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W odpowiedzi na przekazaną w dniu 26 lutego 2016 r. interpelację nr 1233 Pana Aleksandra 

Mrówczyńskiego, Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawie bardzo niskich cen skupu 

żywca wieprzowego oraz propozycji hodowców dotyczących rozwiązania istniejących 

problemów sektora trzody chlewnej, uprzejmie przekazuję następujące informacje. 

W odniesieniu do znakowania mięsa informuję, że przepisy rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 roku w sprawie 

przekazywania konsumentom informacji na temat żywności (Dz. Urz. L 304 z 22.11.2011, str. 18 

ze zm.) nie zabraniają podawania informacji o pochodzeniu składników produktów na zasadzie 

dobrowolnej, pod warunkiem, że będzie to informacja nie wprowadzająca konsumenta w błąd. 

W Polsce istnieją systemy jakości dla produktów mięsnych odwołujące się do krajowego 

pochodzenia surowców (np. QMP), które są promowane wśród konsumentów. 

W przypadku mięsa surowego opakowanego, zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym 

Komisji (UE) nr 1337/2013 z dnia 13 grudnia 2013 r. ustanawiającym zasady stosowania 
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rozporządzenia (UE) nr 1169/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do 

wskazania kraju pochodzenia lub miejsca pochodzenia świeżego, schłodzonego i zamrożonego 

mięsa ze świń, z owiec, kóz i drobiu (Dz. Urz. L 335 z 14.12.2013, str. 19), istnieje obowiązek 

wskazywania na etykiecie kraju lub miejsca pochodzenia mięsa ze świń (świeżego, schłodzonego 

lub zamrożonego). Z dniem 1 kwietnia 2015 r., w przypadku świń, wymagane jest umieszczanie 

na etykiecie opakowania mięsa następujących danych: 

• miejsce chowu (nazwa państwa członkowskiego lub państwa trzeciego), zgodnie z 

następującymi kryteriami: 

— jeżeli wiek zwierzęcia poddawanego ubojowi przekracza 6 miesięcy, państwo 

członkowskie lub państwo trzecie, w którym miał miejsce ostatni etap chowu wynoszący 

co najmniej cztery miesiące, 

— jeżeli wiek zwierzęcia poddawanego ubojowi nie przekracza 6 miesięcy, a masa ciała 

żywego zwierzęcia wynosi co najmniej 80 kg, państwo członkowskie lub państwo trzecie, 

w którym miał miejsce etap chowu po uzyskaniu przez zwierzę masy 30 kg, 

— jeżeli wiek zwierzęcia poddawanego ubojowi nie przekracza 6 miesięcy, a masa 

żywego zwierzęcia wynosi mniej niż 80 kg, państwo członkowskie lub państwo trzecie, w 

którym miał miejsce cały chów; 

• miejsce uboju: (nazwa państwa członkowskiego UE lub państwa trzeciego) tj. miejsce, w 

którym poddano je ubojowi oraz 

• kod partii identyfikujący dostarczane mięso. 

Jak zaobserwowano, w ostatnich latach w Unii Europejskiej, w tym również w Polsce występuje 

tendencja polegająca na zwiększonym zainteresowaniu ze strony konsumentów zakupem mięsa 

tzw. „surowego” w opakowaniach i odchodzenie od zakupu mięsa luzem (na wagę).  

Niemniej jednak w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjęto prace nad wprowadzeniem 

obowiązku podawania w sprzedaży detalicznej informacji o kraju pochodzenia również dla mięsa 

surowego nieopakowanego, sprzedawanego „na wagę”. Projektowany przepis wdrożony 

rozporządzeniem zmieniającym rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie 

znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych, ma na celu wprowadzenie 

równowagi w informowaniu o kraju pochodzenia „mięsa surowego” sprzedawanego w 

opakowaniach jak i bez opakowań. Przewiduje się, że prace w podanym zakresie zostaną 

zakończone do dnia 31 grudnia br. 

Odnosząc się do rozwiązań w zakresie możliwości budowy ubojni przez spółdzielnie 

rolnicze i grupy producenckie uprzejmie informuję, że przepisy prawa żywnościowego stanowią, 

że rzeźnia aby mogła funkcjonować na rynku w zgodzie z obowiązującym prawem powinna 

zostać zatwierdzona przez właściwy organ, tj. w Polsce jest nim właściwy ze względu na 
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planowane miejsce prowadzenia działalności powiatowy lekarz weterynarii. Przepisy te nie 

zabraniają zakładania i prowadzenia rzeźni przez spółdzielnie rolnicze i grupy producenckie.  

