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Źródło:  

Ustawa z dnia ……. o zmianie niektórych 

ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności 

przez rolników do sklepów i restauracji (Dz. 

U. ………) art. 44a ust. 4. 

 

Nr w wykazie prac legislacyjnych Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi: 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Realizacja upoważnienia ustawowego o charakterze obligatoryjnym wynikającego z art. 44a ust. 4 ustawy z dnia 25 

sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 149, z późn. zm.) w brzmieniu 

wprowadzonym przepisami ustawy z dnia ….. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez 

rolników do sklepów i restauracji (Dz. U. ………). 

Konieczność określenia maksymalnej ilości żywności zbywanej rocznie w ramach rolniczego handlu detalicznego: 

1) konsumentowi finalnemu oraz 

2) do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego (w tym do sklepów, 

stołówek i restauracji) 

– oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania. 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Z uwagi na fakt, że upoważnienie, o którym mowa w art. 44a ust. 4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie 

żywności i żywienia ma charakter obligatoryjny jedynym możliwym rozwiązaniem jest wydanie przez Ministra Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi w porozumieniu z Ministrem Zdrowia rozporządzenia regulującego kwestię maksymalnej ilości żywności 

zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego konsumentowi finalnemu lub do zakładów prowadzących handel 

detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania. Z uwagi na powyższą 

konstrukcję przepisów prawa nie rozważano alternatywnych rozwiązań reagujących tę tematykę. 

Oczekiwane efekty: 

1) wprowadzenie przepisów umożliwiających realizację przepisów ustawy z dnia ….. o zmianie niektórych ustaw w 

celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników; 

2) precyzyjne określenie ilości żywności jaka może zostać zbyta w ramach rolniczego handlu detalicznego przez dany 

podmiot konsumentowi finalnemu oraz do sklepów, czy restauracji, a także wskazanie zakresu i sposobu 

dokumentowania tej ilości. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Kwestie dotyczące handlu detalicznego, w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 7 rozporządzenia (WE) 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), co do zasady są uregulowane na poziomie Unii Europejskiej (UE). Prawo UE nie reguluje jednak 

ani kwestii ilości żywności, jaką można zbywać w ramach handlu detalicznego, ani zakresu i sposobu dokumentowania tej 

ilości. 

W prawie krajowym poszczególnych państw członkowskich UE co do zasady regulowane są kwestie dotyczące 

maksymalnych ilości żywności sprzedawanej konsumentom końcowym, w ramach podobnej do handlu detalicznego 

działalności, tj. dostaw bezpośrednich, o których mowa w 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 

30.04.2004, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 319) oraz w art. 1 ust. 3 lit. c-e 

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).  
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Państwa członkowskie UE określają także, co do zasady, w przepisach krajowych warunki prowadzenia tzw. „działalności 

marginalnej, lokalnej i ograniczonej”, o której mowa w art. 1 ust. 5 lit. b ii) ww. rozporządzenia (WE) nr 853/2004, w tym 

maksymalne wielkości dostaw żywności pochodzenia zwierzęcego realizowanej w ramach tej działalności do innych 

zakładów detalicznych. W ramach tego rodzaju działalności, tak jak w przypadku handlu detalicznego, prowadzi się m.in. 

sprzedaż żywności konsumentom końcowym. 

Przykładowo, przepisy określające ww. małe ilości dostaw bezpośrednich produktów pochodzenia zwierzęcego wdrożyły 

m.in. Słowacja, Bułgaria i Czechy
1)

. W Słowacji limity określono dla wszystkich sprzedawanych produktów, np. jaja – nie 

więcej niż 60 sztuk dziennie konsumentom końcowym, 350 sztuk tygodniowo do zakładów detalicznych, mleko krowie – 

ilość określono nieprecyzyjnie – jako odpowiadającą dziennemu spożyciu mleka w gospodarstwie domowym konsumenta, 

ryby – do wartości 30 EUR przy każdej sprzedaży konsumentowi końcowemu, albo do 100 kg tygodniowo jako dostawy do 

zakładów detalicznych, drób – do 10 000 tusz rocznie, króliki do 2 500 tusz rocznie, miód – do 40% rocznej produkcji 

pasieki lecz nie więcej niż 2000 kg. W Bułgarii limity również określono dla wszystkich sprzedawanych produktów, np. 

jaja – nie więcej niż 500 sztuk tygodniowo, albo 40% dziennej ilości jaj pozyskanych na fermie, mleko krowie – do 73 000 

kg rocznie, w ilości nieprzekraczającej przydzielonej kwoty mlecznej, ryby – do 30% rocznego połowu albo 2000 kg 

rocznie, brojlery – do 600 sztuk miesięcznie, drób pływający i indyki – do 100 sztuk miesięcznie, inne gatunki drobiu – do 

500 sztuk miesięcznie, króliki – do 100 sztuk miesięcznie, miód – do 40% rocznej produkcji pasieki lecz nie więcej niż 

2000 kg, gruba zwierzyna łowna – do 10 sztuk rocznie, drobna zwierzyna łowna – do 50 sztuk rocznie.  

