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Wstęp
Rolnictwo ekologiczne odgrywa coraz większe znaczenie i jest preferowanym systemem produkcji rolnej w świecie. Wywiera przy tym korzystny
wpływ na ochronę środowiska, bioróżnorodność i przede wszystkim na walory
żywności ekologicznej. Rynek żywności ekologicznej należy do najbardziej
rozwijających się sektorów żywności w UE i w świecie. W ostatnim dziesięcioleciu uległ podwojeniu. W Polsce także obserwuje się rosnące zainteresowanie żywnością ekologiczną wśród konsumentów, co znajduje odzwierciedlenie
w jej produkcji i dystrybucji. Ekologiczne produkty z certyfikatem są coraz
popularniejsze wśród Polaków. W roku 2017 wydano w Polsce na ekologiczną
żywność około 1 mld złotych. Potencjał tego sektora w Polsce choć jest duży
z wielu powodów słabo wykorzystany.
Żywność ekologiczna określana w Polsce jako zdrowa, bezpieczna i bez
modyfikacji genetycznych budzi zaufanie konsumentów. Motywem jej zakupu
jest przede wszystkim troska o zdrowie. W aktualnej ofercie naszych gospodarstw ekologicznych dominuje żywność nieprzetworzona. Najczęściej kupowane są ekologiczne warzywa, owoce, jaja i pieczywo. Wciąż w asortymencie
ekologicznego rynku brakuje produktów przetworzonych: owocowych, warzywnych i mięsnych. Liczbę sklepów ekologicznych w Polsce szacuje się na
800. Większość zlokalizowana jest w większych miastach. Asortyment naszych
sklepów z żywnością ekologiczną nie jest tak bogaty jak w innych krajach
UE, stąd mamy wysoki udział produktów pochodzących z importu. Barierami
w zakupach żywności ekologicznej są wyższe ceny produktów ekologicznych,
mniejsza ich dostępność, nikły marketing i brak umiejętności jej rozróżniania
wśród konsumentów. Produkty wprowadzane na rynek powinny być bezpieczne, posiadać odpowiednią wartość odżywczą i pożądane walory jakościowe.
Taką żywnością są bez wątpienia produkty ekologiczne.
Przeważająca większość gospodarstw ekologicznych w Małopolsce produkujących na rynek to gospodarstwa małe, rodzinne, kilkuhektarowe. Przy swojej niskiej produkcji starają się zbywać produkty w sprzedaży bezpośredniej.
Sprzedaż bezpośrednia znana jest od wieków. Nadal istnieje u nas, jak również
we wszystkich krajach UE. W Niemczech aż 25% rolników dokonuje zbytu
swoich produktów w drodze sprzedaży bezpośredniej. Ten sposób sprzedaży
jest najbardziej korzystny dla gospodarstw małych.
Choć sprzedaż bezpośrednia produktów rolniczych wyprodukowanych
w gospodarstwie należy do najprostszych i najstarszych form sprzedaży, jednak
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przepisy związane z bezpieczeństwem żywności wciąż nakładają na rolników
nowe obowiązki. W małych gospodarstwach są one czasem trudne do spełnienia i kosztowne.
Ustawa, którą wprowadzono od stycznia 2017 r. ma pomóc wszystkim rolnikom, także ekologicznym w sprzedaży bezpośredniej większego asortymentu
produktów przetworzonych. Nowe przepisy ułatwiają sprzedaż i przetwórstwo
na poziomie gospodarstwa. To pozwoli wielu rolnikom na dostosowanie zasobów swojego gospodarstwa do prowadzenia małej przetwórczej działalności przy równoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa produkowanej żywności.
Rolnicy powinni się z tymi przepisami dobrze zapoznać.

Bezpieczeństwo żywności
oraz podstawowe pojęcia z tego zakresu
Bezpieczeństwo żywności i jej
jakość, jest dla konsumenta cechą
najważniejszą. Dlatego też dzięki aktom prawnym, które regulują szczegółowo tę dziedzinę mamy pewność,
że żywność, którą nabywamy spełnia
nasze oczekiwania. Trzeba jednak
pamiętać, że obok aktów prawnych
w przemyśle żywnościowym muszą
być przestrzegane również normy
etyczne.
Produkcja i przetwórstwo żywności musi uwzględniać bezpieczeństwo
żywności. Produkcja żywności, jej przetwarzanie i obrót podlega ujednoliceniu
przepisów na terenie całej UE. W celu utrzymania bezpieczeństwa żywności
wydawane są rozporządzenia, które po wejściu w życie stanowią prawo we
wszystkich państwach członkowskich.
Podstawowe pojęcia z zakresu bezpieczeństwa żywności
Zgodnie z Rozporządzeniem nr 178/2002 i Rady WE oraz ustawą z dnia
28.10.2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia i Rozporządzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2007 roku w sprawie dostaw bezpośrednich środków spożywczych:
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„prawo żywnościowe’’ - oznacza przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne regulujące sprawy żywności w ogólności, a ich bezpieczeństwo
w szczególności, zarówno na poziomie Wspólnoty jak i na poziomie krajowym. Definicja ta obejmuje wszystkie etapy produkcji, przetwarzania i dystrybucji żywności, a także paszy produkowanej dla zwierząt lub używanej do ich
żywienia.
„żywność’’ (lub „środek spożywczy’’) - oznacza jakiekolwiek substancje lub
produkty, przetworzone, częściowo przetworzone lub nieprzetworzone, przeznaczone do spożycia przez ludzi lub których spożycia przez ludzi można się
spodziewać.
„środek spożywczy’’ - obejmuje napoje, gumę do żucia i wszelkie substancje,
łącznie z wodą, świadomie dodane do żywności podczas jej wytwarzania, przygotowania lub obróbki.
„produkcja podstawowa lub pierwotna’’ - oznacza produkcję, uprawę lub
hodowlę produktów podstawowych, w tym zbiory, dojenie i chów zwierząt gospodarskich przed ubojem. Oznacza też łowiectwo i rybołówstwo oraz zbieranie runa leśnego.
„konsument finalny’’ - oznacza ostatecznego konsumenta środka spożywczego, który nie wykorzystuje żywności w ramach działalności przedsiębiorstwa
sektora żywnościowego.
„zagrożenie” - oznacza czynnik biologiczny, chemiczny, fizyczny lub paszy, bądź stan żywności lub paszy, mogący powodować negatywne skutki dla
zdrowia.
„możliwość śledzenia’’ - oznacza możliwość kontrolowania przemieszczania
się: żywności, paszy, zwierzęcia gospodarskiego lub substancji przeznaczonej
do dodania lub, która może być dodana do żywności lub paszy na wszystkich
etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji.
„przedsiębiorstwo spożywcze’’ - oznacza przedsiębiorstwo publiczne lub prywatne, typu non-profit lub nieprowadzące jakąkolwiek działalność związaną
z jakimkolwiek etapem produkcji, przetwarzania i dystrybucji żywności.
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„podmiot działający na rynku spożywczym’’ - oznacza osoby fizyczne
lub prawne odpowiedzialne za spełnienie wymogów prawa żywnościowego
w przedsiębiorstwie spożywczym pozostającym pod ich kontrolą.
„handel detaliczny’’ - oznacza obsługę i/lub przetwarzanie żywności i jej
przechowywanie w punkcie sprzedaży lub w punkcie dostaw dla konsumenta
finalnego. Określenie to obejmuje terminale dystrybucyjne, działalność cateringową, stołówki zakładowe, catering instytucjonalny, restauracje i podobne
działania związane z usługami żywnościowymi, sklepy, centra dystrybucji
w supermarketach i hurtownie.
„wprowadzanie na rynek’’ - oznacza posiadanie żywności lub pasz w celu
sprzedaży, z uwzględnieniem oferowania do sprzedaży lub innej formy dysponowania, bezpłatnego lub nie oraz sprzedaż, dystrybucję i inne formy dysponowania.
„bezpieczeństwo żywności” - to ogół warunków, które muszą być spełniane,
dotyczących w szczególności: stosowanych substancji dodatkowych i aromatów, poziomów substancji zanieczyszczających, pozostałości pestycydów, warunków napromieniowania żywności, cech organoleptycznych i działań, które
muszą być podejmowane na wszystkich etapach produkcji lub obrotu żywnością w celu zapewnienia zdrowia i życia człowieka.
„dobra praktyka żywieniowa’’ - to działania, które muszą być podjęte, i warunki higieniczne, które muszą być spełniane i kontrolowane na wszystkich
etapach produkcji lub obrotu, aby zapewnić bezpieczeństwo żywności.
„dobra praktyka produkcyjna’’ - działania, które muszą być podjęte, i warunki, które muszą być spełniane, aby produkcja żywności odbywała się w sposób zapewniający bezpieczeństwo żywności, zgodnie z jej przeznaczeniem.
„środek spożywczy szkodliwy dla zdrowia lub życia człowieka’’ - to środek
spożywczy, którego spożycie w warunkach normalnych i zgodnie z przeznaczeniem może spowodować negatywne skutki dla zdrowia lub życia człowieka.
„dostawy bezpośrednie” - środków spożywczych to dostawy realizowane
bezpośrednio przez producentów produkcji pierwotnej, którzy dostarczają
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małe ilości środków spożywczych do konsumentów finalnych lub do zakładów
detalicznych zaopatrujących konsumentów finalnych.