Jednakże należy mieć na uwadze, że zgodnie z definicją określoną w art. 3 pkt 3 rozporządzenia 

(WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiającego 

ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. 

Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające 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), termin „podmiot prowadzący przedsiębiorstwo spożywcze” oznacza 

osoby fizyczne lub prawne odpowiedzialne za spełnienie wymogów prawa żywnościowego w 

przedsiębiorstwie spożywczym pozostającym pod ich kontrolą. W przypadku spółdzielni 

rolniczych, czy grup producenckich, również one prowadząc zatwierdzoną rzeźnię stają się 

„podmiotem prowadzącym przedsiębiorstwo spożywcze” odpowiedzialnym za spełnienie 

wymogów prawa żywnościowego w przedsiębiorstwie spożywczym pozostającym pod ich 

kontrolą. Składając wniosek o zatwierdzenie rzeźni spółdzielnia rolnicza lub grupa producencka 

powinna wystąpić do powiatowego lekarza weterynarii jako jeden podmiot zamierzający 

prowadzić przedsiębiorstwo spożywcze - zatwierdzoną rzeźnię. Zgodnie z opinią Komisji 

Europejskiej, odpowiedzialność za spełnienie wymogów prawa żywnościowego 

w przedsiębiorstwie spożywczym nie może być rozproszona na kilka podmiotów i wyłącznie 

jeden podmiot powinien być odpowiedzialny za zapewnienie w zakładzie tych wymagań. 

Powinien to być podmiot, który wnioskuje o zatwierdzenie zakładu. 

Procedura rejestracji podmiotów, które zamierzają prowadzić w Polsce  zatwierdzoną rzeźnię 

oraz obowiązki tych podmiotów dotyczące składania do powiatowego lekarza weterynarii 

wniosku o wpis do rejestru zakładów oraz zatwierdzenie zakładu zostały określone w art. 19-21 

ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2014 r., poz. 

1577, z późn. zm.).  

Podmioty zamierzające prowadzić w Polsce rzeźnię o małej zdolności produkcyjnej mogą 

skorzystać z derogacji - dostosowań do przepisów unijnych w zakresie konstrukcji, 

rozplanowania i wyposażenia zakładów, które zostały określone w rozporządzeniu Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie niektórych wymagań 

weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy produkcji produktów pochodzenia 

zwierzęcego w rzeźniach o małej zdolności produkcyjnej (Dz. U. Nr 98, poz. 630).  

W odniesieniu do kwestii powstawania ubojni z możliwością sprzedaży bezpośredniej, należy 

podkreślić, że zatwierdzone rzeźnie nie mogą prowadzić sprzedaży bezpośredniej, gdyż jest to 

zupełnie inna działalność, natomiast sprzedaż wyprodukowanego w nich mięsa konsumentom 

końcowym może odbywać się w zakładach prowadzących handel detaliczny, pozostających pod 

nadzorem Państwowej Inspekcji Sanitarnej, podległej Ministrowi Zdrowia. 
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W potocznym rozumieniu „sprzedaż bezpośrednia” żywności to taka działalność, gdzie rolnik 

prowadzi w gospodarstwie produkcję żywności na niewielką skalę i sprzedaje ją bezpośrednio 

konsumentom, tj. bez udziału jakiegokolwiek pośrednika. Takie działanie w prawie 

żywnościowym przypisane jest prowadzeniu działalności określonej jako handel detaliczny, 

zgodnie z definicją określoną w art. 3 pkt 7 ww. rozporządzenia (WE) nr 178/2002. W ramach 

handlu detalicznego możliwa jest produkcja, w tym rozbiór mięsa, przetwarzanie żywności i jej 

sprzedaż wyłącznie konsumentom końcowym. W ramach handlu detalicznego nie można 

natomiast prowadzić uboju.  

Zgodnie z przepisami prawa żywnościowego pojęcie „sprzedaż bezpośrednia” należy rozumieć w 

węższym niż handel detaliczny zakresie, tzn. w myśl definicji określonej w art. 5 pkt 4 ww. 

ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego, tj. jako działalność, o której mowa w art. 1 ust. 3 

lit. c-e rozporządzenia 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), czyli jako bezpośrednie dostawy dokonywane przez producenta 

konsumentom końcowym lub do lokalnych zakładów detalicznych bezpośrednio zaopatrujących 

konsumenta końcowego: małych ilości surowców pochodzenia zwierzęcego, mięsa z drobiu 

i zajęczaków poddanych ubojowi w gospodarstwie rolnym, zwierzyny łownej lub mięsa zwierząt 

łownych (w przypadku myśliwych). Wymagania weterynaryjne dla tak zdefiniowanej sprzedaży 

bezpośredniej określa rozporządzenie z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wymagań 

weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do 

sprzedaży bezpośredniej (Dz. U. poz. 1703). 

Obowiązujące przepisy prawa żywnościowego nie rozstrzygają jakie podmioty mogą prowadzić 

zatwierdzoną rzeźnię bądź zakład prowadzący handel detaliczny, wskazują natomiast, że 

podmioty te są osobami fizycznymi lub prawnymi odpowiedzialnymi za spełnienie wymogów 

prawa żywnościowego w przedsiębiorstwie spożywczym pozostającym pod ich kontrolą. 

 Odnosząc się do kwestii możliwości uzyskania dofinansowania przez spółdzielnie 

rolnicze i grupy producenckie na budowę ubojni, to taka pomoc w okresie programowania na lata 

2014-2020 została przewidziana w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach 

następujących instrumentów pomocy: 

I. Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój. 

Beneficjentem tego instrumentu pomocy może być:  

1. Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości 

prawnej, która: 

- posiada zarejestrowaną działalność w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu 

produktów rolnych, 
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- działa jako przedsiębiorca wykonujący działalność jako mikro, małe lub średnie 

przedsiębiorstwo. 

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. 

Koszty kwalifikowalne obejmują: 

• koszty budowy, modernizacji lub przebudowy budynków produkcyjnych lub 

magazynowych i budowli stanowiących infrastrukturę zakładów przetwórstwa, niezbędną do 

wdrożenia inwestycji w zakresie zakupu maszyn i urządzeń lub infrastruktury służącej ochronie 

środowiska, 

• koszty zakupu (wraz z instalacją) lub leasingu zakończonego przeniesieniem prawa 

własności: 

      - maszyn lub urządzeń do przetwarzania, magazynowania lub przygotowania produktów do 

sprzedaży, 

      - aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji lub 

magazynowania, 

      - urządzeń służących poprawie ochrony środowiska, 

• koszty zakupu oprogramowania służącego zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz 

sterowaniu procesem produkcji i magazynowania, 

• koszty wdrożenia procedury certyfikowanych systemów zarządzania jakością, 

• opłaty za patenty i licencje, 

• koszty ogólne tj.: przygotowania dokumentacji technicznej projektu, przygotowania 

biznesplanu, nadzoru urbanistycznego, architektonicznego, budowlanego lub konserwatorskiego. 

Poziom pomocy wynosi 50% kosztów inwestycji kwalifikującej się do wsparcia. 

Maksymalna wysokość pomocy w ramach poddziałania przyznana w okresie realizacji Programu 

jednemu beneficjentowi wynosi 3 000 000 zł, a w przypadku związków grup producentów 

rolnych lub zrzeszeń organizacji producentów, wynosi 15 000 000 zł. Minimalna wysokość 

pomocy przyznana na realizację jednej operacji wynosi 100 000 zł. 

W przypadku operacji realizowanych przez rolników składających wnioski w naborze 

tematycznym dotyczącym wsparcia rozpoczynania działalności gospodarczej w zakresie 

przetwórstwa produktów rolnych, maksymalna kwota pomocy wynosi 300 000 zł. Natomiast 
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wielkość pomocy przyznanej na realizację jednej operacji w tym przypadku nie może być niższa 

niż 10 000 zł. 

Pomoc w zakresie budowy ubojni zwierząt można otrzymać w ramach tego poddziałania tylko na 

budowę małych ubojni, spełniających warunki określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie niektórych wymagań weterynaryjnych, jakie 

powinny być spełnione przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego w rzeźniach o małej 

zdolności produkcyjnej (Dz. U. Nr 98, poz. 630). 

