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I. Sprzedaż surowców i żywności przetworzonej z gospodarstwa
Stworzenie rolnikom możliwości prowadzenia przydomowego przetwórstwa, które będzie traktowane jak
przedłużenie działalności rolniczej, zanim podejmą decyzję stania się przedsiębiorcami jest szczególnie ważne dla małych rodzinnych gospodarstw rolnych, które poprzez zaoferowanie swoich wyrobów na rynku mogą pozyskać dodatkowe źródło dochodu. Jednocześnie lokalni producenci powinni zadbać o stworzenie i
zorganizowanie segmentu na rynku sprzedaży tych produktów, innego niż produkt masowy, najlepiej z pominięciem pośredników i zapewnienie sobie godziwego zysku ze sprzedaży.
Obowiązujące obecnie przepisy prawa żywnościowego umożliwiają sprzedaż żywności wyprodukowanej
przez rolników w ramach niżej wymienionych form działalności:
-

dostawy bezpośrednie - sprzedaż nieprzetworzonych produktów pochodzenia roślinnego,

-

sprzedaż bezpośrednia - sprzedaż nieprzetworzonych produktów pochodzenia zwierzęcego wyprodukowanych we własnym gospodarstwie rolnym, rybackim lub pasiece, lub pozyskanych podczas
działalności łowieckiej,

-

działalność marginalna, lokalna i ograniczona - sprzedaż poddanych obróbce lub przetworzonych
produktów pochodzenia zwierzęcego, jak również gotowych posiłków (potraw) wyprodukowanych z
tych produktów lub z ich udziałem,

-

rolniczy handel detaliczny – sprzedaż surowców i produktów przetworzonych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego pochodzącej w całości lub części z własnej uprawy, hodowli lub chowu.

1. Dostawy bezpośrednie, w rozumieniu art. 1 ust.2 lit. c 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 30.4.2004, str. 1,z późn. zm.; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34), to dokonywane
bezpośrednio przez producenta dostawy małych ilości surowców do konsumenta końcowego lub lokalnego
zakładu detalicznego bezpośrednio zaopatrującego konsumenta końcowego. Zakres tej formy działalności w
Polsce oraz szczegółowe wymagania higieniczne dla takiej sprzedaży zostały określone w rozporządzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2007 roku w sprawie dostaw bezpośrednich środków spożywczych (Dz.
U. Nr 112, poz.774). Prowadzący taką działalność rolnik może sprzedawać z gospodarstwa produkty produkcji pierwotnej pochodzenia roślinnego, takie jak: zboża, owoce, warzywa, zioła, runo leśne, grzyby
uprawne. Nie mogą one stanowić działów specjalnych produkcji rolnej, w rozumieniu przepisów o podatku
dochodowym od osób fizycznych. Dostawy bezpośrednie obejmują również środki spożywcze w postaci
kiszonej lub suszonej. Wielkość obrotu w ramach dostaw bezpośrednich określono na poziomie wielkości
plonów produktów pochodzenia roślinnego w skali roku, uzyskanych przez producentów z gospodarstw,
których są właścicielami lub użytkownikami i ilości surowców pochodzących z wykonywanych osobiście
zbiorów ziół i runa leśnego. Sprzedaż może odbywać się wyłącznie bezpośrednio pomiędzy producentem
płodów rolnych a konsumentem finalnym albo lokalnym sklepem detalicznym lub lokalną restauracją bądź
stołówką, nie w celu dalszej odsprzedaży innemu podmiotowi gospodarczemu, lecz w celu zaopatrzenia konsumentów finalnych. Producenci rolni mogą sprzedawać w tej formie wytworzone w gospodarstwie produkty
na terenie województwa, w którym prowadzona jest produkcja, lub na terenie województw przyległych.
Produkty muszą być sprzedawane w warunkach spełniających standardy higieny. Sprzedaż może odbywać
się w wyznaczonym miejscu znajdującym się na terenie gospodarstwa, w miejscach przyległych do miejsca
produkcji oraz w wyznaczonych punktach sprzedaży – na targach, jarmarkach, w halach targowych lub ze
specjalistycznych środków transportu. Produkty żywnościowe pochodzenia roślinnego można również
sprzedawać przy wykorzystaniu ruchomych środków transportu. W tym celu należy obiekty, urządzenia
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ruchome i środki transportu wymienić we wniosku o rejestrację działalności, składanym w państwowym
powiatowym inspektoracie sanitarnym, właściwym dla miejsca prowadzenia działalności.

a) Rolnicy prowadzący działalność w ramach dostaw bezpośrednich zobowiązani są przestrzegać
wymagań higienicznych określonych w części A załącznika I do ww. rozporządzenia (WE) nr
852/2004 w zakresie odnoszącym się do surowców pochodzenia roślinnego. Na poziomie produkcji
podstawowej towary przygotowywane do sprzedaży można poddawać zabiegom wpływającym na
ich lepszą prezentację: mycie warzyw, usuwanie liści, sortowanie, suszenie nasion. Zabiegi te
wykonywane muszą być wyłącznie przy użyciu wody pitnej. W pomieszczeniach i magazynach, w
których przechowuje się produkty, należy zapewnić odpowiednią temperaturę, wilgotność oraz
zabezpieczyć je przed dostępem szkodników. Stosowane urządzenia, sprzęt, wyposażenie i
narzędzia, które są lub mogą znaleźć się w bezpośrednim kontakcie z żywnością, powinny być w
stanie technicznym i higienicznym niewpływającym negatywnie na jakość żywności – czyszczone i
dezynfekowane z częstotliwością niezbędną dla zapewnienia bezpieczeństwa środków spożywczych.
Sprzedawaną żywność należy opakować i oznakować, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

b) Rejestracja dostaw bezpośrednich produktów pochodzenia roślinnego.
Działalność w ramach dostaw bezpośrednich wymaga rejestracji. Podmioty/rolnicy zamierzający
prowadzić działalność w zakresie dostaw bezpośrednich produktów pochodzenia roślinnego
obowiązane są złożyć do właściwego ze względu na miejsce prowadzenia produkcji powiatowego
inspektora sanitarnego wniosek o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli
organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Wniosek o rejestrację należy złożyć co najmniej na 14
dni przed rozpoczęciem jej prowadzenia. Wzór wniosku o wpis do rejestru został określony w
rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007r. w sprawie wzorów dokumentów
dotyczących rejestracji i zatwierdzenia zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu
żywność, podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2007r. Nr
100 poz. 730). Na podstawie złożonego przez producenta wniosku dokonywany jest wpis do rejestru
zakładów, natomiast powiatowy inspektor sanitarny wydaje wnioskodawcy zaświadczenie o wpisie
do rejestru zakładów prowadzących dostawy bezpośrednie.
2. Sprzedaż bezpośrednia. Rolnicy prowadzący produkcję zwierzęcą mogą zbywać wyprodukowaną w
gospodarstwie żywność w ramach formy działalności jaką jest sprzedaż bezpośrednia. Zasady prowadzenia
tej sprzedaży określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2015 r. w
sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do
sprzedaży bezpośredniej (Dz. U. poz. 1703).
W ramach sprzedaży bezpośredniej można prowadzić sprzedaż następujących rodzajów produktów
pochodzenia zwierzęcego:
Drób
Jeśli roczna produkcja w gospodarstwie nie przekracza: 2.500 sztuk indyków lub 10.000 sztuk innych gatunków drobiu. Dopuszcza się ubój drobiu w gospodarstwie rolnym producenta (z zachowaniem przepisów o
ochronie zwierząt, a także przepisów o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt) oraz sprzedaż tuszek drobiowych i podrobów. Limit sprzedaży wynosi:

-

50 sztuk - tuszek indyków wraz z podrobami pozyskanymi z tych indyków tygodniowo z zachowaniem rocznego limitu 2500 sztuk,
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-

500 sztuk - tuszek gęsi wraz z podrobami pozyskanymi od tych gęsi z zachowaniem rocznego limitu
10000 sztuk,

-

200 sztuk - tuszek innych gatunków drobiu niż ww. (np. kur, kaczek) wraz z podrobami tygodniowo z
zachowaniem rocznego limitu 10000 sztuk.

Zajęczaki
Dopuszcza się ubój zajęczaków w gospodarstwie rolnym producenta (z zachowaniem przepisów o ochronie
zwierząt, a także przepisów o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt) oraz
sprzedaż tuszek lub podrobów zajęczaków. Limit sprzedaży wynosi do 100 sztuk tuszek zajęczaków wraz z
podrobami pozyskanymi z tych zajęczaków tygodniowo. Limit roczny dozwolonej ilości sprzedaży wynosi
5000 sztuk.
Mleko, siara lub śmietana
Dopuszcza się sprzedaż surowego mleka, siary lub surowej śmietany pozyskanych w gospodarstwie produkcji mleka. Limit sprzedaży wynosi:

-

1000 litrów mleka surowego albo mleka surowego i siary tygodniowo pod warunkiem zachowania limitu rocznego 52000 litrów,

200 litrów surowej śmietany tygodniowo z zachowaniem rocznego limitu 10400 litrów.
Mleko surowe i siara sprzedawane z gospodarstwa w ramach sprzedaży bezpośredniej powinny być poddane
badaniu na oznaczenie liczby bakterii, co najmniej raz w miesiącu, przeprowadzonemu w laboratorium urzędowym lub krajowym laboratorium referencyjnym. W przypadku gospodarstw, które prowadzą zarówno
produkcję podstawową, jak i sprzedaż bezpośrednią mleka surowego oraz przechowują to mleko w tym samym zbiorniku, odnośnie do badań na oznaczanie liczby bakterii i komórek somatycznych mają zastosowanie przepisy rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r.
ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 55, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3,
t. 45, str. 14), Ponadto, mleko surowe powinno spełniać wymagania dotyczące pozostałości antybiotyków.

-

Jaja pozyskane od drobiu lub ptaków bezgrzebieniowych
Dopuszcza się sprzedaż jaj konsumpcyjnych (pozyskanych we własnym gospodarstwie). Limit sprzedaży
tygodniowej dla jaj pozyskanych od drobiu (np. kury, kaczki) wynosi 2450 sztuk pod warunkiem zachowania limitu rocznego 127400 sztuk. Limit sprzedaży rocznej dla jaj ptaków bezgrzebieniowych (np. struś)
wynosi 500 sztuk. Jaja powinny być dostarczone konsumentom końcowym nie później niż w terminie do 21
dni od dnia ich zniesienia.
Zwierzęta łowne
Dopuszcza się sprzedaż przez uprawnione podmioty (wyłącznie koła łowieckie i ośrodki hodowli zwierzyny)
skórowanych lub nieoskórowanych tusz grubej zwierzyny łownej i patroszonych albo niewypatroszonych
lub opierzonych albo nieopierzonych lub oskórowanych albo nieoskórowanych tuszek drobnej zwierzyny
łownej, po odstrzale wykonanym zgodnie z prawem łowieckim. Limit sprzedaży rocznej grubej zwierzyny
łownej wraz z podrobami wynosi 10000 kg. Limit sprzedaży rocznej drobnej zwierzyny łownej wraz z podrobami wynosi 10000 kg.
Produkty rybołówstwa
Dopuszcza się sprzedaż produktów rybołówstwa żywych lub uśmierconych i niepoddanych czynnościom
naruszającym ich budowę anatomiczną (w całości), lub poddanych czynnościom wykrwawiania, odgławiania, usuwania płetw lub patroszenia (pozyskanych przez podmiot uprawniony do rybactwa w rozumieniu
6

przepisów o rybołówstwie śródlądowym lub przez wykonującego rybołówstwo morskie w rozumieniu przepisów o rybołówstwie morskim). W przypadku produktów rybołówstwa nie określono ilościowego limitu
sprzedaży.
Ślimaki
Dopuszcza się sprzedaż żywych ślimaków lądowych z gatunku Helix pomatia, Cornu aspersum aspersum,
Cornu aspersum maxima, Helix lucorum oraz gatunków z rodziny Achatinidae.
Limit sprzedaży rocznej dla żywych ślimaków lądowych wynosi 1000 kg.
Produkty pszczele
Dopuszcza się sprzedaż produktów pszczelich nieprzetworzonych, w tym: miodu, pyłku, pierzgi, mleczka
pszczelego, pozyskanych z własnych pasiek. W przypadku produktów pszczelich nie określono ilościowego
limitu sprzedaży.
Powiatowy lekarz weterynarii, na wniosek producenta, może wyrazić zgodę na przekroczenie w danym tygodniu wielkości produkcji i sprzedaży produktów, dla których w ww. rozporządzeniu w sprawie wymagań
weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej określono limity tygodniowe pod warunkiem zachowania rocznego limitu produkcji.
Do sprzedaży bezpośredniej można przeznaczyć, wyłącznie produkty wyprodukowane z własnych surowców. Sprzedaż produktów konsumentowi końcowemu może odbywać się w miejscach, w których odbywa
się produkcja tych produktów, w tym znajdujących się np. na terenie gospodarstwa rolnego, pasieki czy gospodarstwa rybackiego, ze statków (z wyłączeniem statków zamrażalni i statków przetwórni), 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. Sprzedaż może być prowadzona również wysyłkowo, w tym przez internet. W przypadku surowego mleka, siary, surowej śmietany, produktów pszczelich nieprzetworzonych oraz jaj dopuszcza się również sprzedaż z urządzeń dystrybucyjnych do sprzedaży żywności znajdujących się na terenie
miejsc, w których odbywa się produkcja tych produktów, na terenie targowisk lub poza nimi. W ramach tej
formy działalności rolnicy mogą sprzedawać żywność do zakładów prowadzących handel detaliczny bezpośrednio zaopatrujących konsumenta końcowego, takich jak, np. sklepy, restauracje, stołówki, czy też zakłady
prowadzące catering.
Obszar prowadzenia sprzedaży bezpośredniej obejmuje województwo, w którym jest prowadzona produkcja
oraz sąsiadujące z nim województwa. Jeśli chcemy rozszerzyć sprzedaż na obszar innych województw, to
taka sprzedaż jest możliwa podczas wystaw, festynów, targów lub kiermaszy, organizowanych w celu promocji tych produktów. Sprzedaż produktów pochodzenia zwierzęcego może być dokonywana również przez
inny podmiot prowadzący taką działalność, jeżeli te podmioty zostały wpisane do rejestru zakładów nadzorowanych przez Inspekcję Weterynaryjną w tym samym powiecie oraz jeżeli sprzedaż ta odbywa się podczas
wystaw, festynów, targów lub kiermaszy organizowanych w celu promocji tych produktów. Prowadzący
sprzedaż musi posiadać w miejscu sprzedaży: imienne upoważnienie do prowadzenia sprzedaży udzielone
mu przez podmiot, który wyprodukował produkty, kopię decyzji o wpisie podmiotu, który wyprodukował
sprzedawane produkty do rejestru zakładów prowadzących sprzedaż bezpośrednią.
Wszystkie podmioty prowadzące sprzedaż bezpośrednią produktów nieprzetworzonych pochodzenia zwierzęcego są zobowiązane do prowadzenia i przechowywania dokumentacji zawierającej informacje o ilości
sprzedanych produktów. Dokumentację należy przechowywać przez rok następujący po roku, w którym
została sporządzona. W zależności od rodzaju sprzedawanych produktów, dokumentacja powinna być prowadzona z dokładnością co do dnia, tygodnia, lub miesiąca.
7

Wymagania weterynaryjne, jakie powinny być spełnione przy produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia
zwierzęcego określono w ww. rozporządzeniu odrębnie dla poszczególnych grup produktów i miejsc jej
prowadzenia. Produkcja produktów pochodzenia zwierzęcego i ich sprzedaż może odbywać się w specjalnie
do tego celu wybudowanym budynku lub w dostosowanym pomieszczeniu (gospodarczym lub mieszkalnym,
np. w tzw. „letniej kuchni”), używanym wyłącznie do tego celu, lub w pomieszczeniu używanym głównie
jako prywatny dom mieszkalny, ale gdzie regularnie przygotowuje się żywność w celu wprowadzenia na
rynek. Najbardziej szczegółowe wymagania weterynaryjne dotyczą pomieszczeń, w których produkuje się
lub sprzedaje tusze i podroby drobiu, zajęczaków lub zwierząt łownych oraz produkty rybołówstwa poddane
wykrwawieniu, odgłowieniu, usunięciu płetw lub patroszeniu. W takich pomieszczeniach należy zapewnić
odpowiednie warunki higieniczne i przestrzegać zasad higieny ze szczególną starannością. Pomieszczenia te
powinny być skonstruowane w sposób zapewniający uniknięcie ryzyka zanieczyszczenia produktów i przestrzeganie zasad higieny. Należy je wyposażyć w sprzęt i urządzenia zapewniające ochronę przed gromadzeniem się zanieczyszczeń: wentylację, naturalne lub sztuczne oświetlenie, urządzenia dostarczające bieżącą
ciepłą i zimną wodę w ilości wystarczającej do celów produkcyjnych i sanitarnych. Pomieszczenia muszą
być zabezpieczone przed dostępem zwierząt, w szczególności owadów, ptaków i gryzoni, posiadać ściany,
posadzki, sufity, drzwi i okna w dobrym stanie technicznym oraz łatwe do czyszczenia i dezynfekcji, szczelne. Ponadto, w pomieszczeniach tych należy wyodrębnić miejsce na sprzęt i środki do czyszczenia i dezynfekcji, zamykane miejsce do przechowywania materiałów opakowaniowych, jeżeli nie są one przechowywane w zamykanych pojemnikach, co najmniej jedną umywalkę przeznaczoną do mycia rąk, z ciepłą i zimną
wodą, zaopatrzoną w środki do mycia i ich higienicznego suszenia, toaletę spłukiwaną wodą, której drzwi
wejściowe nie otwierają się bezpośrednio do pomieszczenia produkcyjnego, lub zlokalizowaną w pobliżu
miejsca produkcji. Osoby wykonujące czynności związane z produkcją i sprzedażą powinny mieć możliwość
zmiany odzieży własnej na odzież roboczą lub ochronną, zmiany obuwia oraz oddzielnego przechowywania
odzieży własnej. Pomieszczenia powinny być utrzymywane w czystości, a także powinny zapewniać możliwość utrzymywania właściwej temperatury przechowywania produktów. Natomiast w odniesieniu do pomieszczeń produkcji i/lub sprzedaży pozostałych produktów pochodzenia zwierzęcego (tj. mleka surowego,
siary, surowej śmietany, produktów pszczelich nieprzetworzonych, jaj, produktów rybołówstwa żywych lub
uśmierconych i niepoddanych czynnościom naruszającym ich pierwotną budowę anatomiczną, lub poddanych na statkach wykrwawieniu, odgłowieniu, usunięciu płetw lub patroszeniu), obowiązują tylko niektóre z
wymagań określonych dla pomieszczeń. W tym przypadku pomieszczenia produkcji lub sprzedaży powinny
być przede wszystkim utrzymywane w czystości, poprzez właściwe czyszczenie i dezynfekcję, a także powinny zapewniać właściwe warunki do przechowywania produktów pochodzenia zwierzęcego oraz możliwość zmiany odzieży własnej na odzież roboczą lub ochronną, zmiany obuwia oraz oddzielnego przechowywania odzieży własnej.
Wszelkie instalacje, urządzenia i sprzęt stosowane przy produkcji lub sprzedaży produktów pochodzenia
zwierzęcego mające kontakt z tymi produktami powinny być wykonane z materiałów wykluczających możliwość zanieczyszczenia tych produktów oraz być utrzymywane w czystości i dobrym stanie technicznym.
Dezynfekcję drobnego sprzętu, w tym noży, należy przeprowadzić w wodzie o temperaturze nie niższej niż
82°C lub przy użyciu innej metody zapewniającej równoważny skutek. Czyszczenie i dezynfekcję przeprowadza się po zakończeniu cyklu produkcyjnego lub po każdym zakończeniu pracy.
Podmioty prowadzące sprzedaż bezpośrednią, z wyjątkiem podmiotów prowadzących sprzedaż bezpośrednią
produktów rybołówstwa, w procesie produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego, powinny
używać wyłącznie wody spełniającej wymagania dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Osoby
biorące udział w wykonywaniu czynności sprzedaży produktów powinny: przestrzegać zasad higieny, posiadać orzeczenie lekarskie o zdolności do wykonywania tych prac, używać czystej odzieży roboczej, nakrycia
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głowy zasłaniającego włosy oraz obuwia roboczego, myć ręce przed każdym przystąpieniem do pracy oraz
po każdym zabrudzeniu.
Sprzedawane produkty pochodzenia zwierzęcego powinny być świeże, o cechach organoleptycznych charakterystycznych dla takich produktów. Należy je transportować i sprzedawać w warunkach uniemożliwiających ich zanieczyszczenie, namnażanie się chorobotwórczych mikroorganizmów lub tworzenie się toksyn
oraz psucie. Z uwagi na możliwość namnażania się drobnoustrojów chorobotwórczych temperatura przechowywanych lub transportowanych:

-

tusz i podrobów drobiowych, zajęczaków i drobnej zwierzyny łownej – nie może być wyższa niż 4°C,
tusz grubej zwierzyny łownej – nie może być wyższa niż 7°C,
podrobów grubej zwierzyny łownej – nie może być wyższa niż 3°C,
produktów rybołówstwa, z wyjątkiem żywych produktów rybołówstwa – nie może być wyższa niż 2°C,

mleka surowego, siary i surowej śmietany, z wyjątkiem mleka surowego i siary przeznaczonych do
sprzedaży bezpośredniej w gospodarstwie produkcji mleka przed upływem 2 godzin od doju – nie może
być wyższa niż 6°C.
Wartości temperatur mogą być wyższe o 2°C podczas transportu do miejsc, w których prowadzi się sprzedaż
bezpośrednią konsumentom końcowym, np. miejsc na targowiskach, lub do zakładów prowadzących handel
detaliczny bezpośrednio zaopatrujących konsumenta końcowego, pod warunkiem, że transport ten nie trwa
dłużej niż 2 godziny, a po jego zakończeniu produkty zostaną schłodzone do wymaganej temperatury.
Gospodarstwo prowadzące sprzedaż bezpośrednią musi zapewnić odpowiednie warunki do przechowywania
i usuwania powstałych odpadów stałych i płynnych, zgodnie z zasadami higieny oraz przepisami ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.). Produkty uboczne (UPPZ) nieprzeznaczone do spożycia przez ludzi należy przekazać do zakładu utylizacyjnego. Każdy inny, dopuszczony
przepisami sposób wykorzystania UPPZ powinien być uzgodniony z powiatowym lekarzem weterynarii.
Powstające podczas produkcji uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego powinny być odebrane przez
uprawnione podmioty, zakłady utylizacyjne, zbiornice oraz inne uprawnione podmioty będące pod nadzorem
Inspekcji Weterynaryjnej i spełniające wymagania rozporządzenia (WE) nr 1069/200 z dnia 21 października
2009 r. określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego), (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1, z późn. zm.).
Wszystkie podmioty prowadzące sprzedaż bezpośrednią są zobowiązane do prowadzenia i przechowywania
dokumentacji zawierającej informacje o: ilości sprzedanych produktów, wynikach czynności sprawdzających dotyczących kontroli wody, posiadania orzeczenia lekarskiego o zdolności do wykonywania prac, przy
których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby, przeprowadzonych
badaniach na włośnie – w przypadku podmiotów prowadzących sprzedaż bezpośrednią tusz nutrii i dzików.
Okres przechowywania dokumentacji wynosi rok następujący po roku, w którym została sporządzona.
Rejestracja sprzedaży bezpośredniej produktów pochodzenia zwierzęcego
Nadzór nad bezpieczeństwem żywności wprowadzanej na rynek w ramach sprzedaży bezpośredniej sprawuje Inspekcja Weterynaryjna. Działalność sprzedaży bezpośredniej produktów pochodzenia zwierzęcego właściciel gospodarstwa rejestruje w powiatowym inspektoracie weterynarii właściwym ze względu na miejsce
położenia gospodarstwa. Rejestracja odbywa się na wniosek składany do powiatowego lekarza weterynarii,
w terminie 30 dni przed rozpoczęciem działalności. W celu uzyskania wpisu do rejestru rolnik powinien
najpierw sporządzić projekt technologiczny dotyczący prowadzonej działalności i przesłać go wraz z wnioskiem o jego zatwierdzenie do powiatowego lekarza weterynarii. Wymagania jakie powinien spełniać projekt technologiczny zakładu zostały określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
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18 marca 2013 r. w sprawie wymagań, jakie musi spełniać projekt technologiczny zakładu, w którym ma być
prowadzona działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. poz. 434). Projekt technologiczny zakładu, w którym ma być prowadzona sprzedaż bezpośrednia powinien składać się
tylko z części opisowej, w której należy przedstawić informacje określające: rodzaj działalności, z uwzględnieniem rodzaju surowców oraz rodzaju produktów pochodzenia zwierzęcego, które będą produkowane w
zakładzie, dane dotyczące maksymalnej tygodniowej zdolności produkcyjnej zakładu, a w przypadku produkcji produktów pszczelich nieprzetworzonych – dane o maksymalnej rocznej zdolności produkcyjnej,
określenie systemu dostawy wody, opis sposobu przechowywania odpadów i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego, wskazanie planowanej lokalizacji zakładu.
Wniosek o wpis do rejestru zakładów, zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2017 r., poz. 242), powinien zawierać następujące dane: imię, nazwisko,
miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy, numer w rejestrze przedsiębiorców
w Krajowym Rejestrze Sądowym albo numer identyfikacji podatkowej (NIP), albo numer identyfikacyjny w
ewidencji gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2015 r. poz. 807, z późn. zm.) - w przypadku pomieszczeń gospodarstwa, z wyłączeniem
gospodarstw rybackich, o ile wnioskodawca takie numery posiada, określenie rodzaju i zakresu działalności,
która ma być prowadzona, w tym rodzaju produktów pochodzenia zwierzęcego, które mają być produkowane w tym zakładzie, określenie lokalizacji zakładu, w którym ma być prowadzona działalność. Do wniosku o
rejestrację należy również w niektórych przypadkach dołączyć wymagane załączniki, wskazane w ww.
art.21 . Powiatowy lekarz weterynarii wydaje decyzję administracyjną o wpisie do rejestru zakładów i nadaje
podmiotowi weterynaryjny numer identyfikacyjny. Podmiot może rozpocząć działalność po uzyskaniu decyzji administracyjnej o wpisie do rejestru zakładów.
3. Działalność marginalna, lokalna i ograniczona to forma działalności umożliwiająca prowadzenie przetwórstwa i sprzedaży żywności pochodzenia zwierzęcego. W odróżnieniu od „sprzedaży bezpośredniej” nie
ma tu obowiązku ograniczania działalności do produktów pozyskanych tylko z własnego gospodarstwa. W
ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (MOL) rolnicy prowadzący działalność na małą
skalę w zakładach rodzinnych, jak również mali/średni przedsiębiorcy, mogą produkować i sprzedawać bezpośrednio konsumentom końcowym oraz lokalnym zakładom prowadzącym handel detaliczny, takim jak np.
sklepy, stołówki czy restauracje, wyprodukowane przez nich produkty pochodzenia zwierzęcego, poddane
obróbce lub przetworzeniu, np. mięso, surowe wyroby mięsne, produkty rybołówstwa, produkty jajeczne,
produkty mleczne albo produkty na bazie siary. Szczegółowe warunki prowadzenia tej działalności określa
rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2016r. w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (Dz. U. poz. 451). Zgodnie z ww. rozporządzeniem w ramach tej działalności można prowadzić następujące rodzaje działalności:
-

produkcja produktów mlecznych lub produktów na bazie siary,
produkcja wstępnie przetworzonych lub przetworzonych produktów rybołówstwa,
produkcja surowych wyrobów mięsnych, mięsa mielonego,
produkcja produktów mięsnych,
rozbiór mięsa wołowego, wieprzowego, baraniego, koziego, końskiego, z drobiu lub zajęczaków,
rozbiór mięsa zwierząt łownych oraz zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych,
produkcja produktów jajecznych, które uprzednio ugotowano w skorupach,
produkcja gotowych posiłków (potraw) wyprodukowanych z produktów pochodzenia zwierzęcego
lub z udziałem tych produktów.
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Zakład może prowadzić sprzedaż wyprodukowanych produktów konsumentowi końcowemu oraz dostawy
tych produktów do innych zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta
końcowego (np. sklepów detalicznych, restauracji czy stołówek). Prowadzenie dostaw w przypadku tego
rodzaju działalności ma charakter obligatoryjny. Sprzedaż konsumentom końcowym nie jest ograniczona
ilościowo i może odbywać się, np. w miejscu sprzedaży przylegającym do miejsca produkcji lub w oddzielnym budynku znajdującym się na tej samej posesji, co budynek, w którym odbywa się produkcja, z obiektów
lub urządzeń ruchomych lub tymczasowych, w tym ze środków transportu, czy też z urządzeń dystrybucyjnych do sprzedaży żywności, wysyłkowo, w tym przez internet. Limitowane natomiast są dostawy do innych zakładów prowadzących handel detaliczny w tym zakładów będących własnością podmiotu prowadzącego działalność marginalną, lokalną i ograniczoną usytuowanych na stałe poza posesją, na której znajduje
się budynek, w którym odbywa się produkcja żywności w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej.
Wagowe limity sprzedaży do zakładów prowadzących handel detaliczny tzw. „dostaw” wynoszą:
- 1t/tydzień – świeże mięso wołowe, wieprzowe, baranie, kozie, końskie lub wyprodukowane z tego
mięsa surowe wyroby mięsne lub mięso mielone,
- 0,5t/tydzień – świeże mięso drobiowe i zajęczaków wraz z wyprodukowanymi z tego mięsa surowymi wyrobami mięsnymi i mięsem mielonym,
- 1,5t/tydzień – produkty mięsne,
- 0,5t/tydzień – produkty mleczne lub na bazie siary łącznie,
- 0,5t/tydzień – produkty rybołówstwa, rocznie 26t,
- 0,5t/tydzień świeże mięso zwierząt łownych, surowe wyroby mięsne, mięso mielone, rocznie 26t,
- 0,5t/tydzień - świeże mięso zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych, surowe wyroby mięsne, mięso mielone, rocznie 26t,
- 0,15t/tydzień produktów jajecznych, które uprzednio ugotowano w skorupkach,
- 1,5t/tydzień gotowych posiłków (potraw) wyprodukowanych z produktów pochodzenia zwierzęcego,
wyprodukowanych w ramach tej działalności, lub z udziałem tych produktów, pod warunkiem, że co
najmniej jeden produkt pochodzenia zwierzęcego należący do głównych składników posiłku został
wyprodukowany w tym zakładzie.
Jeżeli w zakładzie prowadzi się produkcję kilku rodzajów produktów, suma wielkości dostaw wszystkich
rodzajów produktów jest sumą wagowych limitów dla poszczególnych rodzajów produktów. Do limitu dostaw wlicza się sprzedaż poprzez własne sklepy firmowe, które są położone poza posesją, na której jest zlokalizowany zakład. Natomiast do limitu dostaw nie wlicza się sprzedaży z obiektów lub urządzeń ruchomych, tymczasowych, w tym ze środków transportu, czy też z urządzeń dystrybucyjnych będących w posiadaniu właściciela zakładu.
Wykorzystywane w procesie produkcji świeże mięso wołowe, wieprzowe, baranie, kozie, końskie, drobiowe,
zajęczaków, zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych oraz zwierząt łownych, w tym tusze,
półtusze, ćwierćtusze czy elementy mięsne, przeznaczone do rozbioru/obróbki lub przetwarzania nie może
pochodzić z uboju dokonanego w gospodarstwie, bądź odstrzału w przypadku zwierząt łownych, przeprowadzonych w celu produkcji mięsa na użytek własny. W przypadku podmiotów prowadzących działalność
marginalną, lokalną i ograniczoną i sprzedaż bezpośrednią, do produkcji w ramach działalności marginalnej,
lokalnej i ograniczonej można wykorzystywać produkty pochodzenia zwierzęcego dopuszczone do sprzedaży w ramach sprzedaży bezpośredniej, prowadzonej przez ten podmiot.
Miejsca sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego konsumentom końcowym oraz zakłady prowadzące
handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego, do których następuje dostawa, muszą znajdować się na obszarze jednego województwa lub na obszarach powiatów sąsiadujących z tym wojewódz11

twem, lub na obszarach miast stanowiących siedzibę wojewody lub sejmiku województwa, położonych w
województwach sąsiadujących z województwem, w którym prowadzona jest produkcja tych produktów.
Ograniczenia dotyczącego obszaru prowadzenia sprzedaży nie stosuje się w przypadku sprzedaży produktów
konsumentowi końcowemu, podczas wystaw, festynów, targów oraz kiermaszów organizowanych w celu
promocji tej żywności.
W zakresie wymagań higieniczno-sanitarnych do działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej stosuje
się przepisy 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, z późn. zm.; Dz. Urz. UE
Polskie wydanie specjalne). W załączniku II do ww. rozporządzenia (WE) nr 852/2004 określono ogólne i
szczegółowe wymagania dla pomieszczeń, w których produkowana jest lub sprzedawana żywność. W
związku z powyższym, produkcja produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej,
lokalnej i ograniczonej oraz ich sprzedaż może odbywać się np. w odrębnym, specjalnie do tego celu wybudowanym budynku, lub w dostosowanym pomieszczeniu (gospodarczym lub mieszkalnym, np. tzw. „letnia
kuchnia”), używanym wyłącznie do tego celu, lub w pomieszczeniu używanym głównie jako prywatny dom
mieszkalny, ale gdzie regularnie przygotowuje się żywność w celu wprowadzenia na rynek (np. kuchnia).
Pomieszczenia żywnościowe zlokalizowane w odrębnych budynkach, w których prowadzi się produkcję
żywności powinny spełniać wymagania ogólne, tj. przede wszystkim:
- projekt i wystrój pomieszczeń muszą umożliwiać stosowanie dobrej praktyki higieny żywności, w
tym ochronę przed zanieczyszczeniem;
- zapewnić higieniczne wykonywanie wszystkich czynności, być utrzymywane w czystości, w dobrym
stanie i kondycji technicznej;
- dostosowane do przetwarzania i przechowywania żywności w odpowiednich warunkach temperaturowych;
- zabezpieczone przed dostępem szkodników;
- muszą posiadać odpowiednią ilość ubikacji spłukiwanych wodą, podłączonych do sprawnego systemu kanalizacyjnego. Ubikacje nie mogą łączyć się bezpośrednio z pomieszczeniami, w których pracuje się z żywnością;
- powinna być dostępna odpowiednia liczba umywalek przeznaczonych do mycia rąk. Umywalki do
mycia rąk muszą mieć ciepłą i zimną bieżącą wodę, zaopatrzone w środki do mycia rąk i ich higienicznego suszenia;
- stanowiska do mycia, przygotowywania żywności powinny być oddzielone od umywalek;
- pomieszczenia należy wyposażyć w wystarczające systemy naturalnej lub mechanicznej wentylacji.
Unikać mechanicznego przepływu powietrza z obszarów skażonych do obszarów czystych;
- wszelkie węzły sanitarne powinny być zaopatrzone w odpowiednią naturalną bądź mechaniczną
wentylację,
- urządzenia kanalizacyjne powinny być zaprojektowane i skonstruowane tak, aby unikać ryzyka zanieczyszczenia,
- pomieszczenia żywnościowe muszą posiadać odpowiednie naturalne lub sztuczne oświetlenie,
- w miarę potrzeby, muszą być zapewnione warunki do zmiany odzieży własnej na roboczą,
- środki czyszczące i odkażające nie mogą być przechowywane w obszarach, gdzie pracuje się z żywnością.
W przypadku dostosowanych pomieszczeń oraz pomieszczeń używanych głównie jako prywatne domy
mieszkalne, gdzie regularnie przygotowuje się żywność w celu wprowadzenia na rynek należy spełnić wymagania ogólne, które dotyczą usytuowania, projektu i konstrukcji oraz utrzymywania tego rodzaju pomieszczeń w czystości, dobrym stanie i kondycji technicznej, tak aby było możliwe uniknięcie ryzyka zanie12

czyszczenia. W szczególności, dostosowując pomieszczenie do tego typu działalności, trzeba uwzględniać,
wymienione poniżej wymagania:
zapewnić urządzenia, aby utrzymać właściwą higienę personelu
powierzchnie pozostające w kontakcie z żywnością muszą być w dobrym stanie, łatwe do czyszczenia i w miarę potrzeby dezynfekcji;
- narzędzia do pracy i sprzęt należy myć i, w miarę potrzeby, dezynfekować
- jeżeli czyszczone są środki spożywcze, należy ustanowić odpowiednie procedury, aby dokonywać
tego w sposób higieniczny;
- należy zapewnić odpowiednią ilość gorącej lub zimnej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
do prowadzenia procesów mycia i procesu produkcji;
- należy zapewnić warunki dla higienicznego składowania i usuwania niebezpiecznych lub niejadalnych substancji i odpadów;
- należy zapewnić warunki dla utrzymania i monitorowania właściwych warunków temperaturowych
żywności w procesie produkcji i magazynowania;
- środki spożywcze muszą być przygotowywane, przechowywane, w warunkach eliminujących ryzyko
zanieczyszczenia.
Wymagania szczegółowe zarówno w przypadku odrębnych, specjalnych budynków jak i dostosowanych
pomieszczeń mieszkalnych oraz pomieszczeń używanych głównie jako prywatne domy mieszkalne, ale
gdzie regularnie przygotowuje się żywność w celu wprowadzenia na rynek, dotyczą przede wszystkim postępowania z odpadami żywnościowymi, niejadalnymi produktami ubocznymi i innymi odpadami, zaopatrzenia w wodę, wszelkich przedmiotów, sprzętu i instalacji pozostających w kontakcie z żywnością, środków transportu, opakowań jednostkowych i zbiorczych, higieny osobistej pracowników, przechowywania
produktów spożywczych, szkoleń oraz obróbki cieplnej. Zgodnie z wymaganiami prowadzący produkcję
niezależnie od miejsca lokalizacji zakładu powinni przestrzegać określonych prawem wymagań.
-

Produkty żywnościowe wytwarzane w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej powinny
spełniać wymagania dotyczące kryteriów mikrobiologicznych oraz odpowiedniej temperatury przechowywania i utrzymywania „łańcucha chłodniczego”.
W funkcjonującym zakładzie powinna być opracowana, wykonywana oraz utrzymywana stała procedura lub
procedury na podstawie zasad HACCP. Producenci działający w zakładach MOL mogą korzystać z uproszczonych procedur i zasady elastyczności systemu HACCP dla małych przedsiębiorstw. Zakład na etapie
rozpoczynania działalności powinien mieć opracowaną dokumentację GMP/GHP stosownie do specyfiki,
skali i prowadzonych procesów technologicznych podczas produkcji żywności. Wymóg zachowania dokumentów musi być elastyczny, aby nie powodował nadmiernych obciążeń dla małych przedsiębiorstw. Dokumentacja powinna zawierać informacje na temat zagrożeń, które mogą powstawać w produkcji oraz o
działaniach mających na celu ich kontrolę. Procedury i instrukcje w ramach dobrych praktyk powinny być
ściśle przestrzegane przez wszystkie osoby biorące udział w procesie produkcji, powinny gwarantować, że
proces produkcji żywności jest prowadzony w sposób gwarantujący zachowanie higieny. Dokumentacja
powinna być proporcjonalna do charakteru i rozmiaru danego zakładu oraz wielkości produkcji.
Podmiot prowadzący produkcję żywności w ramach działalności MLO ma obowiązek prowadzenia badań
laboratoryjnych żywności w zakresie zachowania zgodności z kryteriami mikrobiologicznymi określonymi
w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2073/2005 w sprawie kryteriów mikrobiologicznych środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 338 z 22.12.2005, str.1, z późn. zm.). Częstotliwość badań determinuje skala produkcji
oraz analiza ryzyka przy produkcji żywności. Powinna być ustalana ze służbami nadzorującymi indywidualnie
w zależności od rodzaju produkowanej żywności, zastosowanej technologii produkcji i skali działalności.
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Żywność wprowadzana na rynek powinna być oznakowana zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach.
Rejestracja działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej
Gospodarstwo/podmiot, który zamierza uruchomić działalność przetwórstwa żywności w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej może tę działalność rozpocząć w nowo wybudowanym lub zmodernizowanym, zaadaptowanym i przystosowanym do prowadzenia przetwórstwa żywności obiekcie. W każdym z tych przypadków przed uzyskaniem stosownych pozwoleń na budowę, rozbudowę, zmianę sposobu
użytkowania obiektu podmiot/rolnik musi sporządzić projekt technologiczny zakładu, w którym będzie odbywała się produkcja. Wymagania, jakie powinien spełniać projekt technologiczny zakładu przetwórstwa
zostały określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie
wymagań, jakie powinien spełniać projekt technologiczny zakładu, w którym ma być prowadzona działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. poz.434). W przypadku działalności
marginalnej, lokalnej i ograniczonej wymagana jest uproszczona wersja projektu technologicznego. Składa
się on z części opisowej oraz części graficznej. Sporządzony projekt należy przesłać wraz z wnioskiem o
jego zatwierdzenie, powiatowemu lekarzowi weterynarii właściwemu ze względu na planowane miejsce
prowadzenia działalności. Powiatowy lekarz weterynarii ocenia projekt pod względem jego zgodności w
zakresie wymagań prawa weterynaryjnego. Po ocenie lekarza weterynarii projekt technologiczny zakładu,
jeżeli odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu zostaje zatwierdzony w drodze decyzji administracyjnej lub zgłaszane są uwagi. Po uzyskaniu decyzji administracyjnej zatwierdzającej projekt technologiczny, w terminie, co najmniej 30 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności, podmiot musi złożyć pisemny wniosek do powiatowego lekarza weterynarii o wpis do rejestru zakładów. Do wniosku o rejestrację należy również dołączyć, w niektórych przypadkach wymagane załączniki, wskazane w art. 21 ww.
ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego. We wniosku należy podać dane: imię i nazwisko, miejsce
zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy, numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo numer identyfikacji podatkowej (NIP) albo numer identyfikacyjny w ewidencji gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności – w przypadku pomieszczeń gospodarstwa, z wyłączeniem gospodarstw rybackich, o ile wnioskodawca takie numery posiada, określenie
rodzaju i zakresu działalności, która ma być prowadzona, w tym rodzaju produktów pochodzenia zwierzęcego, które mają być produkowane w tym zakładzie, określenie lokalizacji zakładu, w którym ma być prowadzona działalność. Ponadto do wniosku, w przypadku cudzoziemców, kół łowieckich albo ośrodków hodowli zwierzyny, dołącza się odpowiednio jeden z poniższych dokumentów: kopię zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE udzielonego przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej - w przypadku
gdy wnioskodawca będący cudzoziemcem, w rozumieniu przepisów o cudzoziemcach, zamierza prowadzić
działalność gospodarczą na podstawie przepisów obowiązujących w tym zakresie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, albo - zaświadczenie albo oświadczenie właściwego organu Polskiego Związku Łowieckiego o nabyciu przez koło łowieckie będące dzierżawcą obwodu łowieckiego członkostwa w Polskim Związku
Łowieckim oraz osobowości prawnej, zgodnie z przepisami Prawa łowieckiego, albo - zaświadczenie albo
oświadczenie o prowadzeniu ośrodka hodowli zwierzyny przez zarządcę obwodu łowieckiego na podstawie
decyzji ministra właściwego do spraw środowiska, wydanej na podstawie przepisów Prawa łowieckiego.
Powiatowy lekarz weterynarii nadaje zakładowi weterynaryjny numer identyfikacyjny i wydaje decyzję administracyjną w sprawie wpisu danego zakładu do rejestru zakładów. Rozpoczęcie prowadzenia działalności
jest możliwe po otrzymaniu od powiatowego lekarza weterynarii ww. decyzji.