Prawo żywnościowe
Prawo żywnościowe to zespół norm prawnych, które ustalają zasady wytwarzania i obrotu surowcami, żywnością oraz przedmiotami użytku, wchodzącymi w kontakt z nimi, w zakresie niezbędnych do ochrony zdrowia i zaspokojenia oczekiwań konsumenta.
Prawo żywnościowe łączy w sobie wiele podmiotów, celów i wielość regulacji:
¤¤ cele: ochrona konsumentów, ochrona rynku, ochrona środowiska,
¤¤

źródła regulacji prawnych: krajowe, wspólnotowe, międzynarodowe,

¤¤

podmioty: konsumenci, przedsiębiorcy, administracja publiczna,

¤¤

instrumenty prawne: cywilne, administracyjne, karne.

Prawo żywnościowe usprawnia i kreuje rynek żywnościowy identyfikując
korzyści, zagrożenia, a przy tym minimalizując ryzyko. Prawo żywnościowe
jest trudne stąd odnalezienie się w gąszczu norm prawnych nie jest łatwe. Ponadto prawo to ulega częstym zmianom.

Akty prawne
Podstawowe akty prawne w zakresie produkcji i obrotu żywnością obowiązujące w naszym kraju to akty unijne i krajowe.
Akty wspólnotowe
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady:
¤¤

nr 178/2002 ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego,

¤¤

nr 852/2004 określające ogólne zasady higieny środków spożywczych,

¤¤

nr 853/2004 konkretyzujące zasady higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego.
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Akty te obowiązują bezpośrednio. Rozporządzenie: (WE) nr 852/2004 nie
ma zastosowania do produkcji podstawowej na własny użytek i domowego
przygotowania, przetwarzania lub składowania żywności na własny domowy
użytek. Nie ma też zastosowania jeśli chodzi o dostawy bezpośrednie dokonywane przez producenta, małych ilości surowców do konsumenta końcowego
lub lokalnego zakładu handlu detalicznego, bezpośrednio zaopatrującego konsumenta końcowego.
Z postanowień rozporządzenia nr 853/2004 wyłączona jest działalność,
która obejmuje handel detaliczny polegający na bezpośrednim zaopatrywaniu
konsumenta końcowego, a więc produkcja i sprzedaż żywności konsumentom
końcowym, przechowywanie i transport żywności z zakładów detalicznych do
innych zakładów oraz handel detaliczny polegający na bezpośrednim zaopatrywaniu innego zakładu.
Wybrane akty prawne prawa krajowego mające zastosowanie
do sprzedaży żywności:
¤¤ Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2007 roku w sprawie
dostaw bezpośrednich środków spożywczych (DZ.U. poz. 774).
¤¤

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2015
roku w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej (DZ.
U. poz. 1703).

¤¤

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2016
roku w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (Dz.U. poz. 451).

¤¤

Ustawa z dnia 16 listopada 2016 roku o zmianie niektórych ustaw w celu
ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników (Dz.U. poz. 1961).
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Sprzedaż bezpośrednia produktów
pochodzenia roślinnego i zwierzęcego
Jednym ze sposobów zwiększenia dochodów przez drobnych producentów ekologicznych jest tzw. sprzedaż bezpośrednia żywności wyprodukowanej
w gospodarstwie, bezpośrednio konsumentowi finalnemu z pominięciem pośredników. Rolnik nie może jednak sprzedać większej ilości produktów rolnych od tej jaką wytworzył samodzielnie we własnym gospodarstwie rolnym.
Sprzedaż bezpośrednia to sprzedaż przez producenta małych ilości żywności nieprzetworzonej, pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, którą zbywamy:
konsumentowi finalnemu (osobom fizycznym) we własnych gospodarstwach,
na targowiskach, a także lokalnym sklepom detalicznym oraz takim zakładom
gastronomicznym jak restauracje, bary czy stołówki szkolne.
Sprzedaż surowców pochodzenia roślinnego:
¤¤ surowce produkcji pierwotnej pochodzenia roślinnego: zboża, owoce, warzywa, zioła, runo leśne, uprawne grzyby,
¤¤

surowce pochodzące ze zbiorów własnych ziół i runa leśnego,

¤¤

środki spożywcze pochodzące z powyższych produktów lub surowców
w postaci kiszonej lub suszonej.

