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Sprzedaż: 
 

    ryb „w całości” 
    ryb uśmierconych, wykrwawionych 
    ryb patroszonych 
    tusz (bez głów) 
    ryb pozbawionych płetw 

 
 

można prowadzić w ramach najprostszej formy 
działalności, tzw. 

 

sprzedaży bezpośredniej 
 



Dalszą obróbkę ryb  
(dzielenie na płaty, dzwonka, filety) 

 
i przetwórstwo ryb 

(wędzenie, smażenie, marynaty, itp.) 

 
oraz sprzedaż tych produktów  

 
można prowadzić w ramach  

 

działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej 
 

lub 
 

zatwierdzonego zakładu przetwórstwa ryb 
 



ograniczenia związane ze sprzedażą bezpośrednią 
 

sprzedaż ryb wyłącznie: 
 
 

-   konsumentowi końcowemu, lub do tzw. zakładów detalicznych,  
z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego  
(czyli sklepów detalicznych, restauracji, stołówek, itp.) 

 
-  na obszarze województwa, w którym prowadzona jest         
działalność lub na obszarze sąsiadujących z nim województw 
 
-  na terenie gospodarstw rybackich 
-  na targowiskach 
-  ze specjalistycznych środków transportu 

 
(nie ma limitu ilościowego sprzedawanych produktów rybołówstwa) 



ograniczenia związane z działalnością MLO 
 

sprzedaż ryb wyłącznie: 
 
 

-   konsumentowi końcowemu i do tzw. zakładów detalicznych,  
z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego  
(czyli sklepów detalicznych, restauracji, stołówek, itp.) 

 
-  na obszarze województwa, w którym prowadzona jest         
działalność lub na obszarze sąsiadujących z tym województwem 
powiatów 
 
- limit sprzedaży dotyczy wyłącznie sprzedaży do zakładów 
detalicznych zaopatrujących konsumenta końcowego 
 i wynosi 150 kg tygodniowo 
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Sprzedaż bezpośrednia Działalność marginalna, lokalna 
i ograniczona 

Surowce wyłącznie własne Surowce również  z zakupu 

Sprzedaż ryb żywych - 

Uśmiercanie i wstępna obróbka ryb 
 w ograniczonym  zakresie, wyłącznie: 

- patroszenie, 

- odgławianie, 

- usuwanie płetw. 

Obróbka ryb bez ograniczeń 

(w tym filetowanie, dzwonkowanie) 

- 

Przetwórstwo ryb, np.: 
 - smażenie 
 - wędzenie, 
 - marynowanie, 
 - inne. 

Porównanie możliwości produkcji i sprzedaży w ramach  

SB, MLO  
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Prawo żywnościowe stawia jedynie ogólne warunki i cele jakie należy 

osiągnąć, nie narzucając jednocześnie konkretnych rozwiązań (np.: co 

do wielkości i układu pomieszczeń, rodzaju stosowanych materiałów 

wykończeniowych). Wybór sposobu w jaki wymagania zostaną 

spełnione należy do inwestora. 

 

Część wymagań, tam gdzie mają one zastosowanie, (np.: natężenie 

oświetlenia, wielkość wymiany powietrza, powierzchnia szatni) jest 

regulowana innymi przepisami i normami (np.: przepisy BHP, Polskie 

Normy). 

Wymagania dla pomieszczeń 
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Konstrukcja umożliwiająca zachowanie zasad higieny: 

 
 

- posadzki, ściany, sufity, drzwi i okna w dobrym stanie 

technicznym, łatwe do mycia i dezynfekcji, 

 

- skuteczna wentylacja zapobiegająca powstawaniu skroplin, 

 

- odpowiednie naturalne lub sztuczne oświetlenie, 

 

- bieżąca ciepła i zimna woda zdatna do spożycia przez ludzi. 

Przykładowe wymagania dla pomieszczeń produkcyjnych 
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- Konstrukcja, wielkość i wyposażenie pomieszczeń  muszą być 
dostosowane do rodzaju i wielkości produkcji. 

