHARS)

Smacznego, zdrowego i bezpiecznego jedzenia!
Dziękuję za uwagę!
Jolanta Zych