Produkty te nie mogą
jednak stanowić działów
specjalnych produkcji
rolnej w myśl przepisów
o podatku dochodowym
od osób fizycznych, a dostawy mogą odbywać się
bezpośrednio pomiędzy
producentem surowców
płodów rolnych i konsumentem finalnym lub
lokalnym sklepem detalicznym, lokalną restauracją czy stołówką w celu ich zaopatrzenia, a nie dalszej odsprzedaży.
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Sprzedaż prowadzimy w miejscu: wyznaczonym w gospodarstwie, we własnym sklepie, czy też w miejscu przyległym do miejsca produkcji. Także sprzedaż przez Internet może być dokonywana przez rolnika, jako tzw. „paczka od
rolnika’’ tylko odbiorcy końcowemu.
Rejestracja podmiotu
Działalność sprzedaży bezpośredniej należy zgłosić do Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego (PPIS). Rejestracji tej dokonać należy co
najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem prowadzenia działalności. PPIS wydaje
zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów prowadzących sprzedaż bezpośrednią.
Wzór wniosku o wpis do rejestru dostępny jest w Internecie.
Producenci i dystrybutorzy żywności w ramach dostaw bezpośrednich są
zobowiązani do podejmowania działań i przestrzegania następujących zasad:
¤¤ utrzymania czystości oraz w miarę potrzeby dezynfekowania we właściwy
sposób obiektów, wyposażenia, pojemników, skrzyń, pojazdów,
¤¤

zapewnienia higienicznych warunków produkcji, transportu i składowania
oraz czystości produktów roślinnych,

¤¤

używania wody pitnej, lub czystej wody w każdym przypadku, gdy jest to
niezbędne do zapobieżenia zanieczyszczeniu,

¤¤

zapewnienia, że personel przetwarzający środki spożywcze jest dobrego
zdrowia i przechodzi szkolenie na temat ryzyka zdrowotnego,

¤¤

narzędzia, urządzenia i sprzęt, wyposażenie, które są w bezpośrednim kontakcie z żywnością powinny posiadać stan techniczny i higieniczny, który
nie może wpłynąć negatywnie na spełnienie wymagań zdrowotnych,

¤¤

należy podejmować działania w celu zapobieżenia, aby zwierzęta lub szkodniki nie spowodowały zanieczyszczenia produktów,

¤¤

odpady i substancje niebezpieczne należy tak składować i przetwarzać, aby
zapobiegać zanieczyszczeniu żywności,

¤¤

trzeba uwzględniać wyniki wszelkich analiz przeprowadzonych na próbkach pobranych od roślin lub innych próbkach, które są istotne dla ludzkiego zdrowia,

¤¤

należy używać właściwie dozwolonych w rolnictwie ekologicznym środków ochrony roślin zgodnie z wymogami ustawodawczymi.
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Dokumentacja
Gospodarstwa, które prowadzą sprzedaż produktów żywnościowych pochodzenia roślinnego muszą prowadzić dokumentację w następującym zakresie: użycia dozwolonych środków ochrony roślin, występowania chorób
i szkodników, które mogą zagrozić bezpieczeństwu produktów roślinnych. Muszą także przechowywać wyniki analiz przeprowadzonych na próbkach roślinnych lub innych próbkach istotnych dla ludzkiego zdrowia. Informacje zawarte
w tej dokumentacji są udostępniane właściwym organom, a także na wniosek
przedsiębiorstwom sektora spożywczego.
Ograniczenie ryzyka
Zawiadomienie Komisji w sprawie wytycznych dotyczących ograniczenia
ryzyka mikrobiologicznego w odniesieniu do świeżych owoców i warzyw na
etapie produkcji podstawowej poprzez przestrzeganie zasad higieny Jego celem jest udzielenie pomocy producentom na poziomie produkcji podstawowej
w jednolitym i poprawnym stosowaniu wymogów w produkcji i obróbce świeżych owoców i warzyw. Dokument zawiera wytyczne dotyczące sposobów niwelowania przez producentów zagrożeń dla bezpieczeństwa mikrobiologicznego żywności w produkcji podstawowej owoców i warzyw: w okresie wzrostu,
zbioru i po zbiorze, w minimalnym stopniu przetworzonych (umytych, posortowanych i zapakowanych) oraz w czasie transportu.
Wytyczne obejmują też dobre praktyki rolnicze i higieniczne, które należy
stosować w celu kontroli patogenów mikrobiologicznych powodujących choroby
żołądkowo-jelitowe jak np. bakteria E. coli, wirus zapalenia wątroby typu A czy
Listeria. Dokument ten zawiera listy kontrolne określające obowiązki z zakresu
higieny w danej kategorii ryzyka. Listy kontrolne są wykorzystywane w trakcie
kontroli sanitarnych. Producent może wykorzystać te listy kontrolne do sprawdzenia, czy w swoim gospodarstwie wymogi unijne w zakresie higieny spełnia.
Limity niektórych surowców pochodzenia zwierzęcego:
¤¤ tusze indyków wraz z podrobami 50 szt. tygodniowo, limit roczny 2500 szt.,
¤¤

tusze gęsi wraz z podrobami 500 szt. tygodniowo, limit roczny 10 000 szt.,

¤¤

tusze innych gatunków drobiu (kur, kaczek) wraz z podrobami 200 szt. tygodniowo, 10000 szt. rocznie,

¤¤

tusze zajęczaków wraz z podrobami 100 szt. tygodniowo, limit roczny
5 000 szt.,
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¤¤

mleko surowe albo mleko surowe i siara 1000 l tygodniowo, roczny limit
52 000 l,

¤¤

surowa śmietana 200 l tygodniowo, roczny limit 10 400 l,

¤¤

jaja drobiowe np. kur, kaczek 2450 szt. tygodniowo, roczny limit 127 400
szt.,

¤¤

jaja ptaków bezgrzebieniowych 500 szt. rocznie.