14

4. Rolniczy handel detaliczny jest jedną z form handlu detalicznego, dla której w polskich uregulowaniach
prawnych przyjęto odrębne uregulowania w zakresie nadzoru organów urzędowej kontroli żywności oraz
wprowadzono określone preferencje podatkowe. W ramach tej działalności możliwa jest sprzedaż surowców
i żywności przetworzonej konsumentowi końcowemu. Definicja określająca ten rodzaj działalności odwołuje
się do definicji handlu detalicznego, określonej w art. 3 pkt 7 rozporządzenia (UE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w
zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE L 31 z 1.02.2002, str. 1, z późn. zm. ; Dz. Urz. UE Polskie
wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 463).
Definicję dla polskich producentów określa ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i
żywienia (Dz. U z 2017r. poz.242) art. 3, ust. 3, pkt 29b.
„rolniczy handel detaliczny to handel detaliczny w rozumieniu art. 3 ust. 7 rozporządzenia nr
178/2002, polegający na zbywaniu konsumentowi finalnemu, o którym mowa w art. 3 ust 18
rozporządzenia nr 178/2002 żywności pochodzącej w całości lub części z własnej uprawy, hodowli lub chowu podmiotu działającego na rynku spożywczym”.
Ww. ustawa nie wprowadziła dla rolników prowadzących rolniczy handel detaliczny ograniczeń terytorialnych w zakresie zbywania żywności. Sprzedaż można prowadzić na terenie całego kraju. Należy jednak pamiętać o ograniczeniach wskazanych w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016r. poz. 2032, z późn. zm.). Jeżeli rolnik chce korzystać z ulg podatkowych określonych tą ustawą dla działalności rolniczego handlu detalicznego może prowadzić sprzedaż produktów wyłącznie w określonych miejscach:
- w których produkty zostały wytworzone (np. w gospodarstwie) lub
- przeznaczonych do prowadzenia handlu (np. targowisko);
Miejsce zbywania żywności musi być oznakowane w sposób czytelny i widoczny dla konsumenta. Oznakowanie powinno zawierać ściśle określone informacje:
- napis „rolniczy handel detaliczny”;
- dane obejmujące: imię i nazwisko albo nazwę i siedzibę podmiotu prowadzącego rolniczy handel detaliczny;
- adres miejsca prowadzenia produkcji tej żywności;
- weterynaryjny numer identyfikacyjny podmiotu prowadzącego rolniczy handel detaliczny, w przypadku żywności pochodzenia zwierzęcego i żywności złożonej.
Produkcja i zbywanie żywności w ramach działalności rolniczego handlu detalicznego nie mogą być dokonywane z udziałem pośrednika. Wyjątkiem od tej zasady jest zbywanie takiej żywności podczas wystaw,
festynów, targów lub kiermaszów, organizowanych w celu promocji tej żywności.
Dla działalności określono limity sprzedaży poszczególnych rodzajów surowców i produktów przetworzonych. Maksymalne ilości żywności, którą rocznie może zbywać rolnik/podmiot prowadzący rolniczy handel
detaliczny określono w rozporządzeniu z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie maksymalnej ilości żywności
zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania (Dz. U. poz.
2159). Ilości maksymalne określono w załącznikach do rozporządzenia oddzielnie dla:
-

surowców pochodzenia niezwierzęcego - w załączniku nr 1 (jest ich 124 rodzaje);
żywności pochodzenia niezwierzęcego innej niż surowce oraz zawierającej jednocześnie środki pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego - w załączniku nr 2 (16 rodzajów);
surowców pochodzenia zwierzęcego - w załączniku nr 3 (7 rodzajów);
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- produktów pochodzenia zwierzęcego innych niż surowce - w załączniku nr 4 (8 rodzajów)
Sprzedaż musi być dokumentowana w sposób umożliwiający określenie ilości zbywanej żywności. W tym
celu „podmiot prowadzący rolniczy handel detaliczny” ma obowiązek prowadzenia dokumentacji odrębnie
za każdy rok kalendarzowy, która zawiera:
- numer kolejnego wpisu;
- datę zbycia żywności;
- ilość i rodzaj zbytej żywności.
Do limitów ilościowych żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego wliczana jest także
ilość żywności zbywanej z udziałem pośrednika. W tym celu pośrednik prowadzący rolniczy handel detaliczny zbywający żywność wyprodukowaną przez inny podmiot zobowiązany został do:
prowadzenia i przechowywania dokumentacji dotyczącej własnej żywności zgodnie z zasadami jak
dla wszystkich podmiotów,
- prowadzenia dokumentacji dotyczącej podmiotów, których żywność zbywa podczas wystawy, festynu, targu lub kiermaszu odrębnie dla każdego podmiotu.
Podmioty prowadzące rolniczy handel detaliczny w zakresie wymagań higienicznych obowiązują wymagania ww. rozporządzenia (WE) nr 852/2004. W przypadku, gdy produkcja prowadzona jest przy wykorzystaniu pomieszczeń używanych jako prywatne domy mieszkalne, przy wykorzystaniu sprzętu i urządzeń gospodarstwa domowego (w kuchni domowej), producenta obowiązują uproszczone wymagania higieniczne określone w załączniku II w rozdziale III ww. rozporządzenia (WE) nr 852/2004. Dotyczą one ruchomych i(lub)
tymczasowych pomieszczeń (duże namioty, stragany, ruchome punkty sprzedaży), pomieszczeń używanych
głównie jako prywatne domy mieszkalne, w których jednak regularnie przygotowuje się żywność w celu
wprowadzania do obrotu, a także automatów ulicznych. W każdym innym przypadku – kiedy rolnik prowadzi działalność przetwarzania żywności w wyodrębnionych lub zadaptowanych obiektach – należy spełnić
wymagania higieny określone dla pomieszczeń w załączniku II rozdział I i II do ww. rozporządzenia (WE)
nr 852/2004.
-

Standardy higieniczne są weryfikowane przez służby nadzoru, według kryteriów bezpieczeństwa żywności i
oceny ryzyka. Na etapie uruchamiania przedsięwzięcia kwestie wymagań higienicznych każdy podmiot powinien przeanalizować indywidualnie. Podczas własnej oceny możliwości produkcji żywności w danych
warunkach należy wziąć pod uwagę stan pomieszczenia , wyposażenie, wymagania technologiczne, skalę
produkcji oraz warunki prowadzenia przetwórstwa. Pomieszczenia, np. kuchnia (powierzchnia, wyposażenie) powinny być dostosowane do rodzaju i wielkości prowadzonej produkcji, tak aby zapewnić, że wszystkie operacje będą wykonywane w sposób higieniczny, minimalizujący ryzyko zanieczyszczenia krzyżowego
(np. rozbiór mięsa czerwonego i drobiu powinien być prowadzony osobno i być rozdzielony dokładnym
czyszczeniem i myciem powierzchni roboczych oraz narzędzi). Przechowywanie żywności powinno zapewnić zachowanie łańcucha chłodniczego, jeśli jest to wymagane. Należy stosować zasady dobrej praktyki higienicznej (GHP) i dobrej praktyki produkcyjnej (GMP) oraz uproszczoną procedurę opartą na zasadach
HACCP. Można korzystać ze stosownych poradników w tym zakresie.
Korzystanie z uproszczonych wymagań higieny, określonych w załączniku II rozdział III ww. rozporządzenia, nie zwalnia prowadzących rolniczy handel detaliczny z obowiązku spełnienia innych wymogów higienicznych ustanowionych w ww. rozporządzeniu, co do których nie przewidziano odstępstw lub wyłączeń dla
podmiotów działających na rynku spożywczym, niezależnie od formy prowadzonej działalności.
W związku z wymaganiami ww. rozporządzenia (WE) nr 852/2004, w pomieszczeniach produkcyjnych należy prowadzić kontrolę następujących obszarów:
-

kontrolę dostaw,
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czyszczenie urządzeń oraz sprzętu (dotyczy to również dezynfekcji) a także urządzeń sanitarnych
oraz zaplecza produkcyjnego,
- czyszczenie obszaru produkcji, magazynowania, przechowywania,
- higienę procesu produkcji, w tym rozdzielnie czynności w celu zabezpieczenia przed przeniesieniem
zanieczyszczania na żywność,
- higienę osobistą i stan zdrowia osób produkujących żywność,
- jakość stosowanej wody,
- kontrolę i zabezpieczenie przed szkodnikami,
- postępowanie z odpadami żywnościowymi,
- przechowywanie, dystrybucję i transport.
Producent ma obowiązek prowadzenia badań laboratoryjnych żywności w zakresie zachowania zgodności z
kryteriami mikrobiologicznymi określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2073/2005 w sprawie kryteriów mikrobiologicznych środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 338 z 22.12.2005, str.1, z późn. zm.). Częstotliwość badań determinuje skala produkcji oraz analiza ryzyka przy produkcji żywności. Powinna być
ustalana ze służbami nadzorującymi indywidualnie w zależności od rodzaju produkowanej żywności, zastosowanej technologii produkcji i skali działalności.
-

Każdy rolnik, który produkuje i sprzedaje żywność w ramach rolniczego handlu detalicznego powinien ją
oznakować zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach. W zależności od tego czy produkt będzie
sprzedawany w opakowaniu czy bez obowiązują inne przepisy.
Rejestracja rolniczego handlu detalicznego
Ustawa wprowadziła dla podmiotów prowadzących rolniczy handel detaliczny, jedynie obowiązek rejestracji
we właściwym organie Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub Inspekcji Weterynaryjnej.
Państwowa Inspekcja Sanitarna pełni nadzór nad żywnością pochodzenia niezwierzęcego,
która jest produkowana i zbywana w ramach rolniczego handlu detalicznego. Oznacza to obowiązek rejestracji podmiotu prowadzącego rolniczy handel detaliczny w terenowo właściwej
PSSE. Proces rejestracji dotyczy rolników, którzy wprowadzają do obrotu rynkowego surowce
pochodzenia roślinnego oraz produkują produkty przetworzone np. dżemy, soki, produkty zbożowe, makarony (bez jaj), przetwory warzywno-owocowe. Rejestracja działalności dokonywana jest na podstawie złożonego przez rolnika wniosku.
Wnioski o wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli należy składać do właściwego powiatowego inspektora sanitarnego. Wzór wniosku o rejestrację określa załącznik nr 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej
kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 106, poz.730). Poprzez rejestrację rolniczego handlu
detalicznego rozumie się automatycznie rejestrację produkcji pierwotnej dokonywanej przez rolników jeżeli
producent rolny nie dokonał wcześniej rejestracji produkcji podstawowej. Wniosek o wpis do rejestru producent składa na minimum 14 dni przed rozpoczęciem działalności. Jeżeli produkcja żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego prowadzona jest w kilku miejscach na terenie województwa, wówczas należy
złożyć odrębne wnioski, tym bardziej, jeśli produkcja prowadzona jest na terenie powiatów rożnych województw. Przed wydaniem zaświadczenia o wpisie do rejestru przedstawiciele Państwowej Inspekcji Sanitarnej mogą dokonać kontroli na miejscu, lecz nie jest to obligatoryjne. Po otrzymaniu wniosku powiatowy
inspektor sanitarny wydaje rolnikowi zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej
kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
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Rolnicy prowadzący produkcję i sprzedaż produktów pochodzenia zwierzęcego lub żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty
pochodzenia zwierzęcego mają obowiązek rejestracji rolniczego handlu detalicznego składając wniosek o wpis zakładu do rejestru zakładów do właściwego powiatowego lekarza
weterynarii. Podmioty rozpoczynające prowadzenie tej działalności nie będą podlegać obowiązkowi sporządzenia projektu technologicznego w celu uruchamiania działalności.
Wniosek o rejestrację należy złożyć w terminie, co najmniej 30 dni przed dniem rozpoczęcia działalności w
formie pisemnej. We wniosku podajemy dane zawierające informacje:
- imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
- numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo numer identyfikacji podatkowej (NIP), albo numer identyfikacyjny w ewidencji gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji
wniosków o przyznanie płatności – w przypadku pomieszczeń gospodarstwa, z wyłączeniem gospodarstw rybackich, o ile wnioskodawca takie numery posiada;
- określenie rodzaju i zakresu działalności, która ma być prowadzona, w tym rodzaju produktów pochodzenia zwierzęcego lub żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego znajdującej się w rolniczym handlu detalicznym,
które mają być produkowane w tym zakładzie,
- określenie lokalizacji zakładu, w którym ma być prowadzona działalność.
Powiatowy lekarz weterynarii, wydaje decyzję administracyjną o wpisie do rejestru i nadaje zakładowi weterynaryjny numer identyfikacyjny WNI.
W celu ułatwienia rolnikom rejestracji działalności został przygotowany przykładowy wzór wniosku o wpis
zakładu do rejestru powiatowego lekarza weterynarii w zakresie prowadzenia rolniczego handlu detalicznego. Wzór wniosku nie jest obowiązkowy, jego stosowanie jest dobrowolne. Podmioty rejestrując rolniczy
handel detaliczny we wniosku powinny podać istotne informacje dotyczące prowadzenia tej działalności,
min. jakie surowce lub produkty będą produkować i sprzedawać, gdzie planuje się prowadzenie sprzedaży
żywności i w jakich formach. Ponieważ działalność rolniczego handlu detalicznego nie ogranicza obszaru
zbywania żywności, nie ma obowiązku każdorazowego informowania powiatowego lekarza weterynarii lub
powiatowego inspektora sanitarnego o zamiarze sprzedaży żywności w innym powiecie.
Kompetencje do sprawowania nadzoru nad jakością handlową żywności powierzono Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów RolnoSpożywczych. Nadzór nad jakością handlową,
obejmuje cechy organoleptyczne, parametry fizykochemiczne, spełnienie wymagań zadeklarowanych na etykiecie przez producenta oraz warunki składowania i transportu żywności. Zgodnie z art. 12
ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych przedsiębiorcy, którzy produkują, składują, konfekcjonują lub prowadzą obrót artykułami rolno-spożywczymi zobowiązani są
zgłosić tego rodzaju działalność gospodarczą do wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów
rolno-spożywczych, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania przedsiębiorcy (w przypadku osób
fizycznych) lub siedzibę zgłaszającego. Zgłoszenie powinno być sporządzone w formie pisemnej i zawierać
co najmniej: imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę zgłaszającego, numer w rejestrze przedsiębiorców
w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), o ile zgłaszający taki numer posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), określenie przedmiotu działalności gospodarczej, w tym informację o działalności eksportowej, wskazanie miejsca produkcji, składowania lub konfekcjonowania artykułów rolno-spożywczych.
Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej w dniu rozpoczęcia działalności gospodarczej.

18

Rolnik prowadzący działalność rolniczego handlu detalicznego nie musi zgłaszać i rejestrować prowadzonej
działalności do służb Inspekcji Jakości Handlowej. Jednostki te nadzorując prowadzących produkcję żywności w tej działalności korzystają z rejestrów prowadzonych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej lub Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Odpowiedzialność w zakresie spełnienia warunków bezpieczeństwa produkcji żywności.
Według prawa unijnego na producencie, dystrybutorze, operatorze żywności spoczywa odpowiedzialność za
bezpieczeństwo zdrowotne żywności. Przy prowadzeniu produkcji i sprzedaży żywności przez rolników w
ramach wymienionych form działalności, rolnicy są również zobowiązani do spełnienia wymagań w zakresie
bezpieczeństwa żywności i warunków możliwości zapewnienia identyfikowalności żywności wprowadzanej
na rynek. Biorąc pod uwagę zakres prowadzonej działalności, wielkość zakładu i jego specyfikę wymagania
prawne mogą być stosowane w sposób elastyczny. Żywność produkowana w warunkach domowych, w małych zakładach przetwórczych musi być także bezpieczna dla konsumenta i posiadać wymagane cechy jakościowe. W celu spełnienia wymagań konieczne jest uwzględnienie wszystkich aspektów łańcucha produkcji
żywności począwszy od produkcji surowca w gospodarstwie, produkcji pasz, aż do sprzedaży lub dostawy
żywności do konsumenta, ponieważ każdy element procesu produkcyjnego może mieć potencjalny wpływ na
bezpieczeństwo żywności. Każda żywność niespełniająca wymagań z zakresu bezpieczeństwa żywności,
która jest szkodliwa dla zdrowia lub nie nadaje się do spożycia przez ludzi nie może być wprowadzana do
obrotu niezależnie od formy prowadzonej działalności. W przypadku, gdy okaże się, że wyprodukowana
żywność, która jest potencjalnie niebezpieczna, została wprowadzona na rynek należy:
poinformować o tym fakcie właściwego terenowo państwowego powiatowego lub granicznego inspektora sanitarnego albo powiatowego lekarza weterynarii,
- podjąć kroki w celu jej wycofania od konsumenta,
- zidentyfikować przyczynę i podjąć działania naprawcze.
Zgodnie z art. 18 ww. rozporządzenia (WE) 178/2002 każdy podmiot działający na rynku spożywczym powinien zapewnić monitorowanie żywności poprzez identyfikację bezpośredniego dostawcy surowców oraz
bezpośredniego odbiorcy produktów (za wyjątkiem podmiotów będących klientami końcowymi). Identyfikowalności musi służyć odpowiednia dokumentacja, która w razie potrzeby powinna być udostępniona organom kontroli. Każdy producent żywności niezależnie od skali prowadzonej produkcji zobowiązany jest do
wdrożenia systemu identyfikacji, czyli śledzenia pochodzenia żywności na wszystkich etapach produkcji i
obrotu. Obowiązuje tu zasada „krok w przód” i „krok w tył” - należy móc zidentyfikować podmioty, od których otrzymano oraz te podmioty, którym dostarczono wyprodukowaną żywność. W tym celu należy przechowywać informacje dotyczące:
-

- nazwy i adresu dostawców/producentów danego surowca,
- dostarczonego produktu (np. nazwa, data przydatności do spożycia, numer partii),
- nazwa i adres odbiorcy oraz rodzaj dostarczonych mu produktów gotowych,
- terminu dostawy/zakupu.
W celu spełnienia tego obowiązku wystarczające jest przechowywanie: faktur, rachunków lub innych dokumentów, 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. Śledzenie pochodzenia jest również niezbędne w przypadku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością np. opakowania żywności.
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II.