Szczegółowe warunki otrzymania pomocy w ramach tego instrumentu pomocy określone zostały 

w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 października 2015 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach 

poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich 

rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. 

II. Tworzenie grup i organizacji producentów. 

Wsparcie w ramach tego działania stanowi procentowy ryczałt od wartości przychodów netto 

grupy producentów ze sprzedaży produktów lub grupy produktów, wytworzonych przez jej 

członków, w poszczególnych latach i sprzedanych odbiorcom niebędącym członkami grupy. 

Pomoc  przyznawana jest w okresie pierwszych 5 lat funkcjonowania grupy od dnia 

rejestracji/uznania. Wsparcie wynosi w pierwszym roku – 10%, w drugim roku – 8%, w trzecim 

roku – 6%, w czwartym roku – 5%, a w piątym roku – 4%. 

Maksymalnie równowartość 100 000 euro w każdym roku pięcioletniego okresu pomocy. 

Pomoc na to działanie mogą otrzymać: 

- nowe grupy producentów rolnych, które powstaną od dnia 1 stycznia 2014 r., działające jako 

przedsiębiorcy, składające się z osób fizycznych i które spełnią dodatkowe warunki 

kwalifikowalności. 

Powyżej wymienione podmioty powinny wykonywać swoją działalność jako mikro-, małe lub 

średnie przedsiębiorstwo. 

Pomoc może być przyznana wnioskodawcy, który spełnia następujące warunki: 

• grupa producentów została uznana na poziomie kraju na podstawie biznesplanu; 

• łączy producentów jednego produktu lub grupy produktów, którzy nie byli członkami 

grupy producentów/wstępnie uznanej grupy producentów, utworzonej ze względu na ten sam 

produkt lub grupę produktów, której przyznano pomoc na rozpoczęcie działalności ze środków 

Unii Europejskiej po dniu 1 maja 2004 r.; 

• przedłoży biznesplan i zadeklaruje jego realizację w celu osiągnięcia jego założeń w 

trakcie trwania 5-letniego okresu wsparcia. 
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Wsparcia nie przewiduje się na tworzenie grup i organizacji producentów w kategorii produktu: 

drób żywy (bez względu na wiek), mięso lub jadalne podroby drobiowe: świeże, chłodzone, 

mrożone. 

Wypłata ostatniej raty wsparcia nastąpi po potwierdzeniu prawidłowej realizacji biznesplanu. 

Biznesplan powinien zawierać w szczególności: 

1) informacje podstawowe o grupie/organizacji, takie jak np. nazwa, adres, forma prawna, 

wskazanie członków i wielkości produkcji każdego z nich; 

2) cele, spójną koncepcję oraz etapy rozwoju grupy/organizacji, w oparciu o cele dla których 

udzielane jest wsparcie tj.: 

 dostosowania do wymogów rynkowych procesu produkcyjnego i produktów 

producentów, którzy są członkami takich grup lub organizacji, 

 wspólnego wprowadzania towarów do obrotu, w tym przygotowania do sprzedaży, 

centralizacji sprzedaży i dostawy do odbiorców hurtowych, 

 ustanowienia wspólnych zasad dotyczących informacji o produkcji, ze szczególnym 

uwzględnieniem zbiorów i dostępności, oraz 

 innych zadań, które mogą być prowadzane przez grupy i organizacje producentów, takich 

jak rozwijanie umiejętności biznesowych i marketingowych oraz organizowanie i 

ułatwianie procesów wprowadzania innowacji, 

3) opis wyjściowej i docelowej sytuacji grupy/organizacji, w tym m.in. informacje nt. zasobów 

poszczególnych gospodarstw będących w posiadaniu członków grupy/organizacji oraz struktury 

organizacyjnej i wielkości produkcji; 

4) opis i harmonogram planowanych działań prowadzących do rozwoju grupy/organizacji, w tym 

inwestycji; 

5) informacje nt. planowanych szkoleń i korzystania z doradztwa; 

6) informacje nt. innych zamierzeń dotyczących rozwoju grupy/organizacji. 

Otrzymane przez grupę producentów wsparcie może być przeznaczane między innymi na 

budowę ubojni, przy czym każde z planowanych przez grupę działań, w tym inwestycji, powinno 

być uwzględnione w planie biznesowym. 

 