Sprzedaż bezpośrednia artykułów pochodzenia zwierzęcego wyprodukowanych we własnym gospodarstwie może być prowadzona na terenie województwa, w którym prowadzona jest produkcja i sąsiadujących z nim województw. Możliwa jest sprzedaż w innych województwach, ale tylko podczas
promocji produktów w czasie festynów, wystaw, targów czy kiermaszów.
Sprzedaż może być dokonywana też przez inny podmiot prowadzący
taką działalność, ale musi on posiadać imienne upoważnienie do prowadzenia sprzedaży udzielone przez ten podmiot, który wytworzył produkty pochodzenia zwierzęcego. Kopia decyzji o wpisie podmiotu musi być rejestrowana
u powiatowego lekarza weterynarii co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem
sprzedaży i możliwa będzie tylko podczas imprez okolicznościowych. Podmioty prowadzące sprzedaż bezpośrednią powinny w miejscu sprzedaży np. na
targowisku dysponować kopią decyzji wydanej przez lekarza weterynarii, którą
należy przedstawić, jako dowód w razie kontroli.
Przy sprzedaży bezpośredniej produktów pochodzenia zwierzęcego istnieje obowiązek prowadzenia dokumentacji dotyczącej: ilości sprzedanych produktów z dokładnością dnia, tygodnia, miesiąca. Przy dostawach do placówek
potrzebne są: nazwa i adres zakładu, data dostawy oraz rodzaj produktu pochodzenia zwierzęcego. Dokumentacja musi być przechowywana przez następny
rok po roku jej sporządzenia.
Działalność sprzedaży bezpośredniej produktów pochodzenia zwierzęcego
właściciel gospodarstwa rejestruje w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii
właściwym ze względu na miejsce położenia gospodarstwa. Po otrzymaniu
kompletnego wniosku lekarz weterynarii wydaje decyzję administracyjną z odpowiednim weterynaryjnym numerem identyfikacyjnym.
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Rolniczy handel detaliczny (RHD)
Rolniczy handel detaliczny to jedna z form handlu detalicznego, którego
celem jest stworzenie korzystniejszych możliwości produkcji i sprzedaży żywności. Rolniczy handel detaliczny w rozumieniu rozporządzenia polega na zbywaniu konsumentowi finalnemu żywności pochodzącej w całości lub w części
z własnej uprawy, hodowli lub chowu podmiotu działającego na rynku spożywczym. Prowadzenie rolniczego handlu detalicznego reguluje obecnie Ustawa
z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników (Dz.U. poz. 1961).
Kryteria rolniczego handlu detalicznego:
¤¤ sprzedaż nie jest wykonywana na rzecz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub na rzecz osób fizycznych
na potrzeby prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarcze,
¤¤

przetwarzanie produktów roślinnych i zwierzęcych i ich sprzedaż
nie odbywa się przy zatrudnianiu osób na podstawie umów o pracę,
umów zlecenia, umów
o dzieło lub innych
umów o podobnym charakterze, z wyłączeniem
uboju zwierząt rzeźnych
i obróbki poubojowej tych zwierząt, w tym również rozbioru, podziału i klasyfikacji mięsa, przemiału zbóż, wytłoczenia oleju lub soku oraz sprzedaży
podczas wystaw, festynów, targów przez rolnika prowadzącego działalność
w ramach rolniczego handlu detalicznego,

¤¤

sprzedaż odbywa się wyłącznie w miejscach przeznaczonych do prowadzenia handlu, lub w których produkty te zostały wytworzone,

¤¤

ilość produktów roślinnych lub zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu użytych do produkcji danego produktu stanowi co
najmniej 50% tego produktu, z wyłączeniem wody,

¤¤

prowadzona jest ewidencja sprzedaży.
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Wymagania w RHD
¤¤ produkcja i zbywanie
żywności nie może stanowić zagrożenia dla
bezpieczeństwa żywności i niekorzystnie wpływać na ludzkie zdrowie,
stąd istnieje obowiązek
dokumentowania
ilości zbywanej żywności
i nakaz oznakowania
miejsca sprzedaży,
¤¤

ubój zwierząt kopytnych w celu produkcji
mięsa na użytek własny
musi się odbywać tylko
w rzeźni zatwierdzonej
przez powiatowego lekarza weterynarii,

¤¤

obsługa lub przetwarzanie żywności: surowców,
produktów
mięsnych, mlecznych,
zbożowych, pieczywa,
przetworów z owoców
i warzyw, produktów
złożonych, a także jej
przechowywanie odbywa się w punkcie sprzedaży lub w punkcie
dostaw do konsumenta
finalnego,

¤¤

zbywanie żywności na rzecz konsumenta finalnego odbywa się w ramach
określonych limitów, musi ona pochodzić w całości lub części z własnej
uprawy, hodowli lub chowu i ograniczony jest udział pośredników w jej
zbywaniu.
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Rejestracja sprzedaży bezpośredniej żywności
z gospodarstwa w RHD
Dla podmiotów prowadzących rolniczy handel detaliczny ustawa wprowadziła obowiązek rejestracji we właściwym organie ze względu na siedzibę:
Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( PIS), Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej
(PIW).
W celu dokonania rejestracji RHD w przypadku produktów pochodzenia
zwierzęcego lub żywności zawierającej środki spożywcze lub produkty pochodzenia zwierzęcego należy złożyć wniosek o wpis zakładu do powiatowego
lekarza weterynarii (PIW). Natomiast w przypadku produkcji i sprzedaży żywności pochodzenia niezwierzęcego wniosek o wpis zakładu składamy do powiatowego inspektora sanitarnego (PIS). Przy rejestracji produkcji pierwotnej
w RHD rolnik musi dokonać wpisu do rejestru na 14 dni przed rozpoczęciem
działalności. Wzory dokumentów o rejestrację w PIS i PIW są dostępne w Internecie.
Podmiot zarejestrowany w Rolniczym Handlu Detalicznym może prowadzić sprzedaż produktów w miejscu, gdzie zostały wytworzone np. w gospodarstwie lub w miejscach przeznaczonych do handlu np. na placach targowych lub
targowiskach. Miejsce handlu musi być czytelnie oznakowane dla konsumenta
informacjami: rolniczy handel detaliczny, imię, nazwisko albo nazwa i siedziba
podmiotu, adres prowadzenia produkcji żywności oraz weterynaryjny numer
identyfikacyjny, jeśli został nadany. W przypadku, gdy produkcja przetwórcza
prowadzona jest przy wykorzystaniu pomieszczeń prywatnych oraz wykorzystaniu sprzętu i urządzeń domowych np. w kuchni, obowiązują uproszczone
wymagania higieniczne. Rolnicy, którzy podejmują się prowadzenia produkcji
żywności w warunkach kuchni domowej przed uruchomieniem działalności
powinni zapoznać się z wiedzą w tym zakresie, przeanalizować wymagania
dobrej praktyki produkcyjnej w zakresie higieny produkcji, procedur i receptur
oraz parametrów jakościowych surowców.
Stan techniczny urządzeń i sprzętu musi być prawidłowy, należy maksymalnie ograniczać ryzyko zanieczyszczenia produktu, pomieszczeń, sprzętu
i urządzeń przeciwdziałać błędom i pomyłkom a nieprawidłowości korygować na bieżąco. Należy dbać o higienę osobistą, stanowisko utrzymywać
w czystości i porządku, dokładnie zapisywać parametry przebiegu procesu,
gdyż odpowiedzialność za produkt ponosi rolnik. Obszary kontroli dotyczą:
dostaw żywności, właściwego stanu urządzeń, sprzętu, zaplecza produkcyjne15