Znakowanie produktów żywnościowych - wymagania i obowiązki producenta

Żywność produkowana i wprowadzana do obrotu rynkowego przez rolników objęta jest monitoringiem prowadzonym przez Inspekcję Weterynaryjną i sanitarną w zakresie obecności substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych. Producent ma
również obowiązek prowadzenia badań laboratoryjnych żywności w zakresie zachowania zgodności z kryteriami mikrobiologicznymi określonymi w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2073/2005 w sprawie kryteriów
mikrobiologicznych środków spożywczych. Częstotliwość badań determinuje skala produkcji oraz analiza
ryzyka przy produkcji żywności powinna być ustalana ze służbami nadzorującymi indywidualnie w zależności od rodzaju produkowanej żywności, zastosowanej technologii produkcji i skali działalności. Wprowadzane do obrotu artykuły rolno-spożywcze powinny spełniać wymagania w zakresie jakości handlowej, jeżeli w
przepisach o jakości handlowej zostały określone takie wymagania, oraz dodatkowe wymagania dotyczące
tych artykułów, jeżeli ich spełnienie zostało zadeklarowane przez producenta. W krajowych przepisach (rozporządzeniach MRiRW) określone zostały wymagania w zakresie jakości handlowej m.in.: wyrobów czekoladowych i kakaowych, miodu, fermentowanych napojów winiarskich, wybranych przetworów owocowych
(m.in. dżemów, konfitur, galaretek, marmolad, powideł śliwkowych, soków i nektarów), ziemniaków, niektórych przetworów mlecznych (m.in. mleka zagęszczonego, mleka w proszku, kazeiny).
Ponadto, producenci zobowiązani są do przestrzegania przepisów wspólnotowych, odnoszących się do jakości handlowej m.in.: świeżych owoców i warzyw, wina, napojów spirytusowych, jaj, mięsa drobiowego, tusz
wieprzowych i wołowych, przetworów rybnych oraz mlecznych.
Każdy podmiot/rolnik, który produkuje i sprzedaje żywność powinien ją oznakować zgodnie z wymaganiami
określonymi w przepisach. W zależności od tego czy produkt będzie sprzedawany w opakowaniu czy bez,
obowiązują inne przepisy i w oznakowaniu należy umieścić inne dane:
- dla produktów opakowanych należy uwzględnić wymagania zawarte m. in. w art. 9 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji
87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy
200/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz
rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. Urz. UE. L 304 z 22.11.2011, str.18, z późn. zm.).
- dla produktów bez opakowania (sprzedawanych luzem lub pakowanych w momencie sprzedaży po
przygotowaniu porcji na życzenie klienta) należy uwzględnić wymagania zawarte m. in. w § 19 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z 2015r., poz. 29).
Wymagania ogólne w zakresie znakowania żywności:
- Żywność, która jest wyprodukowana i wprowadzana do obrotu rynkowego musi być oznakowana, co
najmniej w języku polskim.
- Informacje, które umieszcza producent na etykiecie muszą być prawdziwe, łatwe do zrozumienia dla
konsumenta, trwałe, czytelne.
- Etykieta nie może odklejać się od opakowania.
- Jeśli do produkcji wędlin używane są osłonki, które nie są jadalne producent podaje tę informację na
etykiecie w pobliżu nazwy wyrobu, aby była dobrze widoczna dla konsumenta.
- Informacje, które umieszcza producent na etykiecie nie mogą wprowadzać w błąd.
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- Informacje zamieszczone na etykiecie powinny być czytelne, napisane przy użyciu czcionki
o wysokości min. 1,2 mm – dotyczy to małych liter, np. w, a, c, n itp. – pozostałe powinny być proporcjonalnie większe.
- Oprócz informacji obowiązkowych, które muszą znaleźć się na etykiecie można umieścić inne informacje o produkcie – muszą być one zgodne z prawdą i nie mogą przysłonić informacji obowiązkowych.
Na etykiecie żywności pakowanej producent powinien umieścić informacje:
Nazwę produktu. Nazwa, którą producent umieszcza na etykiecie:
- to taka, która została wpisana do przepisów – producenci soku lub nektaru, przetworów mlecznych
(ser, oscypek, jogurt, śmietanę), mleka, dżemu, marmolady, powideł, konfitur, miodu – stosując te
nazwy muszą produkować wyroby zgodne z definicjami podanymi we właściwych przepisach;
- to nazwa zwyczajowa – można ją zastosować, jeśli produkt, który będzie sprzedawany nie ma nazwy określonej w przepisach, a zastosowana nazwa zwyczajowa jest ogólnie znana i rozumiana
przez konsumentów (np. keczup, majonez, musztarda);

- to nazwa opisowa – należy ją zastosować, jeśli produkt nie jest definiowany w przepisach i nie ma
nazwy zwyczajowej – taką nazwę należy zastosować przy sprzedaży wędliny, pieczywa, ciasta, dań
gotowych (naleśniki, sałatki, pierogi, gołąbki, zupy itp.).
Wykaz składników, w którym należy umieścić wszystkie składniki użyte do przygotowania danego produktu:
- po słowie „składniki” lub określeniu „wykaz składników” należy wymienić wszystkie składniki,
których użyto do produkcji z zachowaniem kolejności malejącej;
- składniki będące alergenami, które wykorzystano do produkcji, np. mleko i produkty pochodne ( np.
śmietana, jogurt, masło), soję, pszenicę, orzechy, jaja – w wykazie składników podkreślamy je lub
piszemy inną czcionką (większą, innego koloru, pogrubioną itp.);
- są wyroby, na których nie jest wymagane podawanie składu – jeśli zostaną one właściwie przygotowane, np. ser lub świeże owoce – lista takich produktów wraz z warunkami jakie należy spełnić, aby
nie podać składu znajdują się w art. 19 rozporządzenia 1169/2011;
- jeśli produkujemy wyrób ze składników złożonych podajemy ich skład – np. w wykazie składników
lecza z kiełbasą wymieniamy kiełbasę. Podobnie należy postąpić w przypadku użycia do produkcji,
np. peklosoli, majonezu, mieszanki piekarniczej itp.;
- jeśli do produkcji stosujemy dodatki do żywności (nie są to przyprawy) należy je wymienić
w wykazie składników i podać, jaką funkcję technologiczną pełnią w wyrobie, np. substancja konserwująca – azotyn sodu (lub E250);
Ilość netto – określenie ilości produktu znajdującego się w opakowaniu, które będzie sprzedawane – jeśli
produkt jest płynny podajemy jego objętość w mililitrach lub litrach itp. – jeśli produkt jest w stanie stałym
podajemy jego masę w gramach lub kilogramach itp;
Ilość najważniejszego, charakteryzującego produkt składnika lub składników:
- określamy w momencie ich użycia do produkcji i podajemy stosując wartość procentową;
- jeśli, wyrób traci wilgotność (np. po wędzeniu lub suszeniu), a ilość wszystkich użytych składników
przekracza 100% ilość składnika podajesz za pomocą wyrażenia: 100 g produktu wyprodukowano z
… g składnika (przykładowo: 100 g kiełbasy wyprodukowano ze 150 g mięsa wieprzowego);
- obligatoryjnie ilość składnika lub składników podajemy, jeśli:
• w nazwie wyrobu wskazana jest nazwa tego składnika (lub podkreślono jego obecność za pomocą rysunków), np. w „chlebie razowym ze słonecznikiem i kozieradką” należy podać ilość sło21

necznika (nie trzeba podawać ilości przypraw i ziół podkreślonych w oznakowaniu – tu kozieradki - jeśli zostały użyte w małych ilościach w celach aromatyczno-przyprawowych) w „jogurcie z truskawkami” podajemy ile truskawek użyto do produkcji tego wyrobu, w „tłoczonym soku
z jabłek i gruszek” podajemy ilość soku z poszczególnych owoców itp.;
• nazwa i charakter wyrobu kojarzą się z określonym składnikiem, np. mięso w wędlinach - podajemy ilości mięsa (wraz z gatunkiem zwierzęcia), jaką użyto do produkcji;
Datę minimalnej trwałości/termin przydatności do spożycia:
- po wyprodukowaniu wyrobu producent ustala, przez jaki czas ten wyrób będzie mógł znajdować się
w obrocie – do kiedy będzie mógł go sprzedać, a konsument zjeść;
- dla produktów łatwo psujących się, np. świeżych soków, ciast, wędlin niedojrzewających, dań gotowych, serów niedojrzewających, należy podać datę minimalnej trwałości – po upływie tego terminu
produkt nie nadaje się do spożycia (na etykiecie umieszczamy informację „należy spożyć do: dzień,
miesiąc, rok);
- dla pozostałych produktów, np. poddanych pasteryzacji soków, dżemów, miodu, ustalamy datę minimalnej trwałości/termin przydatności do spożycia (na etykiecie umieszczamy informację: „najlepiej spożyć przed: dzień, miesiąc, rok” lub „najlepiej spożyć przed końcem: miesiąc, rok);
Warunki przechowywania lub użycia:
- podajemy zawsze po dacie/ terminie przydatności do spożycia – czyli obok lub w następnym wierszu;
- określamy zawsze, jeśli wyrób wymaga przechowywania w warunkach chłodniczych – wskazujemy
konsumentowi zakres temperatury, w jakim wyrób powinien być przechowywany;
- podajemy zawsze, jeśli wyrób należy podgrzać (w czym, jak długo i w jakiej temperaturze oraz czy
można go podgrzać w opakowaniu);
- jeśli produkt jest w dużym opakowaniu – konsument nie spożyje go od razu – określamy na etykiecie, w jaki sposób i jak długo można przechowywać ten produkt po otwarciu opakowania;
Dane podmiotu działającego na rynku – podajemy dane: imię i nazwisko (lub nazwę) oraz adres, pod którym wyprodukowano żywność;
Numer partii produkcyjnej:
Rzeczywistą zawartość objętościową alkoholu w odniesieniu do napojów alkoholowych o zawartości alkoholu wyższej niż 1,2% objętościowo
Kraj lub miejsce pochodzenia:
- obligatoryjnie kraj pochodzenia należy podać na etykiecie: miodu, świeżego mięsa, świeżych owoców i warzyw;
- w przypadku użycia do produkcji ciasta np. miodu producent nie musi podawać skąd ten miód pochodzi;
- w pozostałych wyrobach podanie kraju pochodzenia nie jest obowiązkowe;
- możemy na etykiecie wyrobu użyć określenia „Produkt polski” jeśli:
• wszystkie składniki, których użyto do produkcji pochodzą z Polski;
• składniki użyte do produkcji pochodzące spoza Polski stanowią nie więcej niż 25% produktu i
nie można ich zastąpić tymi dostępnymi w Polsce np. ciasto z kokosem może być „Produktem
polskim”, jeśli kokos będzie stanowił do 25%.
Wartość odżywcza jest to ilość wybranych składników pokarmowych oraz energii zawartych w określonej
porcji produktu, np. w 100 g lub 100 ml. Obowiązkowa informacja o wartości odżywczej obejmuje: wartość
energetyczną, zawartość tłuszczu, zawartość kwasów tłuszczowych nasyconych, zawartość węglowodanów,
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zawartość cukrów, zawartość białka, zawartość soli. Na etykiecie żywności zbywanej w ramach działalności
rolniczego handlu detalicznego nie ma obowiązku umieszczania informacji o wartości odżywczej produktu.
W przypadku napojów o zawartości alkoholu większej niż 1,2% objętościowo, należy podać rzeczywistą
zawartość objętościową alkoholu.
Przy sprzedaży produktów bez opakowań lub pakowanych na życzenie konsumenta miejscem prezentacji
informacji o danym środku spożywczym będzie wywieszka w miejscu jego sprzedaży lub inny nośnik informacji dostępny bezpośrednio konsumentowi. Szczegółowe dane na temat znakowania żywności nieopakowanej określa §19 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie
znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych. Informacje, które muszą być podane do wiadomości konsumenta zgodnie z ww. rozporządzeniem to:
- Nazwa produktu, który sprzedajemy – stosujemy zasady jak przy produkcie opakowanym.
- Wykaz składników - stosujemy zasady jak przy produkcie opakowanym.
- Dane producenta – tak jak w przypadku żywności opakowanej należy podać dane: imię i nazwisko
(lub nazwę) oraz adres, pod którym żywność wyprodukowano.
- W przypadku pieczywa – podajemy masę jednostkową oraz informację „pieczywo produkowane z
ciasta mrożonego” albo „pieczywo produkowane z ciasta głęboko mrożonego” - gdy został zastosowany taki proces technologiczny.
Szczegółowe wytyczne dotyczące oznakowania żywności można znaleźć na stronach internetowych:
- Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakładce Informacje branżowe/Informacje branżowe aktualności/Rolniczy handel detaliczny- informacje dotyczące znakowania
(http://www.minrol.gov.pl/ Informacje -branżowe/ Informacje- branżowe- aktualności/Rolniczyhandeldetaliczny- informacje- dotyczące –oznakowania
- Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w zakładce rolniczy handel detaliczny
(http://www.ijhar-s.gov.pl/index.php/ rolniczy-handel- detaliczny.html).

III. Możliwości pozyskania środków na wsparcie działalności przetwórczej, dystrybucji

i promocji żywności w ramach środków UE w latach 2014 - 2020
Przetwórstwo rolno – spożywcze, szczególnie to małe w gospodarstwach rolnych, aby mogło się dalej rozwijać, potrzebuje środków finansowych na inwestycje i takie wsparcie zaplanowano z wykorzystaniem środków unijnych w ramach PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) na lata 2014-2020.
1. Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój
Działanie skierowane do przedsiębiorców działających na rynku i prowadzących działalność „przetwórczą”
rozumiane, jako przetwórstwo oraz wprowadzanie do obrotu produktów rolnych tj. produktów wymienionych w Załączniku nr 1 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i rolników rozpoczynających prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania produktów.
Beneficjenci
1) Przedsiębiorca działający na rynku w zakresie przetwarzania produktów, grupa producentów i inni;
2) Rolnik, domownik, małżonek rolnika podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie – dotyczy podmiotów składających wnioski w naborze tematycznym dotyczącym wsparcia rozpoczynania działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa produktów rolnych.
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Koszty kwalifikowalne:
Budowa, rozbudowa, nadbudowa lub remont połączony z modernizacją, infrastruktura techniczna do
produkcji, magazynowania, handlu hurtowego lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, pomieszczeń administracyjnych,
Zakup wraz z instalacją lub leasingiem maszyn lub urządzeń do magazynowania lub przygotowywania produktów rolnych do przetwarzania, przechowywania produktów rolnych, magazynowania produktów rolnych lub półproduktów oraz przygotowania do sprzedaży, aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz
sprzęt do sterowania procesem produkcji, lub magazynowania, oprogramowania służącego do zarządzania
przedsiębiorstwem lub sterowania procesem produkcji, lub magazynowania, wdrażanie systemów zarządzania jakością,
Koszty ogólne:
przygotowania dokumentacji technicznej operacji, kosztorysów, projektów – technologicznych,
technicznych lub budowlanych, operatów wodno-prawnych, ocen lub raportów oddziaływania na środowisko, dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej, sprawowania nadzoru inwestorskiego, autorskiego,
urbanistycznego, architektonicznego, budowlanego lub konserwatorskiego, przygotowania biznesplanu.
Warunki kwalifikowalności
Operacje mogą dotyczyć także sprzedaży detalicznej ale jest to wyjątek ustanowiony tylko dla rolników
składających wnioski w naborze tematycznym.
Rolnik, beneficjent tego działania musi zarejestrować działalność gospodarczą nie później niż w ciągu 3
miesięcy od podpisania umowy z ARiMR.
Szczególne preferencje dotyczą operacji z zakresu: ochrony środowiska, innowacyjności, przeciwdziałania
zmianom klimatu, inwestycje w gminach należących do powiatów o najwyższym poziomie bezrobocia w
kraju, młodych rolników tj. rolników którzy nie ukończyli 40 roku życia.
Kwoty i wielkość wsparcia
Poziom pomocy wynosi maksymalnie 50% kosztów inwestycji kwalifikującej się do wsparcia. Limit dla
przedsiębiorcy działającego na rynku (lub np. dla grupy producentów rolnych), przy 50% kosztów kwalifikowanych wynosi 10 mln zł.
W przypadku operacji realizowanych przez rolników składających wnioski w naborze tematycznym maksymalna kwota pomocy wynosi 300 tys. zł.
Planowane jest wprowadzenie nowego rodzaju beneficjenta poddziałania tj. rolnika lub małżonka rolnika,
podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie, składających wnioski w naborze tematycznym dotyczącym wsparcia rozpoczynania lub prowadzenia działalności w zakresie
przetwarzania i sprzedaży przetworzonych produktów rolnych w ramach rolniczego handlu detalicznego
(RHD). Po akceptacji służb Komisji Europejskiej wskazanej zmiany Programu zostanie ona oficjalnie
wprowadzenie do zakresu wsparcia PROW 2014-2020.
2. Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych. Wsparcie na przystępowanie do
systemów jakości
Wsparcie dla nowych uczestników systemów jakości.
Beneficjent
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Rolnik aktywny zawodowo w rozumieniu art. 9 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., który wytwarza produkty przeznaczone bezpośrednio lub po przetworzeniu do spożycia przez ludzi, w ramach wybranych unijnych lub krajowych systemów jakości.
Zakres
Pomoc ma formę refundacji kosztów kwalifikowalnych poniesionych z tytułu uczestnictwa rolników w krajowych lub unijnych systemach jakości, w wysokości - do 2 000 euro na gospodarstwo rocznie, przez okres 5
lat od przystąpienia do wybranego systemu jakości.
Koszty kwalifikowalne obejmują wydatki związane w szczególności z kontrolą i certyfikacją w gospodarstwie, składkami na rzecz grupy producentów, zakupem specjalistycznych publikacji związanych z produkcją prowadzoną w ramach systemu jakości, zakupem specjalistycznych pułapek związanych z prowadzeniem
produkcji w ramach integrowanej produkcji roślin.
3. Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych. Wsparcie działań informacyjnych i
promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym
Beneficjent
Grupa producentów składająca się z co najmniej dwóch producentów (tworzących tzw. „zespół promocyjny”) wytwarzających produkty rolne lub środki spożywcze, w ramach krajowych lub unijnych systemach
jakości.
Zakres wsparcia
Refundacja do 70% kosztów kwalifikowalnych poniesionych z tytułu realizacji operacji informacyjno - promocyjnej, produktów wytwarzanych w ramach krajowych i unijnych systemów jakości.
Wysokość tych kosztów nie może przekroczyć kwoty 2,5 mln zł na jedną operację.
4. Realizacja operacji w ramach lokalnych strategii rozwoju - LEADER
Premia na podjęcie działalności gospodarczej
Beneficjenci
Osoba fizyczna, nie podlegająca ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie
chyba, że podejmuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną jako produkcja artykułów spożywczych lub
produkcja napojów i nie była beneficjentem poddziałania „Pomoc na inwestycje w przetwórstwo/marketing i
rozwój produktów rolnych”. W okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie wykonywała działalności gospodarczej.
Beneficjent zobowiązany jest do zarejestrowania działalności gospodarczej i bezwarunkowo ubezpieczyć się
w ZUS-ie z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.
Wsparcie to - premia w wysokości do 100 tys. zł wypłacana w dwóch ratach tj. 80% i 20%. Wnioski wraz z
załącznikami należy składać w siedzibie Lokalnych Grup Działania. Zobowiązania obejmują utworzenie
miejsca pracy w tym samozatrudnienie na okres 2 lat od wypłaty drugiej raty premii.
Rozwijanie działalności gospodarczej
Beneficjenci
O pomoc ubiegać się mogą osoby fizyczne, prawne i nieposiadające osobowości prawnej prowadzące działalność gospodarczą w formie mikro lub małego przedsiębiorstwa. Operacja zakłada utworzenie, co najmniej
jednego miejsca pracy - umowa o pracę i utrzymanie tego miejsca, przez co najmniej 3 lata od dnia wypłaty
płatności końcowej (za wyjątkiem wsparcia poniżej 25 tys. zł) i nie była beneficjentem poddziałania „Pomoc
na inwestycje w przetwórstwo/marketing i rozwój produktów rolnych”.
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Wnioskodawca wykaże, że posiada doświadczenie w realizacji projektów, lub odpowiednie zasoby lub kwalifikacje (jeżeli jest osobą fizyczną) lub wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą
zamierza realizować.
Kwoty pomocy
Przedsiębiorcy – maksymalnie 300 tys. zł w okresie realizacji Programu, za wyjątkiem beneficjentów realizujących operacje polegające na utworzeniu inkubatora przetwórstwa lokalnego (do 500 tys. zł). Maksymalna kwota pomocy dla danego rodzaju operacji jest ustalona przez LGD i wynosi do 70 % kosztów kwalifikowalnych.
Koszty kwalifikowalne
Koszty kwalifikowalne operacji obejmują koszty ogólne jak przygotowanie dokumentacji projektowej, kosztorysowej, budowlanej, technologicznej, itp. oraz koszty inwestycyjne polegające na zakupie robót budowlanych i zakupie nowych maszyn i urządzeń, wyposażenia, zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji znaków towarowych itp.
Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych
Pomoc dla podmiotów ubiegających się o wsparcie na tworzenie i rozwój inkubatorów przyznaje się, gdy:
- nie korzystał z pomocy w zakresie podejmowania lub rozwijania działalności gospodarczej dotyczącej „przetwórstwa”;
- operacja zakłada wykorzystanie inkubatora przez inne podmioty.
Koszty kwalifikowalne – tak jak w przypadku wspierania rozwijania działalności gospodarczej. Przedsiębiorca może ubiegać się o wsparcie w wysokości 500 tys. zł refundacji kosztów kwalifikowalnych netto przy
poziomie zwrotu do 70%.
UWAGA: Zakup używanych maszyn, urządzeń lub sprzętu jest całkowicie wykluczony z finansowania
w ramach wymienionych działań.

IV. Zagadnienia marketingu, reklamy i promocji produktów żywnościowych
Na rynku otaczającym naszego rolnika zaszły i zachodzą ciągłe zmiany wynikające z otwartego rynku europejskiego, swobody przepływu kapitału, towarów, usług, ludzi. Powstała duża konkurencja na rynku produktów żywnościowych, a „rynek producenta” zmienił się w „rynek konsumenta”.
W warunkach gospodarki rynkowej nie wystarczy tylko „dobrze produkować” lecz należy swój produkt
jeszcze również „dobrze sprzedawać”. To podstawa, która może nam zapewnić rozwój gospodarstwa czy
firmy. Dużą szansą na osiągnięcie tego celu są zmiany modelu żywienia Polaków wynikające z postępującego procesu wzrostu dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych.
Duża konkurencja i wielość produktów w tym samym asortymencie, zaawansowane technologie produkcji
oraz malejąca lojalność konsumentów związana z zakupem powodują, iż niezbędne są dodatkowe działania
wspomagające sprzedaż.