Odnośnie zaś do działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej limity dostaw wdrożyły, m. in. Austria, Belgia, Niemcy, 

Hiszpania, Francja, Wielka Brytania, Dania
2
. Przykładowo, we Francji, ilość dostaw nie może przekroczyć 30% całkowitej 

produkcji zakładu dla danej kategorii produktów (określono również ilości dla poszczególnych kategorii produktów w kg 

lub litrach), w Irlandii przedmiotowa działalność dotyczy sklepów mięsnych (ang. „butcher shop”), a ilość produktów 

sprzedawanych konsumentom końcowym oraz dostaw do innych zakładów nie może przekroczyć średnio 2000 kg 

tygodniowo, natomiast dostawy nie mogą stanowić średnio więcej niż 25% masy wszystkich dostaw żywności pochodzenia 

zwierzęcego. W Bułgarii działalność marginalną, lokalną i ograniczoną mogą prowadzić tylko rolnicy lub stowarzyszenia 

rolników. Ilość dostarczanych produktów do innych zakładów prowadzących handel detaliczny nie może przekraczać 40% 

wyprodukowanych produktów. 

 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Podmioty prowadzące 

rolniczy handel detaliczny 

1) 1775 zakładów (stan 

na 17 maja 2018 r.); 

2) 313 zakładów (stan 

na 31 grudnia 2017 r.) 

1) Główny Inspektorat 

Weterynarii 

(https://pasze.wetgiw.gov.pl/spi

/demo/index.php);    

2) Główny Inspektorat 

Sanitarny 

Obowiązek spełnienia 

wymagań określonych w 

projektowanym akcie prawnym 

w zakresie maksymalnej ilości 

żywności zbywanej 

konsumentom końcowym w 

ramach takiej działalności oraz 

prowadzenia dokumentacji w 

tym zakresie. 

Inspekcja Weterynaryjna 322 organy Przepisy o Inspekcji 

Weterynaryjnej 

Nadzór nad podmiotami 

prowadzącymi rolniczy handel 

detaliczny produktami 

pochodzenia zwierzęcego i 

żywnością zawierającą 

jednocześnie środki spożywcze 

pochodzenia niezwierzęcego i 

produkty pochodzenia 

zwierzęcego w zakresie 

spełniania wymagań 

określonych w projektowanym 

rozporządzeniu. 

Państwowa Inspekcja 

Sanitarna 

335 organów Główny Inspektorat Sanitarny Nadzór nad podmiotami 

prowadzącymi rolniczy handel 

detaliczny żywnością 

pochodzenia niezwierzęcego w 

zakresie spełniania wymagań 

określonych w projektowanym 

rozporządzeniu. 

                                                           
1)

 http://ec.europa.eu/enterprise/tris  
2)

 Dokumenty z posiedzeń Grupy Roboczej do spraw Legislacji Weterynaryjnej Komisji Europejskiej 

https://pasze.wetgiw.gov.pl/spi/demo/index.php
https://pasze.wetgiw.gov.pl/spi/demo/index.php
http://ec.europa.eu/enterprise/tris


5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Zakłada się, że projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie maksymalnej ilości żywności 

zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego konsumentom finalnym lub do zakładów prowadzących handel 

detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania zostanie przedstawiony 

do konsultacji publicznych. 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z …… r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0-10) 

Dochody ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania  

 

Brak wpływu na sektor finansów publicznych. Projektowane rozporządzenie jest neutralne dla 

budżetu państwa. 

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń 

Brak 

 

 

 

 

 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 

rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0-10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe z 

…… r.) 

duże przedsiębiorstwa        

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe 

       

(dodaj/usuń)        

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa  

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe  

 

(dodaj/usuń)  

Niemierzalne (dodaj/usuń)  

(dodaj/usuń)  



Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń  

Brak 

 

 

 

 

 

 

 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

X  nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 

zgodności). 

 tak 

 nie 

X  nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

X  nie dotyczy 

 

Komentarz: 

 

 

9. Wpływ na rynek pracy  

Nie dotyczy 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:       

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu 

Nie dotyczy 

 

 

 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Projekt przedmiotowego rozporządzenia zawiera przepisy techniczne i podlega procedurze notyfikacji. Z uwagi na 

powyższe termin wejścia w życie tego przepisu wykonawczego będzie uzależniony od wyników i zakończenia ww. 

procedury. Z dniem wejścia w życie projektowanego rozporządzenia zbywanie żywności przez podmioty prowadzące 

rolniczy handel detaliczny na rzecz konsumenta finalnego oraz do sklepów czy restauracji stanie się możliwe w ramach 

określonego limitu rocznego dla poszczególnych produktów, bez konieczności podejmowania przez te podmioty 

dodatkowych działań wobec organów urzędowej kontroli żywności.  

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Przegląd efektów wprowadzenia projektowanych przepisów może być dokonany po roku od dnia wejścia w życie 

projektowanego rozporządzenia.  

Mierniki:  

1) liczba podmiotów prowadzących dokumentację zawierającą informacje o ilości żywności zbywanej konsumentom 

finalnym lub do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego  

niezgodnie z wymaganiami określonymi w projektowanym rozporządzeniu lub nieprowadzących takiej 

dokumentacji; 

2) liczba podmiotów zbywających żywność w ilościach przekraczających te, które zostały określone w 

projektowanym rozporządzeniu. 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

Brak 

 