go, produkcji, magazynowania, przechowywania, higieny procesu produkcji,
higieny osobistej i stanu zdrowia osób produkujących żywność, zabezpieczenia
przed szkodnikami, postępowania z odpadami żywnościowymi, przechowywania, dystrybucji i transportu.
Dokumentacja w RHD
Dokumentacja powinna być proporcjonalna do charakteru i rozmiaru
przedsiębiorstwa i powinna zawierać zapisy dotyczące sprzątania i dezynfekcji,
kontroli przebiegu procesu produkcji, czasu pasteryzacji, szkolenia personelu,
orzeczenia lekarskie, ilości surowca z własnych upraw danej partii produktu
finalnego.
Każdy podmiot zobowiązany jest do prowadzenia na bieżąco dokumentacji, która pozwala na określenie ilości zbywalnej żywności i powinna zawierać: kolejny numer wpisu, datę zbycia, rodzaj żywności, odrębnie za każdy rok
kalendarzowy. Prowadzoną dokumentację przechowuje się przez dwa lata od
końca roku kalendarzowego, za który została sporządzona.
Sprzedaż żywności w RHD jest limitowana i określa maksymalne ilości
żywności, którą rocznie będzie mógł zbywać podmiot. Maksymalne ilości
określono oddzielnie dla: surowców pochodzenia niezwierzęcego, żywności zawierającej jednocześnie środki pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego, surowców pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodzenia zwierzęcego innych niż surowce.
Poniżej limity roczne dla niektórych produktów w RHD.
Maksymalna ilość surowców pochodzenia zwierzęcego zbywana rocznie w ramach RHD:
¤¤ mleko surowe lub mleko surowe i siara 52 000 l,
¤¤

surowa śmietana 10 400 l,

¤¤

jaja od drobiu 148 200 sztuk,

¤¤

jaja od ptaków bezgrzebieniowych 800 sztuk,

¤¤

produkty pszczele nieprzetworzone do 5 rodzin pszczelich -150 kg, do 80
rodzin - 2400 kg,

¤¤

świeże mięso wołowe, wieprzowe, baranie, kozie, końskie lub produkowane z tego mięsa wyroby mięsne lub mięso mielone 2300 kg,
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¤¤

świeże mięso drobiowe lub zajęczaków, a także produkowane z tego mięsa
wyroby mięsne lub mięso mielone 2100 kg,

¤¤

świeże mięso zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych
lub produkowane z tego mięsa wyroby mięsne lub mięso mielone 1100 kg,

¤¤

produkty mięsne 1400 kg,

¤¤

produkty mleczne 2600 kg.

Maksymalna ilość żywności przetworzonej pochodzenia niezwierzęcego innej
niż surowce w ramach RHD:
¤¤ przetwory z owoców: soki owocowe 6700 l, dżemy 3400 kg, owoce suszone
1600 kg,
¤¤

przetwory warzywne: kiszonki 5000 kg, marynaty 3400 kg, soki 10 000 l,

¤¤

przetwory z owoców i warzyw, w tym soki - 8400 l lub kg,

¤¤

przetwory z grzybów 200 kg,

¤¤

przetwory z orzechów 700 kg,

¤¤

przetwory zbożowe: maki 16 000 kg, kasze 7300 kg, płatki 6500 kg, otręby
5800 kg,

¤¤

pieczywo 15 400 kg,

¤¤

oleje 1000 l,

¤¤

koncentraty spożywcze: koncentraty warzywne 2500 l, syropy owocowe
2 700 kg,

¤¤

napoje bezalkoholowe 10 000 l.

Pośrednik i dokumentacja pośrednika
W ramach rolniczego handlu detalicznego żywność może być sprzedawana podczas wystaw, targów lub kiermaszów organizowanych w celu promocji
żywności przez rolnika. Żywość w celu promocji może być sprzedawana także
z udziałem pośrednika, jeżeli on zbywa żywność wyprodukowaną przez siebie
w ramach RHD, lub przez inny podmiot prowadzący RHD na obszarze własnego powiatu i powiatów sąsiadujących. Pośrednik prowadzi dokumentację
dotyczącą zbywanej żywności na bieżąco i tę dokumentację przekazuje po zakończeniu imprezy okolicznościowej, podmiotowi, którego żywność zbywał.
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Dokumentacja powinna zawierać: numer kolejnego wpisu, datę zbycia żywności, jej ilość, rodzaj i miejsce, imię nazwisko, adres lub nazwę, siedzibę oraz
adres pośrednika.
Jakość zdrowotna żywności w RHD
Żywność produkowana i wprowadzona do obrotu rynkowego w ramach
RHD, objęta będzie monitoringiem w zakresie obecności substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych produktów leczniczych
i skażeń promieniotwórczych.
Producent ma również obowiązek prowadzenia badań laboratoryjnych
żywności w zakresie oceny jakości zdrowotnej, mikrobiologicznej i przechowalniczej.
Częstotliwość badań determinuje skala produkcji oraz analiza ryzyka ustalana ze służbami nadzorującymi indywidualnie w zależności od specyfiki działalności podmiotu.
Jakość handlowa
Nadzór nad jakością handlową, spełnieniem wymagań zadeklarowanych
przez producenta oraz warunkami składowania i transportu żywności obejmującej rolniczy handel detaliczny sprawuje Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych(GIJHARS). Kontrola ta polega na sprawdzeniu
czy artykuły: spełniają wymagania jakości handlowej, sprawdzeniu opakowań,
oznakowań, oględzinach żywności, pobraniu próbek ich ocenie, ustalaniu klasy
jakości i sprawdzaniu sposobu produkcji artykułu rolno-spożywczego.
Znakowanie
Wymagania w zakresie znakowania żywności wynikają z przepisów o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Żywność opakowana sprzedawana w rolniczym handlu detalicznym musi być oznakowana zgodnie z rozporządzeniem WE 1169/2011. Przy produktach sprzedawanych bez opakowań
lub pakowanych na życzenie konsumenta konieczna będzie w miejscu sprzedaży wywieszka lub inna informacja o produkcie dla konsumenta. Konsument
musi znać: nazwę produktu, wykaz składników i dane producenta.
Obowiązujące jest także znakowanie dotyczące wartości odżywczej produktu. Umieszczamy na produkcie następujące informacje: nazwa zwyczajo18

wa i opisowa, wykaz składników, wartość odżywcza, waga netto, ważniejsze
składniki, termin przydatności do spożycia, warunki przechowywania, dane
podmiotu działającego na rynku, kraj lub miejsce pochodzenia.