Marketing na dzisiejszym rynku to nie wybór – to konieczność.
Marketing jest procesem społecznym i zarządczym mającym na celu rozpoznanie, pobudzenie i zaspokojenie
potrzeb klientów. Mówiąc najprościej to aktywny handel. Wprowadzając go w swoim gospodarstwie lub
firmie powinienem widzieć go jako zespół działań, które doprowadzą do tego, iż jeśli klient chce coś kupić –
kupi u mnie. A może nawet kupi, jeśli nie miał zamiaru tego kupować.
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Podstawowe instrumenty marketingu określa się jako „MARKETING MIX”:
Produkt – nasz produkt musi zaspokajać konkretne potrzeby danego konsumenta. Będzie jednym z wielu
dóbr zaspokajających daną potrzebę. Czy będzie się wyróżniał spośród innych – jakością, opakowaniem,
kształtem, wielkością, gatunkiem, technologią wytwarzania.
Cena – to kolejny element marketingu i jest ekwiwalentem wartości produktu. Jest źródłem informacji dla
potencjalnego klienta o kosztach produkcji i jego jakości.
Dystrybucja – to sposób dotarcia produktu do końcowego nabywcy. Nasilenie konkurencji na rynku, a także
jakościowe i ilościowe przemiany w handlu powodują, że dystrybucja staje się bardzo ważnym obszarem
walki konkurencyjnej między przedsiębiorstwami.
Promocja – spełnia zadania informowania i przekonywania nabywców do kupowania produktu. Celem
promocji jest zwrócenie uwagi na nasz produkt, rozbudzenie zainteresowania, wywołanie chęci posiadania i
spowodowanie dokonania zakupu.
Wszystkie z wymienionych elementów marketingu są ważne dla osiągnięcia pozytywnego efektu prowadzonych działań. Ich odpowiedni dobór i konsekwentne stosowanie daje duże szanse na sprzedaż naszego produktu i osiągnięcie rozwoju firmy. Doceńmy rolę marketingu i uznajmy, iż klient i jego oczekiwania to najważniejszy element biznesu.
Opracuj dla swojej firmy dobry PLAN MARKETINGOWY, który powinien udzielić ci odpowiedzi na
podstawowe pytania:
- kto jest Twoim najlepszym potencjalnym klientem i jakie są jego potrzeby?
- dlaczego ten klient ma wybrać Twoją firmę spośród innych?
Opracuj ten plan osobiście lub z gronem swoich współpracowników. Przenieś to na papier i uwierz, że to jest
ważne. Jego realizacja pozwoli osiągnąć sukces i uzyskać pożądaną pozycję rynkową.
Dobrze opracowany plan marketingowy uświadomi Tobie następujące prawidłowości:
- Czy wiesz dokąd dąży Twoja firma. Jaka jest strategia firmy, jej misja i wizja oraz cele dla dalszego
funkcjonowania. Dokonana rzetelna ocena pozwoli na ustalenie sposobów i środków do ich realizacji.
- Marketing to nie reklama. To pojęcie szersze: produkt, cena, dystrybucja, promocja, ludzie.
- To inwestycja niezbędna do osiągnięcia zysku. Nawet jeśli dzisiaj masz wystarczającą ilość klientów – dbaj o marketing.
- Jak ma być postrzegana Twoja firma przez klienta.
- Określ jak chcesz to osiągnąć. Znajdź możliwe najlepsze techniki, taktyki oraz narzędzia marketingowe.
PAMIĘTAJ ZAWSZE O TYM, ŻE:
- marketingiem w firmie zajmują się wszyscy,
- dbaj o konkurencyjny poziom obsługi klienta,
- obserwuj rynek i zmiany na nim zachodzące.

Uwierz w to – OSIĄGNIESZ SUKCES.
Podsumowując powyższe należy stwierdzić, iż w dzisiejszych realiach rynku, każdy kto chce być jego
uczestnikiem musi stosować w swojej firmie efektywne zarządzanie marketingowe. Dotyczy to zarówno
dużych jak i małych przedsiębiorców. Marketing i potrzeby klienta to podstawa w organizacji i funkcjonowaniu firmy. Polubmy go, z nim też można żyć i funkcjonować.
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V. Charakterystyka surowców i ich dobór do kierunku przerobu
1. Zboża
Przetwory zbożowe są produktem obróbki ziarna różnych zbóż i nasion. Do najważniejszych zbóż dostarczających ziarna do przerobu należą pszenica, ryż, kukurydza, żyto, jęczmień, owies, proso oraz gryka. Wyroby
finalne powstają, jako frakcje przerobu lub są produktami ubocznymi otrzymywanymi podczas przemiału
zbóż na mąkę, kaszę lub płatki. Występują też podczas obróbki zbóż i nasion odpady będące wynikiem ich
obłuskiwania. Są to na przykład otręby wykorzystywane często w żywieniu człowieka lub jako pasza dla
zwierząt. Przetwory zbożowe charakteryzują się różnym stopniem rozdrobnienia, z których największy w
stosunku do ziarna wykazuje mąka, a najniższy kasza otrzymywana w procesie samego obłuszczania ziarna
bez jego rozdrabniania. Kierunki wykorzystania ziarna na cele spożywcze to przemysł młynarski, kaszarski,
płatkarski, piekarski i cukierniczy oraz makaronowy. Ziarno wykorzystuje się również do produkcji koncentratów spożywczych. Istnieje też przetwórstwo przemysłowe – produkcja skrobi, słodu, spirytusu, oraz przerób na biopaliwa i wykorzystanie na cele opałowe. Część ziarna potrzebna jest, jako materiał siewny.
Najważniejszym zbożem używanym do przerobu jest pszenica. Na cele konsumpcyjne przeznacza się głównie pszenicę ozimą, jarą, ale również nasiona pszenic odmian twardych oraz ostatnio coraz bardziej popularną orkisz.
W zależności od kierunku przerobu istotna jest wartość technologiczna pszenicy. Jest to zespół cech ziarna
gwarantujących uzyskanie odpowiedniego efektu przy jego przerobie. Składa się na to wartość przemiałowa,
czyli zespół cech ziarna zapewniających uzyskanie jak największego wyciągu np. jasnej mąki oraz wartość
wypiekowa określająca przydatność ziarna do przetworzenia na cele przemysłu piekarskiego. Jakość ziarna
zależy ściśle od cech genetycznych odmiany, warunków środowiska w czasie wegetacji, czyli warunków
pogodowych w czasie wzrostu roślin i dojrzewania zboża, warunków glebowych, zabiegów agrotechnicznych oraz warunków przechowywania ziarna po zbiorze. Dla przemysłu młynarskiego istotny jest np. kształt
i wielkość ziarna (celność, wyrównanie, masa 1000 ziaren), struktura bielma i jej związanie z okrywą (szklistość, twardość), oraz zawartość popiołu. Maksymalna zawartość popiołu w ziarnie do produkcji mąk jasnych
nie może przekraczać 1,80-1,85%. Ważny jest podział ziarna pszenicy ze względu na szklistość. Pszenicę
szklistą charakteryzuje udział ziaren szklistych przekraczający 70%, średnioszklistą 40-70%, a mączystą 40%.
Z ziarna pszenicy produkuje się mąki na różne wyroby, dlatego więc najpierw należy określić przeznaczenie
mąki i na tej podstawie dobrać ziarno o odpowiednich do jej wyprodukowania cechach jakościowych. W
zależności od zapotrzebowania do przerobu używamy ziarna pszenic odmian jakościowych (A), chlebowych
(B), na ciastka (K) lub pastewnych (C).
W ostatnich czasach bardzo ważny stał się przerób kukurydzy przez przemysł młynarski Stanowi on jeden z
podstawowych kierunków jej wykorzystania przemysłowego. Głównymi produktami przemiału są kaszki o
różnej grubości – zwane grysem lub grysikiem, mąka kukurydziana, zarodki i otręby. Kasze kukurydziane w
żywieniu człowieka to dietetyczny pokarm oraz źródło żywności bezglutenowej. Otrzymuje się je podczas
obróbki ziaren, które muszą spełniać odpowiednie wymagania. Przede wszystkim muszą być w pełni dojrzałe, prawidłowo wykształcone dorodne. Partie surowca muszą być jednolite pod względem wielkości i zabarwienia ziarna, które powinno być zdrowe nieuszkodzone o prawidłowym zapachu. Istotna jest duża zawartość bielma szklistego. Na te parametry wpływ ma dobór odmiany. Ma to podstawowe znaczenie, dla jakości i wydajności procesu. Istotne jest, aby ziarno było duże, co zmniejsza udział okrywy (otręby), a zwiększa
udział bielma. Bardziej przydatne do przemiału w młynach są kukurydze o okrągławym ziarnie typu szklistego. Ziarno tej formy zawiera zwykle więcej bielma szklistego i ma dużą gęstość oraz twardość.
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Obok pszenicy, żyto to drugie zboże najbardziej rozpowszechnione na świecie. Należy do gatunków twardych zbóż. Od stuleci dominowało wśród zbóż uprawianych w Polsce, gdzie w powszechnym użyciu był
ciemny chleb żytni. Żyto ma bardziej wyrazisty smak niż pszenica, wykorzystywana do produkcji chleba,
płatków, makaronów. Ponieważ stosuje się często pełny przemiał ziarna żyta, powinno więc być ono zdrowe
bez zanieczyszczeń, w pełni dojrzałe, dobrze wypełnione i nieporośnięte.
Ważnym gatunkiem zboża jest również jęczmień. Rocznie przeznacza się na kaszę i płatki 200-250 tys. ton
(6-7% krajowej produkcji). Ziarno przeznaczone na ten cel powinno być zdrowe, dobrej jakości odżywczej,
o niskiej zawartości łuski i płytkiej bruzdce, w pełni dojrzałe, dorodne, wyrównane co do wielkości, nieporośnięte i wolne od mikotoksyn oraz szkodników. Wymagania jakościowe (najważniejsze dla kaszarni) to zapach typowy dla zdrowego ziarna, zawartość nasion chwastów do 1%, ziaren obcych do 3%, bez porośnięcia
i mikotoksyn o wilgotności do 15% i zabarwieniu jednolitym o naturalnym połysku plewki, niedopuszczalne
jest pociemnienie ziarna i przebarwienie.
2. Owoce
Owoce należą do artykułów wysoko cenionych przez dietetyków i żywieniowców. Są one bowiem źródłem
wielu witamin i związków mineralnych oraz błonnika. Ze względu na sezonowość zbioru krajowych owoców istnieje potrzeba ich utrwalania i przetwarzania.
Na ogół owoce zawierają 80-90% wody oraz niewielką ilość tłuszczów 0,1-0,3%, z wyjątkiem orzechów.
Zawartość węglowodanów waha się w granicach od 3 do 18%, natomiast zawartość błonnika zawiera się w
granicach od 0,3 do 5,6%, który jest bardzo istotny z żywieniowego punktu widzenia. Owoce odznaczają się
atrakcyjnymi cechami sensorycznymi. Większość owoców jest bogatym źródłem witaminy C, a także prowitaminy A, natomiast zawierają małe ilości witaminy grupy B oraz brak jest w nich witaminy D.
Ogólnie można stwierdzić, że o wartości odżywczej owoców i warzyw decydują zawarte w nich witaminy i
związki mineralne.
Skład chemiczny świeżych owoców i warzyw zależy m.in. od odmiany, stopnia dojrzałości, warunków w
czasie wegetacji itp.,
Owoce dzieli się według budowy na:
- pestkowe - wiśnie, czereśnie, śliwki, itp.,
- ziarnkowe - jabłka, gruszki itp.,
- jagodowe - porzeczki, agrest, winogrona, również truskawki, maliny, poziomki,
- łupinowe - orzechy.
Wyróżnia się także grupę owoców południowych – cytryny, pomarańcze, banany, ananasy itp.
Owoce pestkowe.
Wiśnie. Ze względu na przydatność przetwórczą wiśnie dzieli się na sokowe i kompotowe. Owoce wiśni są
przeznaczone do: spożycia w stanie świeżym, mrożenia i przetwórstwa. Wiśnie powinny być zdrowe, świeże, dojrzale, całe, jędrne, czyste, nie zawilgocone i z szypułkami. Dyskwalifikujące cechy to: zaparzenie,
zafermentowanie, zapleśnienie, nadgnicie, występowanie obcego zapachu i pozostałości chemicznych środków ochrony roślin.
Czereśnie mają kształt zbliżony do wiśni, są jednak większe i słodsze. Cechują się dużą różnorodnością barw
– od żółtej, przez czerwoną do ciemnoczerwonej. Czereśnie przeznaczone są do: spożycia w stanie świeżym,
mrożenia i przetwórstwa. Ogólne wymagania jakościowe podobne jak w przypadku wiśni.
Śliwki. W Polsce praktycznie znacznie mają węgierki i renklody. Śliwki przeznacza się zarówno do spożycia
w stanie świeżym, jak i do mrożenia i przetwórstwa. Najbardziej popularne w kraju węgierki charakteryzują
się ścisłym, słodkim miąższem, a barwa dojrzałego owocu może być niebieskofioletowa, ciemnofioletowa
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do granatowej. Renklody i inne śliwki szlachetne mają kształt owoców przeważnie okrągły, miąższ soczysty,
słodki, a zabarwienie skórki, w zależności od odmiany – od zielonej przez żółtą do ciemnoczerwonej. Śliwki
powinny być świeże, dojrzałe, zdrowe, nie uszkodzone i nie robaczywe, czyste i bez widocznego zawilgocenia. Cechami dyskwalifikującymi w obrocie jest: spleśnienie, sfermentowanie, porażenie przez zagniecenie,
występowanie obcego smaku i zapachu oraz pozostałości środków ochrony roślin.
Owoce ziarnkowe
Jabłka są najbardziej powszechnie znanymi owocami w kraju w stanie świeżym, jak również są surowcem
do przetwórstwa. W obrocie jest wiele odmian jabłek o różnej przydatności konsumpcyjnej i przetwórczej.
Jabłka powinny być zdrowe, nie uszkodzone mechanicznie, nie robaczywe, jędrne, świeże i czyste. Cechy
dyskwalifikujące poszczególne owoce w obrocie to: jabłka ze śladami nadgnieceń, zgniłe, zmarznięte, z rozpadem miąższu lub porażone miękką oparzelizną chłodniową, z obcym zapachem i smakiem oraz z pozostałościami chemicznych środków oc
hrony roślin. Jabłka dzieli się na trzy klasy: ekstra, I i II, dla których określono szczegółowe wymagania. W
jednostce opakowania jabłka powinny być jednolite, tzn. tego samego pochodzenia, taj samej odmiany i tej
samej klasy jakości oraz o wyrównanym stopniu dojrzałości. W klasie ekstra warunek jednolitości obejmuje
również barwę owoców.
Rozróżnia się dwie grupy wielkościowe jabłek, zależnie od odmiany: A – wielkoowocowe, B- średnio- i
drobnoowocowe. W zależności od pory osiągania dojrzałości konsumpcyjnej rozróżnia się odmiany jabłek:
letnia, jesienna i zimowa.
Gruszki. Podobnie jak jabłka dzieli się je na odmiany: letnie, jesienne i zimowe, przy czym najmniej trwałe
są owoce letnie. Gruszki są przeznaczone do bezpośredniej konsumpcji lub do przetwórstwa. Wykorzystuje
się je jako dodatek do przetworów z innymi owocami. Ogólnie wymagania jakościowe dla gruszek są podobne jak dla jabłek.
Owoce jagodowe
Do grup owoców jagodowych zalicza się owoce krzewów, roślin ogrodowych i leśnych. W handlu najczęściej są oferowane: truskawki, maliny, czarne porzeczki, agrest, borówki oraz żurawiny. Owoce jagodowe
charakteryzują się bardzo miękkim miąższem i są bardzo nietrwałe. Źle znoszą przesypywanie i transport,
dlatego z tego powodu powinny być zbierane wprost do opakowań wysyłkowych. Owoce jagodowe występują zarówno w stanie świeżym, jak i przeznaczone do mrożenia i przetwórstwa. Owoce jagodowe w obrocie
powinny być dojrzałe, prawidłowo wykształcone, całe, świeże, nie zawilgocone, jednolite odmianowo itp.
Do owoców jagodowych zalicza się również winogrona. Rosnące w naszym klimacie nie mają w zasadzie
wartości konsumpcyjnej, dlatego w handlu znajduje się przede wszystkim winogrona z importu. Przeznaczone są do bezpośredniej konsumpcji lub do przetwórstwa. Dobre jakościowo winogrona uzyskuje się w krajach o ciepłym klimacie. Ogólne wymagania jakościowe dla winogrona są takie, jak dla pozostałych owoców
jagodowych. Winogrona są również surowcem do produkcji rodzynek, które są suszonymi jagodami winogron. W handlu jest wiele gatunków różniących się wielkością i barwą. Rodzynki należy przechowywać w
miejscach suchych, gdyż łatwo ulegają pleśnieniu i fermentacji.
3. Mięso
Mięso jest jednym z najwartościowszych artykułów żywnościowych, jest wysokogatunkowym i łatwostrawnym źródłem różnych substancji odżywczych, uznanym za najlepsze źródło wysokowartościowych białek,
tłuszczów, witamin z grupy B i niektórych składników mineralnych.
Najważniejszym składnikiem mięsa jest białko. Jest ono niezbędne do prawidłowego rozwoju organizmu
ludzkiego. Białka zawarte w mięsie są materiałem budulcowym i są one najważniejszym składnikiem po30

karmowym, niezbędnym do utrzymania życia. Nie może być zastąpione żadnym innym składnikiem. Białko
stanowi zasadniczy element budowy wszystkich tkanek, a odpowiedni jego dobór decyduje o stanie zdrowia.
Białko mięsa zwierząt rzeźnych jest białkiem o najwyższej wartości odżywczej, ponieważ zawiera komplet
aminokwasów niezbędnych w diecie człowieka, w przeciwieństwie do białek roślinnych. Spożywanie białka
w zbyt małych ilościach lub o niskiej jakości powoduje zwiększenie podatności na zakażenia i choroby. Stosowanie diety niskobiałkowej przez dłuższy czas hamuje wzrost, powoduje rozpad i zużycie własnych tkanek ustroju bez możliwości ich odnowy.
Materiałem energetycznym mięsa są tłuszcz i węglowodany. Tłuszcz jest potrzebny dla prawidłowej pracy
organizmu, chroni przed utratą ciepła, jest niezbędny do wchłaniania witamin rozpuszczalnych w tłuszczach
i prawidłowej pracy hormonów. Zawartość tłuszczu w mięsie jest dość zróżnicowana i waha się w granicach
od 1 do 40%. Najwyższa zawartość tłuszczu jest w mięsie wieprzowym, najniższa – w cielęcym.
Dodatkowo mięso wołowe jest źródłem CLA, który w organizmie człowieka wykazuje wiele zdrowotnych
właściwości, m.in. antymutagenne i antykancerogenne, przeciwdziałające rozwojowi miażdżycy, hamujące
rozwój osteoporozy.
Pojęcie jakości mięsa i jego przetworów, jest dość złożone, zaś poglądy producentów i konsumentów na te
zagadnienia są często rozbieżne. Jakość produktu żywnościowego można ogólnie zdefiniować jako sumę
oddziaływania wszystkich czynników kształtujących jego właściwości sensoryczne, żywieniowe, higieniczno-toksykologiczne i technologiczne. Jakość mięsa i jego przetworów zależy od materiału hodowlanego,
stosowanych metod przetwórczych i sposobu dystrybucji.
Najważniejszym gatunkiem przetwórstwa mięsnego w Polsce jest świnia.
Czynniki wpływające na jakość tuszy wieprzowej:
wiek – w czasie wzrostu świń zwiększa się masa mięsa, tłuszczu i kości jednakże z różnym nasileniem w
różnych okresach życia. Najpierw najszybciej rozwija się układ kostny, wzrost mięśni jest jak gdyby
opóźniony w stosunku do szkieletu, z kolei najpóźniej rozpoczyna się intensywny przyrost tłuszczu,
rasa – u świń słoninowych (puławska) już przy ok. 40-50 kg wagi żywej zwierzęcia następuje intensywniejsze odkładanie tłuszczu niż mięsa (wcześnie dojrzewające), z kolei u ras duńskich lub wielkiej białej
polskiej dopiero przy ok. 100 kg masy zwierzęcia szybciej odkłada się tłuszcz niż mięso (późno dojrzewające),
żywienie - intensywne żywienie – krótki okres tuczu – więcej tłuszczu (mniej mięsa); ekstensywne żywienie – długi okres tuczu – mniej tłuszczu (więcej mięsa) – nieekonomiczne; umiarkowane żywienie
przez cały okres tuczu – gorsze przyrosty, ale proporcjonalnie dużo mięsa. Istotny wpływ na proporcje
mięsa i tłuszczu ma płeć i warunki utrzymania.
Mięso przeznaczone do przerobu powinno charakteryzować się odpowiednią wodochłonnością, zależnie od
rodzaju przetworów, odpowiednią podatnością skleroproteidów na działanie temperatury oraz trwałością
barwy.
Własności organoleptyczne mięsa są wypadkową własności chemicznych, fizycznych jak i zmian tych własności pod wpływem różnych czynników (żywienie, enzymy, mikroorganizmy, utlenianie itp.).
4. Mleko surowe
Jakość mleka surowego jest pojęciem bardzo rozległym i obejmuje różne cechy mleka, w tym m.in. jakość
higieniczną, właściwości fizyczne, skład chemiczny oraz jakość sensoryczną i wartość odżywczą. Z punktu
widzenia wykorzystania mleka, jako surowca przemysłowego najważniejszymi cechami mleka jest jego jakość higieniczna, pod którą rozumie się jakość mikrobiologiczną i cytologiczną oraz skład chemiczny. Istot-
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ność tych wyróżników jakościowych mleka znajduje odzwierciedlenie w wymaganiach dla mleka surowego
obowiązujących w UE.
Definicja mleka surowego oraz wymagania dla jego jakości higienicznej a także wymogi weterynaryjne
związane z pozyskiwaniem, transportem i przechowywaniem mleka ujęte są w ww. rozporządzeniu (WE)
853/2004.
Według przepisów tego rozporządzenia mleko surowe, to mleko otrzymywane poprzez wydzielanie z gruczołów mlecznych krów, owiec, kóz lub bawolic, które nie zostało ogrzane do temperatury przekraczającej
40oC lub poddane innym zabiegom dającym równoważny efekt. Mleko surowe powinno pochodzić z gospodarstw wolnych urzędowo od gruźlicy bydła i wolnych lub urzędowo wolnych od brucelozy. Krowy powinny być w dobrym stanie zdrowia, bez widocznych objawów chorobowych i uszkodzeń wymienia mogących
mieć wpływ na jakość mleka. Zwierzętom, od których pozyskuje się mleko nie wolno podawać substancji
mogących stwarzać zagrożenie dla zdrowia ludzi, mogących przechodzić do mleka lub których nie minął
jeszcze okres karencji. Wykluczone jest z obrotu mleko, które zawiera w ilości przekraczającej dozwolony
poziom pozostałości substancji o działaniu farmakologicznym, hormonalnym, antybiotyki, pestycydy, detergenty i inne substancje niebezpieczne dla zdrowia człowieka lub zmieniające jego cechy organoleptyczne.
Mleko surowe, jeżeli nie jest odebrane w czasie 2 godzin od zakończenia doju, to powinno zostać schłodzone do temperatury nie wyższej niż 8oC (odbiór codzienny) lub do temperatury nie wyższej niż 6oC (jeśli
mleko nie jest odbierane codziennie). Podczas transportu mleka surowego jego temperatura nie powinna
przekraczać 10oC.
Do mleka surowego nie można dodawać wody, a podmiot skupujący mleko zobowiązany jest do regularnego
przeprowadzania kontroli dodatku wody do mleka, co polega na sprawdzaniu jego temperatury zamarzania.
Wymagania dla mleka surowego m.in. krowiego określone są w załączniku III sekcji IX rozdz. I cz. III, ust.
III rozp. nr 853/2004 gdzie wskazano kryteria dotyczące liczby bakterii która nie może przekraczać 100 tys.
jtk (jednostek tworzących kolonie) w 1 ml oraz liczby komórek somatycznych oznaczonych metodą ilościową (wynik stanowi średnia geometryczna za okres 3 miesięcy z co najmniej 1 próbki pobranej w miesiącu),
która nie może przekraczać 400 tys. w 1 ml. Ponadto pewne dodatkowe kryteria dotyczące liczby bakterii,
które musi spełniać surowe mleko krowie bezpośrednio przed poddaniem go obróbce cieplnej i jeżeli jego
termin dopuszczenia określony w procedurach HACCP został przekroczony określono w zał. III, sekcji IX,
rozdz. II, część III, rozp. nr 853/2004.
Produkty mleczne które można produkować z mleka o ww. parametrach to m. in:
- mleko spożywcze (pasteryzowane, sterylizowane, UHT),
- śmietanka i śmietana,
- masło i produkty mleczne wysokotłuszczowe (różne odmiany masła klarowanego),
- koncentraty mleczne, w tym: proszki mleczne (odtłuszczony proszek mleczny, pełny proszek mleczny, serwatka w proszku, kazeina w proszku, maślanka w proszku) oraz mleka zagęszczone (słodzone
i niesłodzone),
- sery (dojrzewające, niedojrzewające - świeże, pleśniowe, topione),
- mleka fermentowane (jogurt, kefir, maślanka, mleko zsiadłe, mleko acidofilne itp.).

