
2019-10-21

1

Rolniczy Handel Detaliczny i 
Sprzedaż Bezpośrednia -
wymagania prawne dla produktów 
pochodzenia zwierzęcego oraz 
produktów złożonych

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Krakowie

2019 r.

Rolniczy handel detaliczny  -
regulacje prawne

� Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie niektórych 
ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez 
rolników (Dz. U. poz. 1961)

� Termin wejścia w życie: 1 stycznia 2017 r.

� Podstawowy cel: stworzenie polskim rolnikom lepszych 
możliwości rozwoju produkcji i sprzedaży konsumentom 
finalnym żywności wyprodukowanej w całości lub w 
części z własnej uprawy, chowu lub hodowli poprzez 
uregulowanie kwestii prowadzenia rolniczego handlu 
detalicznego z punktu widzenia bezpieczeństwa 
żywności. 
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Rolniczy handel detaliczny –
zmiany w prawie

Od 1 stycznia 2019 r. wprowadzenie nowych regulacji 

prawnych dotyczących  RHD  

ustawa z dnia 9 listopada 2018 r.  O zmianie niektórych 
ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników 
do sklepów i restauracji – Dz.U. poz.2242

� Zbywanie żywności może się odbywać do zakładów 

prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla 
konsumenta finalnego zlokalizowanych na obszarze 
województwa w którym odbywa się produkcja lub na 
obszarze powiatów sąsiadujących z tym 
województwem

Rolniczy handel detaliczny –
definicje

• rolniczy handel detaliczny polega na zbywaniu 
konsumentowi finalnemu żywności pochodzącej w 
całości lub części z własnej uprawy, hodowli lub 
chowu

• konsument finalny zgodnie z art. 3 pkt. 18 
rozporządzenia (WE) nr 178/2002 oznacza 
ostatecznego konsumenta środka spożywczego, który 
nie wykorzystuje żywności w ramach działalności 
przedsiębiorstwa spożywczego;

• handel detaliczny  zgodnie z art.3 pkt 7 
rozporządzenia (WE) nr 178/2002 oznacza obsługę 
i/lub przetwarzanie żywności i jej przechowywanie w 
punkcie sprzedaży lub w punkcie dostaw dla 
konsumenta finalnego; określenie to obejmuje 
terminale dystrybucyjne, działalność cateringową, 
stołówki zakładowe, catering instytucjonalny, 
restauracje i podobne działania związane z usługami 
żywnościowymi, sklepy, centra dystrybucji w 
supermarketach i hurtownie;



2019-10-21

3

Rolniczy Handel Detaliczny-
właściwość organów urzędowej 
kontroli

wskazanie organów  urzędowej kontroli  żywności właściwychdo 
sprawowania nadzoru nad bezpieczeństwem żywności produkowanej w 
ramach rolniczego handlu detalicznego:

� INSPEKCJA WETRYNARYJNA  pełni nadzór nad właściwą 
jakością zdrowotną (bezpieczeństwem) produktów pochodzenia 
zwierzęcego i żywności zawierającej jednocześnie środki 
spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia 
zwierzęcego (żywności złożonej

� INSPEKCJA SANITARNA pełni nadzór nad właściwą jakością 
zdrowotną (bezpieczeństwem) żywności pochodzenia niezwierzęcego

� INSPEKCJA JAKO ŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-
SPOŻYWCZYCH – jakość handlowa żywności znajdującej się w 
rolniczym handlu detalicznym

Rolniczy Handel Detaliczny –
rozporządzenia wykonawcze

W Dzienniku Ustaw zostały ogłoszone niezbędne do rozpoczęcia procesu 
rejestracji rolniczego handlu detalicznego rozporządzenia wykonawcze do 
ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu 
ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników:

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

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

� rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia
2016 r. w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru
identyfikacyjnego (Dz. U. poz. 2161)
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Rolniczy Handel Detaliczny – obowiązujące  
przepisy prawne

� ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2073/2005. z 
dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie kryteriów 
mikrobiologicznych dotyczących środków 
spożywczych.

� Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. 
ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa 
żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. 
Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające 
procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności

� Rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. 
ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny 
w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego-
tylko w zakresie kryteriów dla mleka surowego

Rolniczy Handel Detaliczny –
obowiązujące przepisy prawne
� rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego 

i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny 
środków spożywczych oraz przepisy wykonawcze wydane na 
podstawie tego rozporządzenia

Przepisy te przewidują między innymi, że w przypadku gdy 
produkcja prowadzona jest przy wykorzystaniu pomieszczeń 
używanych głównie jako prywatne domy mieszkalne (np. przy 
wykorzystaniu sprzętu i urządzeń gospodarstwa domowego w 
kuchni domowej), zamiast wymogów określonych w załączniku II 
w rozdziale I i II ww. rozporządzenia, obowiązują wymogi 
określone w jego załączniku II w rozdziale III (uproszczone 
wymagania higieniczne). 