Opodatkowanie dochodów rolników
Zgodnie z obowiązującymi przepisami rolnicy mogą sprzedawać bez rejestrowania działalności gospodarczej i płacenia podatku dochodowego produkty
roślinne i zwierzęce nieprzetworzone. Ustawa z 16 listopada 2016 r.(Dz.U.
poz. 699) reguluje zasady opodatkowania przychodów ze sprzedaży roślinnych
lub zwierzęcych wyrobów przetworzonych, pochodzących z własnych upraw,
hodowli lub chowu, stosując preferencyjną stawkę 2% podatku od przychodów
ewidencjonowanych. Ustawa wprowadziła również możliwość opodatkowania
tych przychodów w formie ryczałtu.
Przychody ze sprzedaży w ramach rolniczego handlu detalicznego do
kwoty 20 000 zł rocznie są zwolnione z podatku dochodowego. Ryczałt 2%
obowiązuje przy przychodach rocznych przekraczających 20 000 zł i nie większych niż równowartość 250 tys. euro.
Ryczałtowa forma opodatkowania
Ustawa wprowadza możliwość opodatkowania tych przychodów w formie
ryczałtu na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o ryczałtowym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne
(Dz.U. Nr. 144, poz. 930 z późn. zm.) O wyborze opodatkowania w formie
ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych ze sprzedaży przetworzonych
przez siebie produktów rolnych, rolnik informuje przez złożenie pisemnego
oświadczenia do naczelnika urzędu skarbowego, właściwego ze względu na
miejsce zamieszkania nie później niż: do 20 stycznia roku podatkowego, nie
później niż do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskano te przychody do końca roku podatkowego, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy przychód uzyska się w grudniu roku podatkowego. Opodatkowanie rolników ryczałtowych korzystających ze zwolnienia na podstawie
art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku VAT, podczas
gdy prowadzą inną działalność niż rolnicza, do wartości sprzedaży, uprawniającej do korzystania ze zwolnienia z VAT nie wlicza się sprzedaży produktów
rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej.
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Warunki, które kwalifikują przychody do przychodów z innych źródeł
i wykluczają z 2% stawki ryczałtowej to:
¤¤ prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, opodatkowanie produktów podatkiem akcyzowym,
¤¤

prowadzenie sprzedaży na rzecz osób prawnych, jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej lub na rzecz osób fizycznych na potrzeby prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej,

¤¤

przetwarzanie produktów roślinnych i zwierzęcych i ich sprzedaż odbywa
się na podstawie umów o pracę oraz innych umów o podobnym charakterze.

Rolnik powinien wybierać formę ryczałtową w przypadku, gdy:
¤¤ sprzedaż odbywa się w gospodarstwie rolnym, gdzie produkty te zostały
wytworzone,
¤¤

na targowiskach, wszystkie miejsca do prowadzenia handlu, z wyjątkiem
sprzedaży w budynkach i ich częściach,

¤¤

prowadzona jest ewidencja sprzedaży z koniecznością jej posiadania
w miejscu sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych.

Ewidencja sprzedaży
Na potrzeby rozliczenia podatkowego musi być prowadzona ewidencja
sprzedaży. Ewidencja sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych musi być prowadzona za każdy rok podatkowy i zawierać co najmniej:
kolejny numer wpisu, datę uzyskania przychodu, kwotę przychodu, przychód
narastająco od początku roku, ilość i rodzaj przetworzonych produktów. Ewidencja ta powinna być dostępna w miejscu sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych.
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Formy sprzedaży produktów ekologicznych w Małopolsce
Zbywanie produktów w małych tradycyjnych gospodarstwach sprawia
drobnym producentom wiele trudności. Wyjazd z małymi partiami towaru
może być często nieopłacalny. Rolnik ekologiczny tracąc swój cenny czas
sprzedaje niewielką ilość produktów na placu targowym i najczęściej po cenach konwencjonalnych.
Sprzedaż bezpośrednia jest bardzo korzystnym sposobem zwiększenia
dochodów małych tradycyjnych gospodarstw poprzez zbyt żywności wyprodukowanej w gospodarstwie rolnym bezpośrednio konsumentowi finalnemu.
Bezpośrednio konsumentowi finalnemu można sprzedawać produkty pochodzenia roślinnego i zwierzęcego w stanie nieprzetworzonym, które pochodzą
wyłącznie z własnych upraw i własnej hodowli zwierząt. Aby sprzedawać produkty ekologiczne po godziwych cenach rolnicy muszą trafić na świadomych
ekologii konsumentów, którzy za produkt zapłacą wyższe ceny. W ramach
sprzedaży bezpośredniej produkty roślinne mogą być sprzedawane producentowi finalnemu, dzięki temu omijamy pośredników, a przez to możemy liczyć
na wyższą marżę.
Jak obecnie wygląda sprzedaż żywności ekologicznej w Małopolsce?
Rolnicy
ekologiczni
w Małopolsce zbywają
swoje produkty najczęściej
w formie sprzedaży bezpośredniej. Najkorzystniej,
jeśli rolnicy mieszkają blisko większych miast takich
jak Kraków, Tarnów czy
Nowy Sącz, gdzie istnieje
dużo większy popyt na te
produkty i gdzie są korzystniejsze ceny. W zależności
od możliwości technicznych poszczególnych gospodarstw, odległości od rynków zbytu, rolnicy ekologiczni w Małopolsce korzystają z następujących form
sprzedaży bezpośredniej produktów ekologicznych:
¤¤

sprzedaż bezpośrednia w gospodarstwie („przy drzwiach’’) – konsumenci w dowolnym terminie i porze dnia kupują produkty na miejscu
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u rolnika w gospodarstwie. Produktami w „sprzedaży przy drzwiach’’ są
najczęściej jajka, mleko, drób, owoce, warzywa, ziemniaki,
¤¤

sprzedaż do domu konsumenta („pod drzwi”)
– produkty dostarczane
są najczęściej stałym
konsumentom,
którzy
składają
powtarzające się zamówienia na
określony rodzaj i ilość
produktu i określony termin. Klienci miast chcą
otrzymywać jak najszerszą gamę produktów do
domu. Rolnicy ekologiczni dostarczają te, które posiadają aktualnie w gospodarstwie własnym transportem,

