
Sprzedaż bezpośrednia 
Sprzedaż bezpośrednia jest jedną z form prowadzenia działalności. Prowadzenie sprzedaży bezpośredniej produktów pochodzenia 
zwierzęcego regulowane jest rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wymagań 
weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej, które określa 
wymagania weterynaryjne jakie powinny być spełnione przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do 
sprzedaży bezpośredniej, wielkość, zakres i  obszar produkcji produktów oraz wymagania weterynaryjne dla miejsc prowadzenia 
takiej sprzedaży. 

Zakres sprzedaży bezpośredniej 
Do sprzedaży bezpośredniej dopuszcza się wyłącznie produkty wyprodukowane z własnych surowców przez podmiot 
prowadzący działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej: 

• tusze lub podroby pozyskane z drobiu i zajęczaków poddanych ubojowi w gospodarstwie rolnym podmiotu, 

• tusze i podroby pozyskane przez koło łowieckie, 

• produkty rybołówstwa, 

• żywe ślimaki lądowe z gatunków Helix pomatia, Cornu asperum aspersum, Cornu aspersum maxima, Helix lucorum oraz z gatunków 

rodziny Achatiniade, 

• mleko surowe, 

• siarę, 

• surową śmietaną, 

• jaja pozyskane od drobiu lub ptaków bezgrzebieniowych, 

• produkty pszczele nieprzetworzone. 
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 Sprzedaż produktów pochodzenia zwierzęcego może być prowadzona: 

• przez producenta konsumentowi końcowemu, 

• na terenie gospodarstwa producenta, 

• na targowiskach, 

• do zakładów prowadzących handel detaliczny bezpośrednio zaopatrujących konsumenta końcowego 

Zasięg terytorialny działalności prowadzonej w ramach sprzedzaży bezpośredniej 
Sprzedaż bezpośrednia ograniczona jest do obszaru województwa, w którym odbywa się produkcja produktów 
pochodzenia zwierzęcego, województw sąsiadujących oraz innych województw na terenie Polski, jeżeli jest 
prowadzona podczas wystaw, festynów, targów lub kiermaszy, organizowanych w celu promocji tych produktów. 

W przypadku prowadzonej sprzedaży bezpośredniej podczas wystaw, festynów, targów lub kiermaszy, organizowanych w 
celu promocji tych produktów na terenie innego województwa niż tego, w którym odbyła się ich produkcja lub 
województwa ościennego konieczne jest poinformowanie o tym fakcie powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze 
względu na miejsce prowadzenia planowanej sprzedaży, w terminie 7 dni przed dniem jej rozpoczęcia. Informacja taka powinna 
zawierać: 

• imię i nazwisko albo nazwę podmiotu prowadzącego działalność w zakresie produkcji tych produktów oraz adres miejsca prowadzenia tej 

działalności; 

• dane dotyczące miejsca i okresu, w których będzie prowadzona sprzedaż tych produktów. 

Rejestracja 
W celu rejestracji zakładu do prowadzenia sprzedaży, należy zgłosić się do właściwego terytorialnie powiatowego lekarza 
weterynarii (dane teleadresowe powiatowych lekarzy weterynarii dostępne są tutaj). 

Wymagania weterynaryjne 
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Wytyczne dotyczące wymagań weterynaryjnych z zakresu bezpieczeństwa żywności w sprzedaży bezpośredniej dostępne są na 
stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi ( tutaj ). 
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