� Do RHD stosuje się również Rozporządzenie Komisji (UE) 
Nr 1327/2014 z dnia 12 grudnia 2014 r., które określa 
poziomy WWA w produktach pochodzenia zwierzęcego.
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Kryteria uznania działalności jako  
rolniczy handel detaliczny

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

• zbywanie żywności odbywa się w ramach 
określonych limitów produkcyjnych;

• ograniczony udział pośredników 
w zbywaniu żywności

Wyjątek – sprzedaż przez pośrednika 
konsumentowi finalnemu na  targach, festynach, 
kiermaszach. Pośrednik prowadzi  RHD w tym 
samym powiecie lub w powiatach sąsiadujących.

RHD - odpowiedzialność  

� Producent żywności jest odpowiedzialny za 
jej bezpieczeństwo.

Jeżeli producent nie zapewni odpowiednich 
warunków higienicznych podczas produkcji 
i dystrybucji żywności, w wyniku czego żywność 
taka stanowiłaby  zagrożenie dla zdrowia i życia 
konsumenta, ponosi on pełną odpowiedzialność 
prawną.
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Rolniczy Handel Detaliczny
- rejestracja działalności 

Rejestracja działalności w Inspekcji
Weterynaryjnej

� należy złożyć pisemny wniosek o wpis do
rejestru zakładów co najmniej na30 dni
przed dniem rozpoczęcia planowanej
działalności i uzyskać decyzję
administracyjną o rejestracji i nadaniu WNI
(nie jest wymagane sporządzanie projektu
technologicznego ani kontrola na miejscu
przed rejestracją zakładu)

RHD-rejestracja

� W celu ułatwienia rolnikom rejestracji swojej 
działalności został przygotowany przykładowy 
wzór wniosku o wpis zakładu do rejestru 
powiatowego lekarza weterynarii w zakresie 
prowadzenia rolniczego handlu detalicznego 
(nie jest obowiązkowy, stosowanie 
dobrowolne)

� Przedmiotowy przykładowy wzór wniosku 
został również udostępniony na stronie 
internetowej Głównego Inspektoratu 
Weterynarii pod adresem 
www.wetgiw.gov.pl
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WNIOSEK 
O WPIS ZAKŁADU PROWADZ ĄCEGO ROLNICZY HANDEL 
DETALICZNY PRODUKTAMI POCHODZENIA ZWIERZECEGO I 
ŻYWNOŚCIĄ ZŁOŻONĄ DO REJESTRU ZAKŁADÓW PROWADZONEGO 
PRZEZ POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII 
......................................................... 
(miejscowość, data) 

Pan/Pani 
.......................................................... 
(imię, nazwisko) 

Powiatowy Lekarz Weterynarii 
w..................................................... 
(miejscowość) 

Na podstawie art. 21 ust.1 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach 
pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2017 r., poz. 242 z późn.zm.) : 
..........................................................................................................................................
................................................. 
(imię,nazwisko/nazwa wnioskodawcy) 

..........................................................................................................................................

................................................ 
(adres/siedziba wnioskodawcy) 

..........................................................................................................................................

................................................. 
( numer identyfikacyjny w ewidencji gospodarstw rolnych)1) 

Wnosi o wpis do rejestru zakładów 
Lokalizacja zakładu, w którym ma być prowadzona produkcja: 
..........................................................................................................................................
............................................... 
(adres) 

Rodzaj i zakres działalności, która ma być prowadzona2):

� Prowadzenie rolniczego handlu detalicznego 

� Prowadzenie pośrednictwa w zbywaniu żywności wyprodukowanej przez 
inny podmiot prowadzący RHD podczas wystaw, festynów, targów lub kiermaszów 

RHD – limity produkcyjne

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

� Żywność, w tym gotowe posiłki (potrawy), 
zawierająca jednocześnie środki spożywcze 
pochodzenia niezwierzęcego i produkty 
pochodzenia zwierzęcego

2400 kg/rok 

� Mleko surowe albo mleko surowe i siara 

52 000 l /rok 

� Surowa śmietana 10 400 l/rok 

� Jaja od drobiu 148 200 szt./rok 

� Jaja od ptaków bezgrzebieniowych800 szt/rok

RHD – limity produkcji

Produkty pszczele nieprzetworzone, w tym
miód, pyłek pszczeli, pierzga, mleczko pszczele:

� do 5 rodzin pszczelich – 150 kg/rok

� do 10 rodzin pszczelich – 300 kg/rok

� do 20 rodzin pszczelich – 600 kg/rok

� do 30 rodzin pszczelich – 900 kg/rok

� do 40 rodzin pszczelich – 1200 kg/rok

� do 50 rodzin pszczelich – 1500 kg/rok

� do 60 rodzin pszczelich – 1800 kg/rok

� do 70 rodzin pszczelich – 2100 kg/rok

� do 80 rodzin pszczelich – 2400 kg/rok
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RHD – limity produkcyjne

� Produkty rybołówstwa żywe lub uśmiercone i 
niepoddane czynnościom naruszającym ich 
pierwotną budowę anatomiczną lub poddane 
czynnościom wykrwawiania, odgławiania, 
usuwania płetw lub patroszenia

1800 kg/rok 

RHD- limity produkcyjne

� Świeże mięso wołowe, wieprzowe, baranie, kozie, końskie, lub 
produkowane z tego mięsa surowe wyroby mięsne lub mięso 
mielone

2300 kg/rok 

� Świeże mięso drobiowe lub zajęczaków,lub produkowane z tego 
mięsa surowe wyroby mięsne lub mięso mielone

2100 kg/rok 

� Świeże mięso zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach  
fermowych lub produkowane z tego mięsa surowe wyroby 
mięsne lub mięso mielone

1100 kg/rok

� Produkty mi ęsne 

1400 kg/rok 
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RHD –limity produkcyjne

� Wstępnie przetworzone lub przetworzone produkty 

rybołówstwa

1400 kg/rok

� Produkty mleczne lub produkty na bazie siary 

łącznie 2600 kg/rok 

� Produkty jajeczne 

1300 kg/rok

� Gotowe posiłki (potrawy) z produktów pochodzenia

zwierzęcego

1400 kg/rok 

RHD - zasady

Mięso zwierząt kopytnych (np. świnie, bydło, 
owce i kozy) przetwarzane i wprowadzane na 
rynek w ramach rolniczego handlu detalicznego 
musi pochodzić z uboju przeprowadzonego 
w rzeźni zatwierdzonej przez organy Inspekcji 
Weterynaryjnej 

Drób i zajęczaki – ubój w rzeźni lub 
w gospodarstwie w ramach SB. 
zakaz wykorzystywania do produkcji mięsa zwierząt kopytnych 
pozyskanego z uboju dokonanego poza rzeźnią zatwierdzoną przez 
powiatowego lekarza weterynarii (np. z uboju w celu 
wykorzystania  mięsa na użytek własny)
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RHD – ewidencja sprzedaży

Obowiązek prowadzenia i przechowywania  
dokumentacji umożliwiającej określenie ilości 
żywności zbywanej rocznie dotyczy:

1. podmiotu prowadzącego rolniczy handel 
detaliczny;

2. pośrednika prowadzącego rolniczy handel 
detaliczny zbywającego żywność 
wyprodukowaną przez inny podmiot 
prowadzący taki handel podczas wystaw, 
festynu, targu lub kiermaszu.

RHD - ewidencja sprzedaży

Podmiot:

� prowadzi dokumentację odrębnie za każdy rok 
kalendarzowy, która zawiera:

a) numer kolejnego wpisu,

b) datę zbycia żywności,

c) ilość i rodzaj zbytej żywności; 

� zamieszcza ww. informacje w prowadzonej 
dokumentacji niezwłocznie po każdorazowym 
zbyciu żywności;

� przechowuje prowadzoną dokumentację przez 
dwa lata od końca roku kalendarzowego, za 
który została sporządzona.
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RHD – ewidencja sprzedaży
Pośrednik: 

1.prowadzi i przechowuje dokumentację dotyczącą własnej 
żywności zgodnie z zasadami jak dla podmiotów;

2.prowadzi dokumentację dotyczącą podmiotów, których 
żywność zbywa podczas wystawy,  festynu, targu lub kiermaszu 
odrębnie dla każdego takiego podmiotu, która zawiera:

a) numer kolejnego wpisu,

b) datę zbycia żywności, 

c) ilość i rodzaj zbytej żywności, 

d) miejsce zbycia żywności,

e) imię, nazwisko oraz adres albo nazwę, siedzibę oraz 
adres pośrednika

3. informacje  te zapisuje w dokumentacji po każdorazowym 
zbyciu żywności;

4. Dokumentację tą przekazuje podmiotowi, którego żywność 
zbywał niezwłocznie po zakończeniu wystawy,  festynu, targu 
lub kiermaszu.