 
- Rozmieszczenie pomieszczeń nie może powodować tzw. krzyżowania 

dróg. 
 
- Musi istnieć możliwość przechowywania żywności we właściwej 

temperaturze. 
 
- Oświetlenie pomieszczeń, naturalne lub sztuczne, ma być odpowiednie 

do wykonywanych czynności 
 
- Wentylacja pomieszczeń ma zapobiegać powstawaniu skroplin. 
 
- Pomieszczenia muszą być zabezpieczone przed dostępem szkodników 

i zanieczyszczeniami. 

Przykładowe wymagania dla pomieszczeń produkcyjnych 
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Sprzęt, urządzenia i inne przedmioty mające kontakt z żywnością 
nie mogą powodować jej zanieczyszczenia. 

Muszą być utrzymywane w dobrym stanie i kondycji technicznej, 

Musi istnieć możliwość ich mycia i dezynfekcji, 

Muszą być czyszczone (myte, dezynfekowane) z częstotliwością 
zależną do potrzeb, 

Muszą być tak zainstalowane, aby możliwe było czyszczenie 
obszaru wokół nich, 

Sprzęt drobny (noże) powinien być sterylizowany w wodzie o 
temperaturze min. 82°C, co 2 godziny przez min. 10 minut. 

Przykładowe wymagania dla sprzętu 



Wymagania temperaturowe 

Temperatura produktów rybołówstwa podczas transportu 

i sprzedaży nie może przekraczać 2°C (z wyłączeniem żywych 

ryb) 
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Postępowanie z odpadami podczas produkcji nie może powodować 

zanieczyszczenia żywności.  

Odpady muszą być przechowywane w szczelnych, zamykanych, 

oznakowanych pojemnikach. 

Podczas magazynowania muszą być zabezpieczone przed dostępem 

zwierząt, jeżeli nie są wysyłane codziennie, muszą być 

magazynowane w odpowiednich temperaturach. 

Odpady 
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Poza terenem gospodarstwa rybackiego prowadzącego sprzedaż 
bezpośrednią, na opakowaniach zbiorczych lub transportowych 
z produktami rybołówstwa, umieścić należy: 

 

1) Imię i nazwisko albo nazwę producenta 
2) Adres miejsca prowadzenia działalności 

 
Te same dane umieścić należy w miejscach sprzedaży, 

w sposób czytelny i widoczny dla konsumenta 

Znakowanie produktów 



Sprzedaż bezpośrednia oraz działalność MLO 

wymagają rejestracji u właściwego terytorialnie 

powiatowego lekarza weterynarii 



Opracowanie projektu technologicznego zakładu 

Wniosek do PLW o zatwierdzenie projektu 

Wniosek do PLW o rejestrację zakładu i wpis do rejestru 

Rozpoczęcie produkcji 

Uzyskanie decyzji PLW o rejestracji zakładu i nadaniu WNI  

Uzyskanie decyzji PLW o zatwierdzeniu projektu  Max 30 dni 

Max 30 dni 
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Od 1 stycznia 2012 r. na mocy ustawy o ochronie zwierząt: 

 
transport żywych ryb lub ich przetrzymywanie w celu sprzedaży 

bez dostatecznej ilości wody umożliwiającej oddychanie 
 

uznawane jest za znęcanie się nad zwierzętami 
 
 

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1099/2009 
z dnia 24 września 2009 r. 

w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania 
 

podczas uśmiercania i działań związanych z uśmiercaniem 
zwierzętom oszczędza się wszelkiego niepotrzebnego bólu, 

niepokoju lub cierpienia. 
 

Dobrostan ryb 
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1) rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady 
z  dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych, 

2) ustawa z dnia 16 grudnia 2005 o produktach pochodzenia 
zwierzęcego, 

3) rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi   z dnia 29 grudnia 
2006 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji 
produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży 
bezpośredniej, 

4) rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 czerwca 
2010 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania  działalności 
marginalnej, lokalnej i ograniczonej. 

Podstawowe akty prawne 
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Dziękuję za uwagę 

 