¤¤

sprzedaż w formie „zbieraj sam” – konsument ma możliwość zbioru produktów bezpośrednio na polu rolnika. Najczęściej stosowana, jako pomocnicza forma sprzedaży po częściowym zbiorze plonu głównego. Ta forma
rzadziej wykorzystywana zwykle przy zbiorze owoców miękkich i pestkowych: truskawek, malin porzeczki czy jabłek, lecz ma jeszcze zbyt małe
powodzenie,

¤¤

sprzedaż na poboczu drogi – najczęściej w okresie jesiennym sezonowo
rolnicy mieszkający przy drogach głównych wykładają owoce, warzywa,
ziemniaki na stoliki, na stare drewniane wozy i bez większej straty czasu sprzedają przejezdnym konsumentom. Jest to forma, która nie wymaga
angażowania wielkiego kapitału i dotyczy zwykle produktów sezonowych
gospodarstwa,

¤¤

sprzedaż sąsiedzka („od rolnika do rolnika’’) – dotyczy zbywania różnych produktów wytworzonych w gospodarstwie: żywności, ale także zbóż,
siana czy słomy, których sąsiad nie produkuje. Z tej formy korzystają sąsiedzi, którzy zaniechali produkcji rolnej lub gdzie została ona zmarginalizowana,

¤¤

sprzedaż na targowisku rolnym – w określone dni tygodnia rolnik wynajmuje miejsce na targowisku i sam sprzedaje swoje produkty z gospodar22

stwa. Dni tygodnia i godziny są zazwyczaj stałe. Można tu liczyć na swoich
stałych odbiorców,
¤¤

sprzedaż przez Internet – który realizowany jest w następujących formach:
przez dowóz do konsumenta lub wysyłka. Ta forma dobrze się rozwija, powstała znana forma „paczka od rolnika’’. Grupa rolników ekologicznych
z Rzuchowej w pow. tarnowskim prowadzi sprzedaż internetową produktów ekologicznych. Powstało tam doskonałe nowoczesne zaplecze do przechowania, przygotowania produktów, ich pakowania i wysyłki. Oferta produktów wciąż się poszerza,

¤¤

targowisko „Targ pietruszkowy” – jarmarki, bazary, kiermasze czy targi
żywności ekologicznej przeżywają od niedawna swój renesans. Powstały
w wielu większych i mniejszych miastach Polski i mają się dobrze. I tak
Warszawa ma swój ekologiczny Le Targ, Poznań Tygiel, Wrocław Krótka Droga, Lublin Ekobazar, Katowice Biobazar, Toruń Jarmark Toruński,
a Trójmiasto o wdzięcznej nazwie BoZeWsi. Kraków także ma swój ekologiczny „Targ pietruszkowy’’. Rolnicy sprzedają ekologiczną żywność
z własnych gospodarstw. Konsumenci kupują zdrową i smaczną żywność
i obie strony są zadowolone.

Warto poświęcić „Targowi Pietruszkowemu’’ więcej uwagi, gdyż jest on dobrym organizacyjnie przykładem sprzedaży bezpośredniej. Dzięki współpracy
trzech podmiotów: Stowarzyszenia Podgórze.pl, Fundacji Partnerstwo dla Środowiska oraz Małopolskiego Stowarzyszenia Rolników Ekologicznych „Natura”. „Targ Pietruszkowy” powstał w Rynku Podgórskim Krakowa i właśnie
tutaj sprzedaje się najwięcej produktów ekologicznych. Przyjeżdżają rolnicy
z odległych miejscowości oddalonych nawet do 50 km, wiedząc, że uda im się
sprzedać swoje produkty po godziwych cenach. Niektórzy z dostawców mają
swoich stałych konsumentów. Konsumenci mogą na placu sprawdzić naocznie certyfikaty ekologicznych gospodarstw. „Targ Pietruszkowy‘’ w Krakowie,
wrósł już w tradycję miasta. Cały czas się rozrasta, przybywa nowych stoisk
i nowych producentów. Rozszerza się także gama sprzedawanych produktów.
Pomysł targu rodził się długo. Małopolskie Stowarzyszenie Rolników Ekologicznych „Natura” podejmowało próby organizacji targu od 10 lat w różnych
punktach Krakowa, jednak z różnych przyczyn trzeba było z nich rezygnować. Organizacja takiego placu jest pracochłonna i kosztowna. Stowarzyszenie
„Natura” nie mogło sobie finansowo na nią pozwolić. Fundacja Partnerstwo
dla Środowiska z siedzibą w Krakowie prowadziło przez kilka lat grant szwaj23