VI. Technologie przetwarzania dla wybranych produktów
1. Zboża
Ziarna zbóż w procesach przemiału przetwarzane są na różne rodzaje mąk, kasz i płatków. Największy
udział ma mąka, którą dzielimy ze względu na przeznaczenie. Wyróżniamy mąki wypiekowe czyli chlebo32

we, rynkowe (np. dla gospodarstw domowych), mąki makaronowe, mąki cukiernicze oraz mąki specjalne np.
niskokaloryczna lub wysokoglutenowa. Dla różnych typów mąki muszą być spełnione odpowiednie wymagania jakościowe takie jak smak i zapach, wilgotność, kwasowość, granulacja, gluten mokry – rozpływalność, liczba opadania oraz zawartość popiołu. Dobry surowiec dla piekarstwa w postaci mąki powinien charakteryzować się dużą zdolnością wchłaniania wody zapewniającą wydajność ciasta, uzyskanie ciasta gwarantującego stabilność procesu technologicznego gdzie ciasto nie lepi się do rąk i elementów roboczych maszyn oraz pozwalający otrzymać dobrą jakość pieczywa.
Każda mąka charakteryzuje się określoną wartością wypiekową, która polega na równowadze pomiędzy
zdolnością wytwarzania i zatrzymywania gazów przez siatkę glutenową w pieczywie pszennym i błonkami
białkowo-śluzowymi w pieczywie mieszanym i żytnim. Pozwala to na uzyskanie odpowiednio porowatego,
elastycznego miękiszu i ładnego kształtu pieczywa. Standaryzacja i poprawa jakości mąki polega na korekcie zdolności wytwarzania i zatrzymania gazów fermentacyjnych za pomocą odpowiednich enzymów oraz za
pomocą kwasu askorbinowego działającego synergicznie z dodanymi enzymami oraz poprawiający strukturę
glutenu. Działanie to polepsza zdolność fermentacyjną mąki, wzmacnia (lub osłabia) struktury białka glutenowego, zwiększa zdolność pochłaniania wody, co w efekcie prowadzi do poprawy jakości ciasta i miękiszu,
zwiększenia objętości pieczywa i przedłużenia jego świeżości. Wymieniane enzymy występują w ziarnie w
naturze, jednak na skutek różnych przyczyn (własności odmianowe, klimat, gleba, sposób przechowywania)
oraz procesu mielenia ich aktywność często nie jest optymalna i wymaga korekty w procesie standaryzacji.
Przeprowadzana jest ona za pomocą różnych metod, wśród których można wyróżnić dwie podstawowe, dobór i przygotowanie mieszanki przemiałowej ziarna o odpowiednich własnościach technologicznych oraz
korektę własności technologicznych mąki za pomocą dodatków np. kwas askorbinowy (witamina C), suchy
gluten witalny oraz preparaty enzymatyczne. Właściwości mąki stosowanej w piekarstwie decydują w sposób zasadniczy, o jakość uzyskanego pieczywa i możliwość zastosowania systemów zmechanizowanej i
ciągłej produkcji.
W ramach przetwarzania w zależności od zapotrzebowania wytwarzamy różne typy mąki. Określane są one
na podstawie zawartości w mące substancji mineralnych. Tak np. typ 450 określa zawartość 0,45%, typ 750
zawartość 0,75%, a typ 2000 zawartość 2,00% (czyli 20g popiołu/1kg mąki) substancji mineralnych w mące.
Typ mąki, czyli zawartość popiołu związana jest bezpośrednio z barwą mąki. Im niższy typ mąki tym barwa
mąki jest bielsza, im typ mąki jest wyższy, tym mąka będzie ciemniejsza. Tak więc najjaśniejszą będzie mąka typ 450 a najciemniejszą będzie mąka typ 2000. Typ mąki jest ściśle związany również z wyciągiem. Wskazuje on ilość mąki uzyskanej ze 100 kg ziarna. Im większy wyciąg tym mąka ciemniejsza i skład jej jest bliższy
składowi chemicznemu ziarna. Jasna mąka zawiera małe ilości błonnika, soli mineralnych i białka znajdującego się w warstwie aleuronowej, a jej wyciąg jest niski. Ważną cechą mąki jest też zdolność do wytwarzania i
zatrzymywania CO2 tzw. siła mąki, jej barwa (biel mąki) oraz grubość przemiału, czyli granulacja.
Z ziarna pszenicy produkuje się mąki na różne wyroby, dlatego najpierw należy określić przeznaczenie mąki
i na tej podstawie dobrać ziarno o odpowiednich do jej wyprodukowania cechach jakościowych. Dla przemysłu młynarskiego istotny jest np. kształt i wielkość ziarna (celność, wyrównanie, masa 1000 ziaren),
struktura bielma i jej związanie z okrywą (szklistość, twardość), oraz zawartość popiołu (maksymalna zawartość popiołu w ziarnie do produkcji mąk jasnych nie może przekraczać 1,80-1,85%). Ważny jest podział
ziarna pszenicy ze względu na szklistość. Pszenicę szklistą charakteryzuje udział ziaren szklistych przekraczający 70%, średnioszklistą 40-70%, a mączystą 40%.
Ziarno przeznaczone na mąkę do wypieku chleba powinno zawierać, co najmniej 12% białka (bardzo dobry
surowiec 14,5%), ilość glutenu nie powinna być mniejsza niż 27% o rozpływalności nie większej niż 9 mm,
wskaźnik sedymentacyjny powinien wynosić min. 25 cm3, a aktywność amylolityczna musi być na średnim
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lub niskim poziomie. Każdy gatunek pieczywa cukierniczego wymaga mąki o innych parametrach jakościowych. Mąka do produkcji ciast drożdżowych powinna cechować się takimi parametrami jakościowymi jak
mąka do produkcji chleba, dlatego powinna być produkowana z ziarna o takich samych parametrach jakościowych, natomiast mąka „na ciastka” powinna wykazywać niższą od średniej wodochłonność (50-56%), a
ciasto powinno być elastyczne, „lejące”, niesprężyste i słabe. Zawartość białka w ziarnie przemielanym na te
cele nie powinna przekraczać 12,0%, a wydajność glutenu 20%. Podczas przemiału należy ograniczyć stopień mechanicznego uszkodzenia skrobi. Do produkcji ciast biszkoptowych oraz biszkoptowo-tłuszczowych
powszechnie stosowana jest mąka tortowa. Cechuje się ona małą (do 18%) ilością glutenu, drobną wręcz
pylistą granulacją. Mała ilość glutenu przy jednocześnie drobnej granulacji zapewnia otrzymanie delikatnego, pulchnego ciasta o dużej objętości z miękiszem o cienkościennej porowatości.
Najlepszym surowcem do produkcji makaronów jest semolina otrzymywana w wyniku przemiału pszenicy
twardej. Powinna się ona cechować barwą żółtą z odcieniem bursztynowym, wysoką zawartością białka (nie
mniej niż 15%), ilością glutenu nie mniejszą niż 30%, który powinien być mocny, ale jednocześnie rozciągliwy oraz plastyczny. Ważna jest niska aktywność amylolityczną (liczba opadania powyżej 300 s) i zawartością popiołu w granicach 0,8-0,9%. Do produkcji makaronów używa się również produktów przemiału
pszenicy zwyczajnej (mąki lub kaszki). Ziarno pszenicy zwyczajnej do przerobu na mąki makaronowe powinno cechować się dużą szklistością i twardością bielma, zapewniającą uzyskanie mąki o grubszej granulacji tzw. kaszkowatej strukturze, średnią lub niską aktywnością amylolityczną (liczba opadania nie mniejsza
niż 220 s). Istotna jest duża zawartością białka o dobrej jakości (ilość glutenu nie mniejsza niż 30%). Preferowane jest ziarno o niskiej zawartości popiołu.
Kasza manna, jest jednym z produktów otrzymywanych podczas trójgatunkowego przemiału pszenicy. Może
być produkowana w szerokim zakresie granulacji, w zależności od przeznaczenia. Do produkcji płatków
pszennych wykorzystywane jest całe ziarno pszenicy. Preferowane są odmiany pszenic miękkich, ozimych o
białym ziarnie, dające płatki o wyrównanej jasnej barwie.
W przemiale kukurydzy bardzo istotne jest wyodrębnienie zarodka, który zawiera duże ilości tłuszczu, przez
co pogarsza się jakość i trwałość produktów przemiału. Opanowanie tej techniki pozwoliło na znaczne
zwiększenie przerobu ziaren kukurydzy zgodnie z zapotrzebowaniem. Po zmieleniu następuje separowanie
poszczególnych cząstek na stołach grawitacyjnych i sitach. Istotne jest, aby rozdzielić bardzo dokładnie poszczególne części ziarna na frakcje. Pierwszą z nich stanowi część bielmowa, z której uzyskujemy kilka sortów kaszy oraz mąkę. Druga frakcja zawiera część zewnętrzną ziarniaka, czyli otręby. Frakcję trzecią stanowi rozkawałkowany zarodek. W celu jego wyizolowania wstępnie nawilża się ziarno wodą lub parą wodną,
co ułatwia oddzielenie zarodka od reszty ziarniaka.
Produkty przemiału kukurydzy w formie mąk wykorzystywane są głównie, jako dodatek do produkcji chleba, pieczywa cukierniczego oraz do produkcji makaronu. Różne rodzaje kasz stosowane są do wyrobu płatków kukurydzianych, polenty oraz w przemyśle browarniczym.

2. Owoce i warzywa
Właściwe odżywianie i prawidłowa dieta, warunkuje prawidłowy wzrost organizmu, jego rozwój, odporność
na atak bakterii czy wirusów oraz fizyczną i umysłową sprawność. Dieta Polaków jest zbyt bogata w nasycone tłuszcze, cukry, produkty mięsne i sól kuchenną, dlatego też zaleca się spożywać 5 porcji warzyw i
owoców. Przeznaczając surowce do przerobu należy uwzględnić ich skład chemiczny. Owoce i warzywa
wprowadzają do diety witaminy, składniki mineralne, błonnik, przeciwutleniacze (np. glikozynolany, polifenole). Są także bogatym źródłem cukrów prostych, olejków eterycznych, kwasów organicznych i innych
cennych dla organizmu substancji. Zalecana dzienne dawka warzyw to 500 do 700 gram, zaś owoców ~ 200
gram. Jakość przetworów z owoców i warzyw zależy od jakości surowca przed ich przetworzeniem.
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Utrwalenie owoców i warzyw to stosowanie metod chroniących produkty przed zepsuciem w wyniku działania drobnoustrojów oraz enzymów tkankowych.
Przetwory owocowo –warzywne można podzielić na grupy :
- produkty o dość dobrze zachowanych cechach surowca (pasteryzowane) mrożonki, susze konserwy owocowe i warzywne;
- produkty o znacznym stopniu przetworzenia surowca (przeciery, musy, koncentraty);
- przetwory owocowe i warzywne.
W przetwórstwie owocowo - warzywnym bardzo istotna jest znajomość zarówno składu chemicznego, jak i
cech fizycznych poszczególnych surowców. Wiedza ta pozwala lepiej ocenić:
- wydajność produktów, np. podczas produkcji koncentratów soków, przecierów owocowych lub
warzywnych, marmolad powideł i dżemów, na podstawie danych o ekstrakcie;
- czy konieczne będzie dosłodzenie lub rozcieńczenie owocowego moszczu, np. przy nastawie
win, w oparciu o dane dotyczące kwasowości oraz zawartości cukru;
- przydatność surowca w produkcji danego wyrobu, np. mrożonego lub konserwowanego zielonego groszku, w oparciu o zawartość skrobi i cukru w surowcu;
- jakie parametry powinny zostać zastosowane w procesie technologicznym, np. dobór odpowiedniej temperatury i czasu pasteryzacji, blanszowania czy suszenia;
- kierunek przetwarzania surowca, który jak najlepiej byłby dopasowany do jego właściwości.
Przetwory otrzymuje się z warzyw i owoców poddanych obróbce mechanicznej lub pod wpływam temperatury a następnie utrwalonych w celu wydłużenia czasu ich przydatności do spożycia np. poprzez:
- pasteryzację czyli podgrzanie przetworu do temp 1000C. Ma na celu zniszczenie drobnoustrojów. Większość owoców ma niskie pH i może być utrwalane przez pasteryzację. Natomiast
przetwory z warzyw muszą być utrwalane przez sterylizację.
- zamrażanie – około 10% żywności ulega utrwaleniu przez zamrożenie. Nadają się świeże owoce jak i półprodukty. Zamrożenie odbywa się w temperaturze nie mniejszej niż – 180C.
- utrwalenie przez stan wrzenia zagęszczenie przetworów owocowo warzywnych, przez odparowanie wody podczas wrzenia.
- suszenie – polega na obniżaniu wartości wody w surowcu.
- kiszenie poprzez fermentację mlekową (kapusta kiszona)
- marynowanie czyli chemiczne utrwalenie żywności a czynnik to ocet.
Podstawowymi parametrami oznaczanymi w produktach to zawartość suchej substancji oraz ekstraktu, kwasowość oraz skład chemiczny produktu gotowego, zawartość cukrów i substancji nierozpuszczalnych w wodzie.

3. Mięso
Przemysł mięsny to największa branża przemysłu spożywczego w Polsce. Obejmuje firmy przetwarzające
surowce mięsne, tj. ubój zwierząt rzeźnych, rozbiór tusz na elementy i wykrawanie mięsa drobnego oraz
produkcję przetworów mięsnych, podrobów i konserw mięsnych, tłuszczów, wyrobów garmażeryjnych, gotowych dań mięsnych, łącznie z porcjowaniem, plasterkowaniem i paczkowaniem.
Każdy proces produkcyjny, zwłaszcza związany z wytwarzaniem żywności, realizowany jest według ściśle
określonych zasad wynikających z uwarunkowań technologicznych, technicznych, ekonomicznych, a
zwłaszcza czynników związanych z końcową jakością produktu.
Głównym surowcem rzeźnym jest mięso, następnie tłuszcz. Surowcami rzeźnymi o mniejszym znaczeniu
przetwórczym są także narządy wewnętrzne, głowa, krew, skóra, kończyny. Jako wartość rzeźną określamy
zatem ilość i jakość otrzymanego mięsa i tłuszczu.
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Podczas dzielenia na elementy zasadnicze i ich rozbiór otrzymujemy mięsa drobne z przeznaczeniem do
przetwórstwa. Mięso bez kości do produkcji przetworów z mięsa rozdrobnionego (wędliny, produkty podrobowe itp.) to mięso drobne z tłuszczem lub bez tłuszczu zewnętrzne-go i międzymięśniowego, z przylegającą do mięśni tkanką łączną lub bez tkanki łącznej, nie zawierające skórek, chrząstek, ścięgien nie konsumpcyjnych i powięzi. Tłuszcz zewnętrzny określamy, jako podskórną warstwę tłuszczu a tłuszcz międzymięśniowy, to tłuszcz zlokalizowany między poszczególnymi mięśniami.
Surowce mięsne, tłuszczowe i podrobowe muszą pochodzić z tusz zwierząt poddanych badaniu poubojowemu. Mięso musi odpowiadać odpowiednim dla danego asortymentu wymaganiom. Do produkcji wędlin
stosuje się mięso chłodzone lub mrożone. To ostatnie jednak, często w wyniku niewłaściwego rozmrażania,
wykazuje gorszą zdolność wchłaniania i wiązania wody i jest mniej trwałe podczas przechowywania. Popularne przyprawy stosowane do produkcji wędlin to: czosnek, cebula lub susz cebulowy, pieprz naturalny lub
zielony, kminek itp.
Podstawowe etapy produkcji wędlin:
1. Ocena jakości surowca. 2. Peklowanie. 3. Dobór wsadu surowcowego. 4. Mycie i suszenie surowców. 5. Ociekanie. 6. Wstępna obróbka termiczna. 7. Rozdrabnianie. 8. Kutrowanie. 9. Masowanie.
10. Mieszanie. 11. Formowanie i sznurowanie. 12. Napełnianie osłonek (nadziewanie). 13. Osadzanie. 14. Wędzenie. 15. Parzenie. 16. Pieczenie. 17. Studzenie. 18. Chłodzenie.
Podstawowe etapy produkcji kiełbas:
1. Solenie. 2. Peklowanie. 3. Masowanie. 4. Mieszanie. 5. Wędzenie kiełbas. 6. Obróbka cieplna. 7.
Studzenie kiełbas. 8. Podsuszanie i suszenie kiełbas. 9. Pakowanie i magazynowanie.