RHD – udział  pośrednika

� Dozwolony wtedy gdy:

� Pośrednik sam prowadzi RHD i sprzedaje 
swoje produkty na wystawach, festynach i.t.p.

� Zbywana przez niego żywność pochodzi od 
podmiotów prowadzących działalność w tym 
samym powiecie co pośrednik lub w innym  
powiecie sąsiadującym z tym powiatem 
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RHD - wymagania

Oznakowanie miejsca zbywania żywności musi:

1) być czytelne i widoczne dla konsumenta;

2) zawierać napis „rolniczy handel detaliczny”;

3) wskazywać dane obejmujące

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

b) adres miejsca prowadzenia produkcji zbywanej 
żywności;

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

RHD -Identyfikowalność 
żywności

• Obowiązek wdrożenia zasad związanych
z identyfikowalnością produktów w tym
surowców użytych do produkcji -
posiadanie faktur, rachunków
od dostawców surowców.

• Śledzenie pochodzenia dotyczy również
materiałów wykorzystywanych
do pakowaniażywności.

• Obowiązek nanoszenia na produkt
terminu przydatności do spożycia.
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RHD wymagania higieniczne
� Miejsca w których się przygotowuje, przetwarza i przechowuje 

żywność ( obszary produkcyjne) oraz sprzęt produkcyjny 
utrzymywać w należytym stanie higienicznym

� Nie używać uszkodzonego sprzętu – garnki z ubytkami emalii, 
skorodowane elementy

� Środki czystości przechowywać w odrębnych, bezpiecznych 
miejscach 

� W trakcie produkcji nie powinny być prowadzone inne czynności 
w tych pomieszczeniach

� Osoby chore powinny być wykluczone z produkcji

� Przestrzegać łańcucha chłodniczego – w zależności od rodzaju, 
produkty przechowywać w lodówce lub zamrażarce. Urządzenia 
chłodnicze należy wyposażyć   w termometry służące do pomiaru 
temperatury. 

� Zaopatrzenie pomieszczeń w wodę przeznaczona do spożycia 
przez ludzi.

RHD - wymagania higieniczne

� Zabrania się wpuszczania zwierząt do pomieszczeń gdzie 
przechowuje się i przetwarza żywność.

� W przypadku wykrycia obecności szkodników w przestrzeni 
roboczej należy podjąć działania prowadzące do ich eliminacji 
(deratyzacja, dezynsekcja, pułapki)

� Odpady przechowywać w oddzielnych, na bieżąco 
czyszczonych pojemnikach przechowywanych poza 
przestrzenią produkcyjną i magazynową.
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RHD - wymagania higieniczne

Podczas produkcji należy przestrzegać higieny osobistej:

� Myć ręce każdorazowo  przed rozpoczęciem pracy oraz  
po przerwie 

� Nie wolno palić, pić, spożywać posiłków oraz żuć gumy

� Nosić czystą odzież ochronną

� Nie nosić biżuterii

� Długie włosy należy upinać, zakładać siatkę ochronną 

� Skaleczenia zabezpieczyć wodoszczelnym opatrunkiem 

RHD - wymagania higieniczne

Przechowywanie żywności:
� Należy zapewnić na tyle duży obszar, aby była 

możliwość oddzielnego przechowywania różnych 
rodzajów środków spożywczych (surowców 
i produktów)  

� Żywności nie wolno przechowywać bezpośrednio na 
podłodze 

� Żywność wyprodukowana na sprzedaż nie może być 
przechowywana wraz z żywnością przeznaczoną na 
potrzeby domowe.
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RHD- wymagania higieniczne

Transport żywności

� Obowiązek utrzymania łańcucha 
chłodniczego w transporcie 

� Obowiązek utrzymania powierzchni 
transportowej we właściwym stanie 
higienicznym

Sprzedaż Bezpośrednia

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

określa:

Wymagania  jakie powinny być spełnione przy produkcji 
produktów przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej 
oraz przez te produkty

� Wielkość, zakres i obszar produkcji

� Wymagania dla miejsc prowadzenia sprzedaży
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Sprzedaż bezposrenia –
rodzaje produktów

� Dotyczy wyłącznie nieprzetworzonych produktów 
pochodzenia zwierzęcego m.in.:

� Mleko surowe,

� śmietana surowa

� siara

� Jaja

� Miód

� Żywe i uśmiercone ryby

� Mięso drobiowe, królicze 

� Mięso zwierząt łownych

Sprzedaz bezposrednia -
zasady

� Sprzedaż produktów wyprodukowanych we własnym 

gospodarstwie z przeznaczeniem dla:

� Konsumenta finalnego 

� Zakładów handlu detalicznego z przeznaczeniem dla 
konsumenta finalnego
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Miejsca prowadzenia 
sprzedaży bezpośredniej 

� w miejscu  pozyskania /produkcji - gospodarstwo, 
pasieka, statek

� na targowiskach

� Z urządzeń lub obiektów ruchomych / specjalistyczne 
środki transportu

� Dostawy do zakładów prowadzących handel detaliczny 
zaopatrujących konsumenta końcowego

Obszar sprzedaży 

bezpośredniej

� województwo  na terenie którego odbywa się produkcja lub na 
obszarze sąsiadujących z nim województw

� Inne województwa /teren całej Polski/ jeżeli sprzedaż 
prowadzona jest w czasie wystaw, festynów, targów, kiermaszy
w celu promocji tych produktów – obowiązek podmiotu 
zamierzającego prowadzić sprzedaż bezpośrednią , przekazania 
informacji co najmniej 7 dni przed jej rozpoczęciem  PLW 
właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia sprzedaży

Informacja zawiera:

� imię , nazwisko  albo nazwę i adres miejsca prowadzenia 
działalności  

� dane dotyczące miejsca i okresu sprzedaży tych produktów
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Sprzedaż produktów prowadzona przez 

inne podmioty prowadzące działalność w 

zakresie sprzedaży bezpośredniej

� Sprzedaż produktów może być  prowadzona przez inne 

podmioty zarejestrowane jako SB  w tym samym 
powiecie podczas wystaw festynów, targów lub 
kiermaszy w celu promocji produktów

� W miejscu sprzedaży podmiot prowadzący sprzedaż 
posiada imienne upoważnienie udzielone przez 
podmiot, który wyprodukował żywność oraz kopię 

decyzji o wpisie tego podmiotu do rejestru PLW

� Spełnione wymagania weterynaryjne podczas transportu

Sprzedaż bezpośrednia –
limity produkcji

� Produkty rybołówstwa i produkty pszczele – brak 

limitów

� Tusze drobiowe, zajęczaków, mleko surowe, siara 
surowa śmietana, jaja drobiowe  obowiązuje limit 

tygodniowy. Za zgoda PLW dozwolone  przekroczenie 
limitu tygodniowego wówczas obowiązuje limit roczny.

� Tusze zwierząt łownych, jaj ptaków bezgrzebieniowych
oraz ślimaków lądowych – wyłącznie limity roczne
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Sprzedaż bezpośrednia  
wymagania

W pomieszczeniach produkcyjnych należy zapewnić:

� odpowiednie warunki higieniczne w tym odzież ochronną 
dla pracowników 

� Skuteczną wentylację

� Naturalne lub sztuczne oświetlenie

� Urządzenia dostarczające ciepłą i zimną wodę

� Zabezpieczenie przed dostępem zwierząt – ptaków, gryzoni 
, owadów

� Łatwe do czyszczenia i w dobrym stanie technicznym 
posadzki, sufity,  szczelne okna i drzwi 

� Miejsce do przechowywania opakowań

� Umywalkę i toaletę

Sprzedaz bezposrednia -
wymagania

� Do produkcji należy używać wody spełniającej wymagania 
wody  przeznaczonej do spożycia przez ludzi

� Osoby biorące udział w procesie produkcji musza posiadać 
orzeczenia lekarskie o zdolności do wykonywania pracy na 
tym stanowisku

� Ubój drobiu i zajęczaków z zachowaniem dobrostanu

� Tusze nutrii i dzików – obowiązek badania na włośnie

� Tusze i podroby zwierzyny łownej – obowiązek 
przeprowadzenia oględzin tuszy  przez myśliwego

� Mleko surowe i siara – badanie 1x w miesiącu w kierunku 
ogólnej liczby bakterii

� Jaja dostarczane konsumentowi końcowemu nie później niż 
21 dni od dnia zniesienia
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Sprzedaż Bezpośrednia -
dokumentacja

Obowiązują zapisy dotyczące :

� Ilości sprzedanych produktów

� Wyników czynności sprawdzających / nadzór właścicielski/ 

w/w dokumenty przechowywane przez okres 1 roku

� W przypadku dostaw do zakładów handlu detalicznego należy 
posiadać dokumetację dotyczącą identyfikowalności i 
przechowywać ja przez okres 2 lat, która zawiera:

Opis żywności

Objętość lub ilość

Nazwę i adres wysyłającego

Nazwę i adres do kogo wysyłana jest żywnosc

Partia, seria oraz data wysyłki 