carski nakierowany na rolnictwo ekologiczne. Po długim poszukiwaniu i podejmowaniu prób aktywacji targu na kilku osiedlach w Krakowie, drogą prób
i błędów zdecydowano się ostatecznie na lokalizację w Rynku Pogórskim.
To miejsce targowe spełnia wiele kryteriów korzystnych dla rolników,
konsumentów, organizatorów i służb miejskich za to odpowiedzialnych.
Umiejscowienie targu przyjęło się. Rynek Podgórski położony jest w centrum
Krakowa. Spełnia najważniejsze kryteria dla sprzedających i kupujących: dobry dojazd dla rolników i dla mieszkańców Krakowa, dobra organizacja placu
targowego przejętego przez Stowarzyszenie, proste i czytelne zasady korzystania, parking dla rolników i konsumentów, strona internetowa oraz możliwość
sprzedaży całorocznej. Sprzedaż odbywa się dwa razy w tygodniu w środy
i soboty. Mieszkańcy Krakowa coraz częściej tu zaglądają. Najwięcej produktów ekologicznych można kupić w okresie jesiennym po zbiorach większości
płodów rolnych. Każdy z rolników ma do dyspozycji zadaszone stoisko. Organizatorzy zadbali, aby ciąg stoisk wyglądał estetycznie, a ich powierzchnia
była wystarczająca dla każdego rolnika. Po kilku latach działalności utrwaliło
się w świadomości Krakowian miejsce, dni sprzedaży i godziny otwarcia targu. Organizatorzy dbają również o marketing, stąd targ posiada swoją stronę
internetową. Usadowienie targu jest korzystne dla rolników, gdyż niedaleko
stąd do węzła autostrady łączącego Kraków z Tarnowem, Nowym Sączem,
Zakopanem czy Katowicami. Targi tego rodzaju z produktami ekologicznymi
oczekiwane są przez konsumentów także w innych dzielnicach Krakowa. Są
to inwestycje, na które samych rolników nie stać. Kilkunastoletnia współpraca
różnych podmiotów oraz poniesione koszty z grantu szwajcarskiego przyniosły
efekty, a rolnicy ekologiczni mogą sprzedawać tu własne produkty ekologiczne
po wyższych cenach.
Chociaż rolnicy ekologiczni korzystają w różnym zakresie ze wszystkich
powyżej wymienionych form sprzedaży bezpośredniej, tym niemniej największym powodzeniem cieszą się w Małopolsce „Targ Pietruszkowy’’ i „Paczka
od rolnika’’.
Jeśli chodzi o gospodarstwa ekologiczne towarowe zwłaszcza warzywnicze, których jest w Małopolsce niewiele, te sprzedają swoje produkty do ekologicznych sklepów lub hurtowni na terenie Małopolski i sąsiednich województw.
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Podsumowanie
Rolnicy małych rodzinnych gospodarstw ekologicznych chcąc zwiększyć
opłacalność swoich gospodarstw wciąż poszukują nowych form sprzedaży
swoich produktów po godziwych cenach. Obecne ceny produktów ekologicznych jeszcze nie odzwierciedlają bardzo dobrej ich jakości, a te powinny być
przecież znacznie wyższe od cen konwencjonalnych.
Jednym ze sposobów zwiększenia dochodów małych ekologicznych gospodarstw jest sprzedaż żywności wyprodukowanej w gospodarstwie rolnym
bezpośrednio konsumentowi finalnemu tzw. sprzedaż bezpośrednia. Bezpośrednio konsumentowi można sprzedawać produkty pochodzenia roślinnego
i zwierzęcego w stanie nieprzetworzonym, które pochodzą wyłącznie z własnych upraw i własnej hodowli zwierząt. Aby sprzedawać produkty ekologiczne po godziwych cenach rolnicy muszą je kierować do świadomych ekologii
konsumentów, którzy za produkt zapłacą wyższe ceny. W ramach sprzedaży
bezpośredniej produkty roślinne mogą być sprzedawane producentowi finalnemu. Zbywając produkty w ten korzystny sposób rolnicy omijają pośredników
i mogą liczyć na wyższą marżę.
Konsumenci coraz bardziej są zainteresowani możliwością zakupu większego asortymentu żywności ekologicznej przetworzonej, produkowanej przez
rolników danego rejonu. Łańcuchy dostaw są tutaj krótkie, nie ma pośredników, a żywność jest świeża i bez konserwantów. Dla konsumentów jest ona
i zdrowa i tańsza. Stąd na rynku jest coraz większe zapotrzebowanie na te produkty. Nowe przepisy dotyczące Rolniczego Handlu Detalicznego wychodzą
naprzeciw tym potrzebom.
Sprzedaż produktów przetworzonych we własnym gospodarstwie to wieloraka korzyść dla rolnika. Po pierwsze, przetwórstwo pozwala na zmniejszenie
masy przetworzonych produktów w stosunku do masy użytych surowców. Produkty przetworzone są zazwyczaj łatwiejsze w przechowywaniu. Sprzedajemy mniejszą masę produktów, ale po znacznie wyższych cenach. To pozwala
na większą opłacalność sprzedaży żywności produkowanej w gospodarstwach
rolnych. Nowe przepisy są dostosowane do przetwarzania niektórych produktów roślinnych i zwierzęcych możliwych do wytworzenia przez rolnika przy
uproszczonych, ale dozwolonych warunkach higienicznych. Dzięki przetwórstwu prowadzonemu na małą skalę nawet w pomieszczeniach domowych, rolnicy nie tylko powiększają przez to swój budżet, ale również zwiększają gamę
ekologicznych produktów przetworzonych na rynku. W ubiegłym roku 2017
25

zwiększyło się także zainteresowanie małym przetwórstwem owoców i warzyw oraz mleka i mięsa. Pomocne okazało się nowe działanie UE „Wsparcie
inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój’’,
które cieszy się u rolników dużym powodzeniem.
Być może nowe ustawowe zmiany oraz wsparcie UE w zakresie przetwórstwa pozwolą na zwiększenie podaży produktów przetworzonych na małopolskim rynku ekologicznym. To pozwoli też na zwiększenie opłacalności wielu gospodarstw w Małopolsce. Stąd każdy rolnik chcąc sprzedawać produkty
przetworzone powinien się z nowymi przepisami zapoznać.

Literatura:
1. Nowe możliwości skrócenia łańcucha marketingowego poprzez ułatwienie sprzedaży detalicznej i przetwórstwa na poziomie gospodarstwa – przetwarzanie żywności w małym zakładzie przy gospodarstwie rolnym w tym rolniczy handel detaliczny – Barbara Sałata CDR Radom 2017 r.
2. Sprzedaż bezpośrednia z gospodarstw rolnych – Barbara Sałacka CDR Radom
2011.
3. Bezpośrednia sprzedaż produktów z gospodarstwa rolnego – MODR Karniowice
2016 r.
4. Marketing a sprzedaż bezpośrednia produktów rolnych – Jacek Walczak MODR
Karniowice 2015 r.
5. Sprzedaż produktów żywnościowych z gospodarstwa rolnego – MODR Karniowice 2017.
6. Zasady sprzedaży produktów żywnościowych przez rolników – Teresa Wąsik
ŚODR Modliszewice.

26

Spis treści
Wstęp ..................................................................................................................... 3
Bezpieczeństwo żywności oraz podstawowe pojęcia z tego zakresu .................... 4
Prawo żywnościowe .............................................................................................. 7
Akty prawne .......................................................................................................... 7
Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego .......... 9
Rolniczy handel detaliczny (RHD) ..................................................................... 13
Rejestracja sprzedaży bezpośredniej żywności z gospodarstwa w RHD ............ 15
Opodatkowanie dochodów rolników ................................................................... 19
Formy sprzedaży produktów ekologicznych w Małopolsce ............................... 21
Podsumowanie ..................................................................................................... 25

27

Wydawca: Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z s. w Karniowicach
32-082 Bolechowice, Karniowice ul. Osiedlowa 9; tel. 12-285-21-13/14, fax 12-285-11-07; www.modr.pl
Skład komputerowy: Dział Metodyki Doradztwa i Szkoleń - Zespół Wydawnictw - Halina Knap
ISBN - 978-83-64594-71-7