4. Mleko
Mleko spożywcze
Mleko spożywcze to produkt przeznaczony do obrotu, uzyskany z mleka surowego poddanego obróbce
cieplnej (co najmniej pasteryzacji) i oferowany konsumentowi w postaci:
- mleka pasteryzowanego,
- mleka sterylizowanego: metodą UHT lub metodą długotrwałą.
Mleko spożywcze jest dostępne w handlu w odmianach asortymentowych różniących się zawartością tłuszczu (od mleka o zawartości tłuszczu 3,8% do mleka odtłuszczonego zawierającego poniżej 0,05% tłuszczu)
oraz zastosowanymi opakowaniami (folia, butelki PET, butelki szklane, kartony wielowarstwowe, w tym
także kartony z wkładką aluminiową).
Mleko spożywcze pasteryzowane dostępne w handlu produkuje się z zastosowaniem następujących wariantów obróbki cieplnej i technologii:
- mleko niskopasteryzowane - mleko wykazuje brak fosfatazy alkalicznej, ogrzewane w temperaturze poniżej 80°C, ale powyżej 63°C przez 30 minut (sporadycznie) lub w temperaturze powyżej 72°C przez 15 sek. (obróbka HTST, z ang. High Temperature Short Time),
- mleko wysokopasteryzowane - w mleku nieobecna fosfataza alkaliczna oraz laktoperoksydaza
(enzym natywny mleka niszczony w czasie ogrzewania mleka w temperaturze ponad 80°C),
- mleko mikrofiltrowane - w mleku nieobecna fosfataza alkaliczna (mleko poddane procesowi
mikrofiltracji, w czasie której z mleka usuwa się ponad 98% drobnoustrojów, a następnie poddaje pasteryzacji).
Mleko sterylizowane, to mleko poddane procesowi sterylizacji dzięki czemu nie występują w nim komórki
wegetatywne bakterii i przetrwalniki. Sterylizację w warunkach przemysłowych przeprowadza się w systemie:
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sterylizacji długotrwałej przeprowadzanej w opakowaniach jednostkowych np. w temperaturze
1200C przez 15 min. (w Polsce w warunkach przemysłowych nie stosuje się tego systemu),
- sterylizacji momentalnej, czyli w systemie UHT (z ang. Ultra High Temperature).
Mlekiem UHT określa się mleko ogrzewane w przepływie przeponowo lub bezprzeponowo w temperaturze
nie niższej niż 1350C w czasie, co najmniej 1 sek. i aseptycznie zapakowane w opakowania kartonowe. Mleko takie nie ulega zepsuciu w czasie przechowywania przez 15 dni w temperaturze 300C lub przez 7 dni w
temperaturze 550C (tzw. próba termostatowa).
-

Śmietanka
Śmietanka to produkt (nieukwaszony) obejmujący śmietankę, półtłustą śmietankę, śmietankę do ubijania,
bitą śmietanę i śmietankę podwójnie tłustą przeznaczone do bezpośredniego spożycia, które poddane są pasteryzacji, sterylizacji lub obróbce UHT. Śmietanka jest emulsją typu o/w (olej w wodzie). Śmietankę uzyskuje się w wyniku odwirowania mleka. W handlu dostępne są śmietanki o różnych zawartościach tłuszczu
od 9% do 50%, zapakowane w kubki z tworzyw sztucznych, butelki albo kartony wielowarstwowe.
Istnieje następujący podział śmietanek stworzony na podstawie zawartości tłuszczu:
- śmietanka (co najmniej 18%),
- śmietanka półtłusta (od 10% do 18%),
- śmietanka do ubijania i bita śmietana (od 28%, ewentualnie od 35%),
- śmietanka podwójnie tłusta (od 45%).
Dozwolonymi dodatkami do produkcji różnych rodzajów śmietanek są cukier, wanilina itp., kazeiniany oraz
nietłuszczowe składniki suchej substancji mleka.
Masło
Masło to produkt otrzymany wyłącznie z tłuszczu mlecznego zawierający od 80 do 90% tłuszczu, który
przeznaczony jest do bezpośredniego spożycia lub do dalszego przerobu. Pod pojęciem masła rozumie się
masło i masło serwatkowe, ale definicja ta wyklucza masło kuchenne i masło klarowane (topione). W Polsce
przyjęto, że minimalna zawartość tłuszczu w maśle wynosi powyżej 82,5%. Ewentualnymi dodatkami stosowanymi do produkcji masła są sól (w Polsce jedynie nieznaczna część masła jest solona, natomiast w innych krajach jest to produkt bardziej popularny) oraz kultury bakterii kwasu mlekowego stosowane do
ukwaszenia śmietanki – surowca do produkcji masła.
Sery
Według Codex General Standard for Cheese 283-1978 ujętym w Codex Alimentarius:
„Ser jest to produkt dojrzewający lub niedojrzewający, miękki, półtwardy, twardy lub bardzo twardy,
który może być powlekany i w którym stosunek białek serwatkowych do kazeiny nie przekracza poziomu
takiego jak w mleku, otrzymany przez:
(a) pełną lub częściową koagulację białek mleka pełnego, mleka odtłuszczonego, mleka częściowo odtłuszczonego, śmietanki, śmietanki serwatkowej lub maślanki lub jakiejkolwiek kombinacji tych surowców, przez działanie podpuszczki lub innych odpowiednich czynników koagulujących i przez częściowe
odczerpanie serwatki będącej rezultatem koagulacji, uwzględniając przy tym zasadę, że rezultatem końcowym wyrobu sera jest koncentracja białek mleka (w szczególności części kazeinowej) oraz, że w konsekwencji zawartość białka w serze będzie znacząco wyższa niż zawartość białka w mieszaninie powyższych surowców, z których ser był wyprodukowany; i/lub:
(b) procesy technologiczne, obejmujące koagulację białek mleka i/lub produktów otrzymanych z mleka,
które dają produkt końcowy o podobnych fizycznych, chemicznych i organoleptycznych cechach jak
produkt zdefiniowany zgodnie z (a). ”
Standard Codex Alimentarius dla serów, rozróżnia trzy główne grupy tych produktów:
37

- sery dojrzewające, które w krótkim okresie od produkcji nie są gotowe do sprzedaży i wymagają przetrzymania w odpowiednich warunkach w takim czasie (poddane dojrzewaniu), aby zaszły w nich niezbędne zmiany o charakterze fizycznym i biochemicznym i dzięki temu uzyskały charakterystyczne
cechy;
- sery dojrzewające pleśniowe, w których dojrzewanie zachodzi głównie dzięki rozwojowi charakterystycznej pleśni, która przerasta blok sera i/lub porasta na jego powierzchni;
- sery niedojrzewające, w tym sery świeże, które są gotowe do konsumpcji w stosunkowo krótkim czasie
po wyprodukowaniu.
Powszechnie obowiązujące klasyfikacje serów oparte są na następujących wyróżnikach:
- rodzaj mleka użytego do produkcji (sery z mleka krowiego, koziego, owczego, sery z mieszanki mleka
różnych zwierząt),
- sposób otrzymania skrzepu (sery podpuszczkowe - otrzymywane z mleka pod wpływem działania na
kazeinę kompleksu enzymów podpuszczki, sery kwasowe (twarogi) - otrzymywane przez koagulację i
wydzielenie głównie kazeiny pod wpływem kwasu mlekowego, podpuszczkowo-kwasowe - koagulacja
kazeiny mieszana, sery zwarowe - wytrącenie białek mleka zachodzi pod wpływem temperatury przy
odpowiednim pH),
- zawartość wody (sery bardzo twarde, twarde, półtwarde, miękkie),
- zawartość tłuszczu (sery chude, półtłuste, pełnotłuste, śmietankowe),
- dojrzewanie (sery niedojrzewające, świeże - twarogowe, sery dojrzewające - tzw. żółte i pleśniowe),
- obecność pleśni (sery z porostem, z przerostem pleśni i mieszane),
- oczkowanie (sery z oczkami, bez oczek, oczka międzyziarnowe),
- skórka (sery bez skórki, sery pielęgnowane na maź, sery z suchą skórką),
- obróbka mechaniczno-termiczna skrzepu i ziarna serowego (sery nisko-, średnio- i wysokodogrzewane),
- obróbka termiczna masy serowej (sery z masy parzonej, z masy smażonej, sery topione).
- pochodzenie tradycyjne (sery holenderskie: Edam, Gouda, sery szwajcarskie: Ementaler, Gruyer, sery
francuskie: Roquefort, Brie, Camembert, sery angielskie: Cheddar, Chester, Stilton, sery włoskie: Parmesan, Mozarella, Gorgonzola, Ricotta).

VII. Przykłady rozwiązań technologicznych i zastosowania urządzeń w przetwórstwie
1. Przetwórstwo zbóż
Produkcja mąki zaczyna się od przygotowanie ziarna do przemiału w czyszczarni. Pierwszy etapy przygotowania ziarna do przemiału to czyszczenie tzw. „czarne”, Celem jest usunięcie zanieczyszczeń luźno występujących w masie ziarna. Bazuje się tu na różnicy pomiędzy głównym składnikiem masy zbożowej i zanieczyszczeniami. Wykorzystuje się do tego po pierwsze cechy morfologiczne, czyli charakter powierzchni lub
barwę. Po drugie cechy geometrycznych np. wymiary, kształt oraz cechy fizyczne takie jak masa właściwa,
współczynnik tarcia, żeglowność. Do czyszczenia „czarnego” w zależności od potrzeb używamy wialni zbożowej, oddzielacza magnetycznego, suchego oddzielacza kamieni oraz całej baterii tryjerów i żmijek.
Po oczyszczeniu ziarna należy przeprowadzić jego kondycjonowanie, które polega na nawilżeniu i leżakowaniu ziarna. Optymalna wilgotność ziarna do przemiału wynosi 15,5-17,0%. Do nawilżania można stosować intensywny nawilżacz poziomy, nawilżacz fluidyzacyjny bądź system do automatycznego nawilżania
ziarna. Po nawilżeniu ziarno pozostawia się w specjalnych komorach żelbetowych lub drewnianych na leża38

kowanie, które może wynosić 8-36 godzin. W następnym etapie następuje czyszczenie tzw. „białe”. Ma ono
na celu usunięcie zanieczyszczeń przylegających do powierzchni ziarna oraz niektórych części ziarna na
przykład części okrywy owocowo-nasiennej. Stosowane w młynarstwie urządzenia do tego celu działają na
zasadzie rzucania ziarna na szorstką powierzchnię.
Po tych wstępnych przeprowadza się przemiał zboża w młynie właściwym. Polega on na rozdrabnianiu
ziarna (uprzednio oczyszczonego i poddanego procesowi kondycjonowania), a następnie również międzyproduktów przemiału. W efekcie poprzez odsiewanie otrzymujemy produkt końcowy, czyli mąki. Przemiał
może być prosty (jednorazowy, razowy). Ziarno tylko jednokrotnie przechodzi przez maszynę rozdrabniającą. Otręby mogą zostać odsiane lub nie, a wówczas otrzymamy mąkę razową. Celem przemiału prostego jest
rozdrobnienie całości ziarna do cząstek o określonej wielkości. Innym rodzajem jest przemiał złożony (wielogatunkowy, wielorazowy). Ziarno wielokrotnie przechodzi przez maszyny rozdrabniające i za każdym
razem mlewo jest odsiewane w celu oddzielenia cząstek grubych od drobnych. Cząstki grube są ponownie
kierowane do rozdrabniania. Celem tego procesu jest rozdrobnienie bielma oraz oddzielenie i odsianie od
bielma cząstek okrywy owocowo-nasiennej. W procesie tym rozdrabnianie jest stopniowe. Złożony przemiał
pszenicy składa się z faz śrutowania, sortowania kaszek i miałów, następnie czyszczenia kaszek i miałów,
ich rozczyniania i wymielania. W zależności od intensywności przemiału i ilości urządzeń do tego celu użytych rozróżnia się różne systemy przemiału; płaski, półpłaski, półwysoki i wysoki. W przemiale pszenicy
stosuje się system półwysoki. Walce przy tej metodzie są w dużym oddaleniu od siebie, dzięki czemu proces
rozdrabniania zachodzi w sposób łagodny. Otrzymane produkty są sortowane na mąki, kaszki, miały i otręby. W celu oddzielenia przylegających fragmentów okrywy owocowo-nasiennej kaszki i miały przed skierowaniem na dalsze rozdrabnianie są sortowane oraz czyszczone na wialniach kaszkowych. Do przemiału
stosowane są pojedyncze mlewnik, walcowe mlewniki piętrowe bądź w dużych młynach całe zestawy
mlewników. Produkt wychodzący z mlewnika nie jest jednorodny i wymaga sortowania. Sortowanie międzyproduktów przemiału odbywa się w oparciu o wielkość cząstek na odsiewaczach (sitach). Do odsiewania
według jakości stosuje się wialnie kaszkowe lub odsiewacze płaskie. Podstawowym przemiałem wielogatunkowym jest przemiał trójgatunkowy. W efekcie tego przemiału otrzymujemy mąkę jasną typ 550 (do
wyciągu 65%), mąkę chlebową typ 750 (do wyciągu 75-80%) oraz kaszkę mannę (1,5%), mąkę krupczatkę
(2%) oraz mąkę tortową (0,5%). Technologia produkcji mąki razowej z całego ziarna jest prosta i często
ogranicza się do jego rozdrobnienia na jednym lub kilku pasażach. Do tego celu wykorzystuje się zarówno
mlewniki walcowe, jak i rozdrabniacze młotkowe oraz rzutowe lub nawet kamienne.

2. Przetwórstwo owoców i warzyw

Przykładową linię do tłoczenia soków zainstalowano w Centrum Praktycznego Szkolenia w Radomiu gdzie szkolą się doradcy i rolnicy. Celem głównym przy zestawianiu linii, było uzyskanie możliwości tłoczenia soku na
zimno z jak największej gamy surowców owocowo-warzywnych, przy jak
najmniejszym zaangażowaniu środków finansowych na inwestycję. Dobrane urządzenia pozwalają na wyciskanie soku z pulpy owoców ziarnkowych
i warzyw korzeniowych. Przy odpowiedniej regulacji istnieje również możliwość wyciskania soku z owoców pestkowych i jagodowych. Linia składa się z płuczki, podajnika łopatkowego, rozdrabniacza i prasy taśmowej.
Wyciśnięty sok ze zbiornika prasy przepompowywany jest do zbiorników buforowych poprzez pompę wirnikową. Zbiorniki buforowe pozwalają na zsynchronizowanie działania prasy z kolejnymi elementami linii.
Przepompowany ze zbiornika prasy sok, oczekuje w nich na zassanie do pasteryzatora. Zbiorniki buforowe,
mogą być również wykorzystywane do sedymentacji. Ze zbiorników buforowych sok zasysany jest do paste39

ryzatora, gdzie poddany jest konserwowaniu termicznemu – temperatura 78 -820C. Zabieg ten niszczy mikroorganizmy (grzyby, drożdże, bakterie, itp.), dzięki czemu sok staje się sterylny, co wydłuża jego okres
przydatności do spożycia. Z pasteryzatora sok zastaje przepompowany do rozlewacza „bag-in-box”, skąd z
wykorzystaniem zaworu kulowego nalewany jest do worków. Może być również nalewany do butelek przy
pomocy innego nalewaka.

3. Przetwórstwo mięsa
Linia przetwórstwa mięsnego, zainstalowana w CDR O/Radom, zaplanowana została jako przetwórnia
„przyzagrodowa” i po części taki charakter został utrzymany. Założono cykliczny przerób dwóch świń jednorazowo. Produkcja może być prowadzona 2 razy w tygodniu. Zakładana produkcja obejmuje wytwarzanie
wędzonek, kiełbas, kaszanki i salcesonu. Zakres ten pozwoli zagospodarować w jak największym stopniu
uzyskane elementy z półtusz. Nie przewidziane zostały wyroby „wysoko wydajne”, ze względu na plan wytwarzania wyrobów „naturalnych”, „domowych” oraz ekologicznych. W skład linii technologicznej weszły
maszyny i urządzenia produkcji krajowej.
Cykl produkcyjny zaczyna się dostarczeniem półtusz wieprzowych do magazynu surowca – chłodni. Transport dostarczonych półtusz odbywa się z wykorzystaniem mobilnego wieszaka wyposażonego w haki do
zawieszenia surowca. Rozwiązanie to, przy tak ograniczonej skali produkcji, pozwoliło zaoszczędzić na
kosztach związanych z instalacją kolejki transportowej.
Z chłodni surowiec trafia na stół rozbiorowy, gdzie poddawany jest dzieleniu na poszczególne wyręby. Elementy przeznaczone do sprzedaży w stanie surowym, przekazywane są bezpośrednio do końcowego pomieszczenia – spedycyjnego, i przechowywane w oddzielnej lodówce. Wyręby przeznaczone na wędzonki,
przekazywane są do nastrzykiwarki.
Nastrzykiwarka automatyczna 20-igłowa, wyposażona jest w taśmę podawania elementów mięsnych, głowicę nastrzykową z igłami osadzonymi na sprężynach, co umożliwia również nastrzyk elementów z kością.
Wyposażona jest również w regulację ciśnienia wstrzykiwanej solanki oraz regulację prędkości posuwu taśmy. Elementy po nastrzyku wracają do chłodni, która po wcześniejszym myciu teraz może pełnić funkcję
peklowni. Rozwiązanie to jest możliwe tylko w przypadku produkcji cyklicznej. Peklowane elementy nie
będą znajdować się razem z surowcem, ponieważ kolejny cykl produkcyjny może rozpocząć się dopiero za
dwa do trzech dni. W innym razie, na przykład prowadzenia produkcji codziennie, zakład musiałby być wyposażony w dwie odrębne komory chłodnicze na surowiec i oddzielnie elementy peklowane. Wyręby i
okrawki przeznaczone do produkcji kiełbas, zostają pocięte nożem na kawałki o średnicy ok. 3 – 5 cm i w
takiej postaci natarte mieszanką peklującą „na sucho”. Na czas peklowania również umieszczone zostają w
chłodni.
Po procesie peklowania, przyszłe wędzonki po wypłukaniu i wstępnym ocieknięciu zostają osznurowane i
powieszone z wykorzystaniem specjalnych kijów na wózkach wędzarniczych, do dokładnego ocieknięcia i
wysuszenia. Elementy przeznaczone do wyrobu kiełbas, w tym czasie poddawane są rozdrobnieniu w „wilku”. W zależności od rodzaju mięsa, stosowane są sitka o różnej średnicy otworów. Tak uzyskany farsz
przekazany zostaje do mieszalnika łopatkowego, gdzie podlega „wyrabianiu” i przyprawianiu.
W międzyczasie przygotowywane są osłonki, głównie jelita wieprzowe. W oddzielnym pomieszczeniu –
jeliciarni, osłonki zostają namoczone w letniej wodzie na okres około pół godziny a następnie – przelane. W
takiej formie trafiają dopiero na halę produkcyjną. Wyrobiony i przyprawiony farsz kiełbasiany z mieszałki
przekazywany jest do nadziewarki. Zastosowane urządzenie wyposażone w siłownik hydrauliczny, uruchamiany kolanem, umożliwia napełnianie osłonek farszem przez jedną osobę. Pojemność cylindra nadziewarki
to 15 kg farszu. Napełnione i „odkręcone” kiełbasy, wieszane są na kijach wędzarniczych i po umieszczeniu
na wózkach odstawiane są do „osadzania”.
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Kolejnym etapem jest wędzenie. Przygotowane wcześniej elementy mięsne czy kiełbasy, trafiają do komory
wędzarniczo-parzelniczej. Pierwszym procesem jest suszenie gorącym powietrzem, następnie wędzenie.
Uwędzone wyroby poddawane są również w tej komorze parzeniu z wykorzystaniem pary wodnej, do uzyskania temperatury we wnętrzu batonów minimum 720C. Tak zabezpieczone termicznie przetwory poddawane są studzeniu. Odbywa się to również z wykorzystaniem wspomnianej komory. Dzięki zainstalowanym
w niej dyszom, przetwory spryskiwane są tam zimną wodą, aż do momentu uzyskania temperatury ok. 300C.
Po tych zabiegach przetwory opuszczają komorę wędzarniczo parzelniczą i pozostawione zostają na około
0,5 – 1 godziny na hali w celu odparowania nadmiaru wody. W tej postaci przekazywane są do chłodni –
magazyn produktu gotowego, gdzie schładzane są do temperatury poniżej 8 0C. Następnie trafiają do końcowego pomieszczenia – spedycji, gdzie następuje pojemnikowanie lub pakowanie w woreczki próżniowe.
Produkcja wyrobów podrobowych polega na ugotowaniu elementów przeznaczonych do przerobu w kotle
parzelniczym. Kocioł zasilany jest elektrycznie a elementy grzejne oddziałują na płaszcz olejowy, który otacza pojemnik roboczy kotła. Dzięki takiemu rozwiązaniu unika się niebezpieczeństwa przypalania obrabianych elementów.
Po ugotowaniu surowców mięsnych, poddaje się je odkostnieniu a następnie rozdrobnieniu „wilkiem”. Kasza do wyrobu kaszanki również parzona jest we wspomnianym kotle, skąd przekazywana jest do mieszałki,
gdzie trafia również pozostała, mięsna część farszu. Po przyprawieniu i wymieszaniu, gotowy farsz przekazywany jest do nadziewarki, a po napełnieniu w osłonki podlega obróbce termicznej. Proces ten również
odbywa się we wspomnianym kotle parzelniczym.

4. Przetwórstwo mleka
Dostawa surowca
W gospodarstwach rolnych produkujących mleko we własnym zakresie, możliwe są różnorodne metody
dostarczenia mleka do przyzagrodowej przetwórni. Najczęściej odbywa się to z wykorzystaniem standardowych konwi do mleka, którymi surowiec transportowany jest ze schładzalnika, ewentualnie bezpośrednio po
udoju (w zależności od stosowanej technologii). W sytuacji, kiedy do produkcji zakupywane jest mleko od
innych producentów, dostawy odbywają się w podobny sposób. Z konwi mleko przelewane jest do pasteryzatora, lub innych zbiorników. Bardziej właściwą i zdecydowanie bardziej higieniczną metodą jest zastosowanie pompy do mleka. Urządzenie to pozwala „wyssać” surowiec z konwi, bez konieczności wnoszenia jej
na hale produkcyjną. W przetwórni CPSz przy CDR O/Radom, przyjęto takie właśnie rozwiązanie. W ścianie szczytowej zamontowane zostały dwie rury, z obydwu stron zakończone złączami mleczarskimi DIN
11851, umożliwiające podłączenie węży zakończonych takimi samymi końcówkami.
Mleko do przetwórni dostarczane w cysternach, przepompowywane jest do pasteryzatora z wykorzystaniem
tych właśnie rur. Jeden wąż podłączany jest do złącza spustowego w cysternie i do zewnętrznej końcówki w
ścianie. Wewnątrz hali, do drugiego końca tej samej rury podłącza się wąż i łączy go z pompą. Kolejny wąż
łączy pompę ze zbiornikiem pasteryzatora. W tym układzie mleko zostaje przepompowane z cysterny do
pasteryzatora.
Urządzenia
Pasteryzator - w CPSz zastosowano pasteryzator zbiornikowy.
Pojemność pasteryzatora wynosi 300 l. Urządzenie posiada możliwość
szybkiego ogrzewania mleka w płaszczu wodnym do maksymalnej temperatury 850C. Po procesie pasteryzacji w tym samym zbiorniku mleko może
być szybko schłodzone. Schładzanie możliwe jest dzięki ciągłej wymianie w
płaszczu wodnym, wody gorącej na wodociągową.
Wyposażenie pasteryzatora to:
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Mieszadło mleka i bagnet, które ułatwiają równomierne ogrzewanie całej zawartości zbiornika.
Kierunek obrotów mieszadła jest zmienny. Mieszadło z bagnetem zainstalowane zostało na stałe w pokrywie zbiornika. Podniesienie pokrywy skutkuje wynurzeniem mieszadła z równoczesnym odłączeniem od niego napędu – względy bezpieczeństwa.
- Pompa cyrkulacyjna, zamontowana w płaszczu wodnym. Ułatwia równomierne ogrzewanie całej powierzchni zbiornika, oraz równomierny przepływ zimnej wody wokół powierzchni zbiornika w trakcie chłodzenia.
- Cyfrowy rejestrator temperatur. Urządzenie odpowiada za dokumentowanie rozkładu temperatury zawartości zbiornika w czasie. Pomiary mogą być obrazowane na wyświetlaczu w różnych
formach, mogą być zapisywane na nośniku wymiennym, w celu przeniesienia ich na przykład
do archiwizacji.
- Mimośród ułatwiający opróżnianie zbiornika z jego zawartości.
- Kocioł serowarski - urządzenie jest łudząco podobne do poprzednio omówionego – pasteryzatora. Pojemność jego wynosi również 300 l.
Kocioł serowarski - urządzenie jest łudząco podobne do poprzednio omówionego pasteryzatora. Pojemność
jego wynosi również 300 l. Istotnymi elementami odróżniającymi go od pasteryzatora są:
- Pokrywa zbiornika zdejmowana niezależnie od mieszadła i bagnetu.
- Falownik, umożliwiający płynną regulację szybkości obrotów mieszadła.
- Układ sterujący umożliwiający utrzymanie zadanej temperatury przez odpowiednio długi okres
czasu.
- „harfa”, umożliwiająca skuteczne cięcie – rozdrobnienie skrzepu.
Pasteryzator śmietanki.
Urządzenie analogicznie wyposażone jak pasteryzator do mleka, jednak pojemność jego wynosi 50 l. Dzięki
mniejszej pojemności można uzyskać wysoką temperaturę w krótszym czasie. Urządzenie to nie zostało
wyposażone w rejestrator temperatur. W kociołku tym, jak sama nazwa wskazuje, odbywa się pasteryzacja
śmietanki, bądź płynów w ilościach do 50 l. Dodatkową jego funkcją za to jest możliwość przygotowywania
jogurtu.
Wanna serowarska.
Wanna to zbiornik dość pokaźnych rozmiarów, a jej charakterystyczną cechą są ruchome, ażurowe przegrody. Przegrody potrzebna
są w trakcie obróbki skrzepu, który wlany do wanny poddany zostaje zagęszczaniu i odsączaniu z serwatki. Tak zagęszczony skrzep
zostaje w porcjach załadowany do form serowarskich i poddany
prasowaniu.
-

Prasa serowarska.
Służy do prasowania i formowania sera. Proces odbywa się z wykorzystaniem specjalnych form. Dwuczęściowe formy wypełnione skrzepem składa
się i ustawia pod ramionami prasy, gdzie ich zawartość poddawana jest ściskaniu. Zainstalowana w CPSz prasa działa z wykorzystaniem sprężonego
powietrza. Zamontowany rozdzielacz umożliwia podanie ciśnienia z pierwszego lub z drugiego reduktora, na których możemy ustawić różne wartości
ciśnienia, lub podać ciśnienie z pominięciem reduktorów o wartości maksymalnej 6 bar.
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Masielnica.
Składa się ze zbiornika z pokrywą, płaszcza wodnego pod
zbiornikiem, mieszadła i napędu ze sterownikiem. Sterownik
umożliwia płynną regulację obrotów mieszadła w zakresie od 30
do 150 obrotów na minutę. Funkcja ta jest bardzo przydatna w
procesie zmaślania śmietanki.

Szczegółowe informacje o wyposażeniu i działaniu CPSz można znaleźć na stroni internetowej CDR
o/Radom http://cpsz.cdr.gov.pl/.

VIII. Zasady wędzenia mięsa i produktów mięsnych zgodnie z obowiązującymi
normami UE
Do związków powstających podczas wędzenia, a uznanych powszechnie za niepożądaną grupę substancji,
uważa się wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA). Część z nich to związki które wykazują
mutagenne i kancerogenne właściwości. Są nimi między innymi WWA do których zalicza się ponad 200
związków. Zostało stwierdzone, że 16 WWA jest szczególnie niebezpiecznych, a na pierwszym miejscu
wymienia się benzo[a] piren. Związki te wykazują stosunkowo niską toksyczność ostrą, ale bardzo wyraźną
toksyczność przewlekłą. Stężenie tych związków w dużym stopniu uzależnione jest od temperatury wytwarzania dymu i wzrasta istotnie po przekroczeniu temperatury 425°C w fazie rozkładu termicznego drewna.
Normy dla wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w środkach spożywczych określone są w przepisach rozporządzenia Komisji (WE) nr 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustalającego
najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych (Dz. Urz. UE L 364
z 20.12.2006, str. 5, z późn. zm.). Dla mięsa i produktów mięsnych wędzonych normy te wynoszą:
- dla benzo(a)pirenu do 2 µg/kg
- dla sumy 4 WWA do 12 µg/kg.
Natomiast, zgodnie z odstępstwem przewidzianym w art. 7 tego rozporządzenia, część państw członkowskich UE, w tym Polska, mogą zezwalać na wprowadzanie do obrotu na własnym rynku mięsa wędzonego
tradycyjnie i produktów mięsnych wędzonych tradycyjnie wykazujących poziomy WWA wyższe od poziomów określonych w rozporządzeniu, ale zgodne z poziomami obowiązującymi do dnia 1 września 2014 r. tj.
- 5 ug/kg dla benzo(a)pirenu
- 30 ug/kg dla sumy WWA.
Szczegółowe kwestie dotyczące możliwości produkcji takich produktów i wprowadzania ich na rynek krajowy oraz konieczność ich odrębnego znakowania zostały określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów
mięsnych wędzonych w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi (WWA) (Dz. U. poz. 1845, z późn. zm.).
Dym zawiera także inne substancje szkodliwe jak: alkohol metylowy, aceton, kwas mrówkowy i dioksyny.
Dioksynom przypisywana jest niezwykle wysoka toksyczność. Na uwagę zasługują również nitrozoaminy,
które mogą się tworzyć w szczególnych warunkach podczas wędzenia z pieczeniem, przy współdziałaniu
użytych do peklowania azotynów oraz przy pośrednictwie nitrofenoli. Nitrozoaminy są substancjami o sil43

nym działaniu toksycznym, mutagennym, neuro- i nefrotoksycznym, teratogennym i rakotwórczym, powstają głównie podczas wysokiej obróbki termicznej produktów poddanych uprzednio peklowaniu. Nitrozoaminy
mogą powstawać z amin I, II i III-rzędowych, oraz amidów a także z produktów biotransformacji niektórych
pestycydów i innych prekursorów. Dynamika powstawania prekursorów nitrozoamin i ich tworzenia podczas
wędzenia jest uzależniona od wielu czynników fizykochemicznych charakterystycznych dla tego procesu,
takich jak temperatura powstawania dymu, czas wędzenia, temperatura pieczenia, itp. Pośród substancji
szkodliwie oddziałujących na zdrowie człowieka należy wymienić także fenole, krezole i furfurol, które
wprawdzie nie są uważane za rakotwórcze, ale mają określone właściwości toksyczne. Niektóre ze związków, takich jak benzen, znany jako przyczyna raka krwi, są obecne w dymie oraz w kondensatach dymu
przypuszczalnie w nieznacznych tylko ilościach. Natomiast w przypadku formaldehydu, który oprócz prawdopodobnie działania rakotwórczego wykazuje równocześnie działanie alergiczne, jego obecność w dymie, a
następnie produkcie jest na dość wysokim poziomie. Zawarte w dymie kwasy (kwas mrówkowy, octowy)
działają drażniąco na drogi oddechowe i mogą na tej drodze przyczyniać się do podwyższenia trującego
działania innych substancji. Pod tym względem szczególnie niebezpieczna jest akroleina z rozkładu tłuszczu
pod wpływem wysokiej temperatury pieczenia produktów. Przy współczesnych metodach utrwalania (powszechne chłodzenie) należy wędzenie ograniczyć do wywołania niezbędnych ale nie nadmiernych zmian
jakościowych nie zawsze pożądanych przez konsumenta, np. bardzo ciemna barwa wędzenia, czyli duże
nasycenie produktu składnikami dymu wędzarniczego. Szczególnie jest to ważne w produkcji wyrobów tradycyjnych, których spożycie obecnie jest wysokie i ma trend wzrostowy. Można stwierdzić, że kilkadziesiąt
lat temu, tak mocno wędzone wyroby mięsne i rybne były spożywane kilka razy w roku. Obecnie spożywamy je kilka razy dziennie.
Podstawowe odchylenia jakości wyrobu związane z obróbką dymem wędzarniczym:
- nierównomierne zabarwienie: jakość drewna (świeże, mokre); odległość od źródła dymu; zbyt mała
prędkość przepływu dymu; kondensacja pary wodnej na produkcie (wychłodzony produkt poddawany wędzeniu, mokre drewno),
- jasna barwa: gatunek drewna, czas wędzenia, zbyt suche drewno, zbyt wysoka temperatura żarzeniaspalania),
- smugi wędzenia na produkcie: higiena wędzarni i wózków wędzarniczych.
Podstawowe zalecenia przy wędzeniu w tradycyjnych wędzarniach:
- higiena komory wędzarniczej,
- przygotowanie wędzarni do procesu wędzenia – ogrzanie komory wędzarniczej przed zapakowaniem,
- staramy się wędzić jeden asortyment produktu,
- do wędzenia stosujemy suche drewno,
- nie przekraczamy 450°C podczas spalania drewna (w i nad paleniskiem), zrębek czy trocin
(drewno powinno się żarzyć, a nie palić płomieniem),
- do wędzenia stosujemy drewno twarde drzew liściastych,
- nie wędzimy do bardzo ciemnego koloru, gorzkawego smaku,
- obróbkę cieplną realizujemy do temperatury minimum 68°C w centrum bloku produktu, nie dotyczy
produktów surowych. Nie powinno się prowadzić obróbki do zbyt wysokich temperatur, powyżej
70°C w produkcie,
- nie stosujemy kory w procesie otrzymywania dymu,
- do wędzarni wprowadzamy suchy produkt,
- wędzarnia powinna być bezpieczna w obsłudze.
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IX. Przepisy prawne, obowiązujące osoby rozpoczynające i prowadzące działalność
gospodarczą w zakresie przetwórstwa
Osoby, a w zasadzie podmioty, rozpoczynające i prowadzące działalność gospodarczą są zobligowane do
przestrzegania przepisów prawa obejmujących wiele obszarów. Obszary te obejmują przepisy:
- regulujące podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zadania organów w tym zakresie - ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.);
- dotyczące zobowiązań podatkowych - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa
(Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) w tym;


podatku dochodowego od osób fizycznych - Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) oraz Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych
przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.),



podatku od towarów i usług (VAT) - Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i
usług (Dz.U. z 2016r., poz. 710, z późn. zm.),



podatków i opłat lokalnych - Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 716).
- regulujące zasady rachunkowości oraz zasady wykonywania działalności w zakresie usługowego
prowadzenia ksiąg rachunkowych - Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z
1994 r. poz. 591 z późn. zm.);
- dotyczące ubezpieczeń społecznych w tym:


ubezpieczeń społecznych (ZUS) określone w Ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie
ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 1998 r. poz. 887 z późn. zm.);



ubezpieczenia społecznego rolników i pracujących z nimi domowników - Ustawa z dnia 20
grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 1991 poz. 24 z późn. zm.).
- dotyczące projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych - Ustawa z dnia
7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290).
Ustawa z dnia 16 listopada 2016 roku o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności
przez rolników (Dz.U. poz. 1961) wprowadziła preferencje podatkowe dla podmiotów prowadzących rolniczy handel detaliczny. Przychody uzyskiwane ze sprzedaży przetworzonych w inny sposób niż przemysłowy
produktów roślinnych i zwierzęcych, z wyjątkiem przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych uzyskiwanych w ramach prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej i produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, zakwalifikowano do przychodów z innych źródeł. Aby rolnik mógł skorzystać z preferencji podatkowych musi spełnić określone ustawą warunki prowadzenia sprzedaży:
- sprzedaż nie może być 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 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,
45

- sprzedaż odbywa się wyłącznie: w miejscach, w których produkty te zostały wytworzone, lub w
miejscach przeznaczonych do prowadzenia handlu, np. targowiska,
- 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 produktów roślinnych i zwierzęcych odrębnie za każdy rok
podatkowy.
Za produkt roślinny pochodzący z własnej uprawy uważa się również mąkę, kaszę, płatki, otręby, oleje i soki
wytworzone z surowców pochodzących w własnej uprawy.
1. Wybór ubezpieczenia społecznego
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS
Ubezpieczenie obowiązkowe (z mocy ustawy).
Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, ubezpieczeniu podlega obowiązkowo rolnik prowadzący działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym
o powierzchni powyżej 1 ha przeliczeniowego użytków rolnych lub prowadzący dział specjalny produkcji
rolnej, a także małżonek rolnika oraz domownik stale pracujący w tym gospodarstwie, nie ma ustalonego
prawa do emerytury lub renty, albo nie ma ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.
Ubezpieczenie dobrowolne (na wniosek)
Osoby niespełniające warunków do podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu, dla których działalność
rolnicza stanowi stałe źródło utrzymania, mogą ubezpieczyć się dobrowolnie i mogą być objęte ubezpieczeniem: w pełnym zakresie, tzn. jednocześnie ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim
oraz ubezpieczeniem emerytalno-rentowym lub tylko ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim.
Osoba fizyczna – podwójny KRUS
Rolnik lub domownik, który rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, może nadal
podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników, pod warunkiem, że m.in.:
- podlegał temu ubezpieczeniu w pełnym zakresie z mocy ustawy nieprzerwanie przez ostatnie 3 lata i
nadal prowadzi działalność rolniczą,
- nie jest pracownikiem i nie pozostaje w stosunku służbowym,
- nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych - ZUS
Rolnik nie spełniający preferencyjnych możliwości ubezpieczenia w „podwójnym KRUS” może być ubezpieczony z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach ogólnych ZUS dla przedsiębiorców.
Istnieje możliwość płacenia składek preferencyjnych w określonych przypadkach. Składki ZUS opłacane są
miesięcznie. Osoby, które po 24 sierpnia 2005 roku rozpoczęły prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, przez okres 24 miesięcy kalendarzowych poczynając od dnia rozpoczęcia wykonywania tej działalności mogą opłacać składki na zasadach preferencyjnych tj. 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia za
pracę.
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2. Wybór podatku dochodowego (ryczałt czy podatek liniowy lub zasady ogólne)
Ryczałt
W przypadku „rolniczego handlu detalicznego” rozliczanie podatku dochodowego reguluje ustawa o podatku
dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032) oraz ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr
144, poz. 930, z późn. zm.).
Przychody ze sprzedaży w ramach rolniczego handlu detalicznego do kwoty 20 tys. zł rocznie zwolnione są
z podatku dochodowego. Natomiast, przy kwocie przekraczającej 20 tys. zł, zmiany wprowadzone w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym osiąganym przez osoby fizyczne pozwalają rolnikom sprzedającym przetworzone przez siebie produkty rolne na korzystanie ze zryczałtowanej formy opodatkowania
dochodów uzyskiwanych z tytułu tej sprzedaży. Górny limit przychodów wynosi obecnie równowartość 250
tys. euro. Podatek ryczałtowy wynosi 2% ewidencjowaniach przychodów.
Dla udokumentowania przychodów konieczne jest prowadzenie ewidencji sprzedaży, za każdy rok podatkowy, przetworzonych przez rolników produktów pochodzenia niezwierzęcego i zwierzęcego. Ewidencja ta
musi zawierać co najmniej : numer kolejnego wpisu, datę uzyskania przychodu (sprzedaży), kwotę przychodu, przychód narastająco od początku roku oraz ilość i rodzaj przetworzonych produktów. Dzienne przychody muszą być zaewidencjonowane w dniu sprzedaży.
Podatek liniowy lub zasady ogólne
Jeżeli przychody pochodzą ze sprzedaży przetworzonych produktów rolnych nie mieszczących się w ramach
prawnych ustanowionych dla „rolniczego handlu detalicznego” to jest to działalność pozarolnicza. W takim
przypadku należy wybrać jedną z form opodatkowania czyli podatek liniowy (19%) lub zasady ogólne (dwa
progi podatkowe - 18% i 32%).
3. Wybór podatku VAT (rolnik ryczałtowy, zasady ogólne, zwolnienie z VAT)
Podatek od towarów i usług (ang. – Value Added Tax (VAT) – podatek od wartości dodanej.
Rolnik ryczałtowy – zwolnienie z VAT
Rolnik ryczałtowy korzysta ze zwolnienia. Rolnik ryczałtowy jest zwolniony z obowiązku wystawiania faktur VAT, prowadzenia ewidencji sprzedaży i ponoszonych kosztów, składania w urzędzie skarbowym deklaracji podatkowych w zakresie VAT, przez co nie ma możliwości zwrotu zapłaconego podatku przy zakupie
środków do produkcji rolnej.
Rolnik na zasadach ogólnych – rezygnacja ze zwolnienia z VAT
Rolnik prowadzący działalność na zasadach ogólnych ma obowiązek rejestrować sprzedaż poprzez m. in.
wystawianie faktur oraz doliczanie podatku należnego do sprzedawanych towarów i usług. Ponadto musi
prowadzić ewidencję sprzedaży VAT i składać deklarację VAT.
Zwolnienia z VAT
Możliwość skorzystania z podmiotowego zwolnienia VAT mają podmioty, których przychody ze sprzedaży
opodatkowanej w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły 200.000 zł netto. Limit ten obowiązuje od
2017 roku w związku z nowelizacją przepisów ustawy o VAT.
Ulga ta przysługuje również podatnikom, którzy w danym roku rozpoczynają prowadzenie działalności, jeżeli przewidywana przez nich wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty 200.000 zł.
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X. Pakiet metodyczno – dydaktyczny w zakresie tworzenia podmiotów w sektorze
przetwórstwa produktów rolno-spożywczych i sprzedaży tych produktów
Celem świadczenia usługi doradczej, w ramach pakietu, jest pomoc rolnikom w uruchomieniu działalności
sprzedaży produkowanej żywności bezpośrednio z gospodarstwa, m. in. konsumentowi końcowemu lub do
zakładów handlu detalicznego, bezpośrednio zaopatrujących konsumenta końcowego. Doradztwo dotyczące
podjęcia przez gospodarstwo rolne prowadzenia sprzedaży żywności wyprodukowanej w gospodarstwie
powinno być dostosowane do indywidualnych warunków funkcjonowania gospodarstwa i uwzględniać jego
specyfikę.
Doradca, wraz z rolnikiem, dokonuje analizy możliwości uruchomienia działalności prowadzenia sprzedaży
żywności bezpośrednio z gospodarstwa na podstawie prowadzonej produkcji i uwarunkowań rynkowych
gospodarstwa. Jeżeli rolnik podejmie decyzję o podjęciu takiej działalności, doradca sporządza 2-3 letni
program doradczy oraz okresowo monitoruje postęp realizacji usługi w celu wypełnienia przez rolnika
wszystkich zobowiązań wynikających z przepisów prawa i wymagań w zakresie produkcji i sprzedaży żywności objętych zakresem usługi doradczej.
Rolnik powinien udzielić doradcy jak najszerszych informacji dotyczących prowadzonej produkcji żywności, którą zamierza wprowadzać do obrotu.
Doradca wykonujący usługę w zakresie wprowadzania do obrotu rynkowego żywności wyprodukowanej w
gospodarstwie powinien uzyskać od rolnika wszelkie niezbędne informacje w zakresie spełnienia wymagań
higienicznych:
- na poziomie produkcji podstawowej, prowadzonych działań w zakresie kontroli zagrożeń, które
mogą powstawać w produkcji podstawowej, zdrowia zwierząt, ich dobrostanu, zdrowotności
roślin oraz zakres i tematykę posiadanej dokumentacji prowadzonej w celu kontroli zagrożeń,
- na poziomie przygotowywania surowców pochodzenia roślinnego i zwierzęcego do sprzedaży
w zakresie wymagań weterynaryjnych i sanitarnych,
- na poziomie prowadzenia działalności przetwórczej surowców pochodzących z gospodarstwa w
zakresie wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny prowadzenia procesu technologicznego przetwarzania żywności.
Doradca opracowujący lub asystujący przy opracowywaniu dokumentacji objętej usługą doradczą powinien
ją sporządzać na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa w danym zakresie usługi, w przypadkach kiedy czynności lub przygotowywane dokumenty są ściśle określone prawem.
Doradztwo w zakresie uruchomienia działalności sprzedaży żywności bezpośrednio z gospodarstwa konsumentowi końcowemu lub do zakładów handlu detalicznego, bezpośrednio zaopatrujących konsumenta końcowego oparte jest na obowiązujących przepisach prawa żywnościowego unijnego oraz prawa krajowego.
Zakres prac w ramach usługi doradczej:
- Analiza potrzeb potencjalnego usługobiorcy - określenie jego obecnej/przyszłej sytuacji prawnej.
- Bezpieczeństwo żywności: obowiązki, procedury rejestracyjne.
- Przygotowanie przedsięwzięcia (konsultacje i monitorowanie – w przypadku pomocy z PROW
2014-20 są to koszty kwalifikowalne).
- Realizacja przedsięwzięcia (konsultacje i monitorowanie).
Więcej informacji o metodyce świadczenia usług w ramach pakietu na stronie internetowej
http://cdr.gov.pl/images/Radom/pliki/uslugiPROW/SPRZEDA-BEZPOREDNIA-I-MAEPRZETWRSTWO-.pdf
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