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Publikacja została sfinansowana ze środków otrzymanych z NIW-CRSO w ramach Programu Rozwoju Organizacji 

Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO.

Fundacja na rzecz Wspierania Innowacji
 „R&D HUB”
ul. Mokotowska 1
00-640 Warszawa
NIP: 9512495558
kontakt@fundacjardhub.pl

Fundacja na rzecz Wspiera-
nia Innowacji „R&D HUB” 
powstała, aby dostarczać pol-
skiemu społeczeństwu m.in. 
wiedzy na temat: polskiej 
żywności, modelu zachowa-
nia jej bezpieczeństwa, spo-
łecznych i gospodarczych 
konsekwencji wprowadzenia 
modelu nie marnotrawienia 
żywności, gospodarki obiegu 
zamkniętego czy zwiększenia 
konkurencyjności polskiego 
rolnictwa.

Staraniem Fundacji będzie, 
aby w perspektywie 4-5 lat 
obszary zainteresowań były 
rozbudowane w ramach 
współpracy z polskimi insty-
tucjami badawczymi, organi-
zacjami społecznymi, samo-
rządowymi oraz rządowymi.

O FUNDACJI
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Absolwent Wydziału Politologii Uniwersytetu 
Warszawskiego, z doświadczenia ekspert w za-
kresie budowania wizerunku marek i firm. Posia-
da 15-letnie doświadczenie z zakresu marketin-
gu, public relations, komunikacji wewnętrznej 
i employer brandingu. Łączy doświadczenie pracy 
w korporacjach, znajomość zasady pracy admini-
stracji publicznej z podejściem przedsiębiorcy. 
Potrafi budować i zarządzać zespołami pracowni-
ków.

O AUTORZE
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WPROWADZENIE i CEL RAPORTU

Rolniczy Handel Detaliczny to jedna 
z form handlu detalicznego, dla której 
w polskim porządku prawnym przyjęto 
odrębne uregulowania w zakresie nad-
zoru organów urzędowej kontroli żyw-
ności oraz wprowadzono określone pre-
ferencje podatkowe. W ramach takiego 
handlu możliwe jest m.in. przetwórstwo 
i zbywanie wytworzonej żywności konsu-
mentom końcowym, a także na rzecz za-
kładów prowadzących handel detaliczny 
z przeznaczeniem dla konsumenta 
finalnego, zlokalizowanych na ograni-
czonym obszarze. Tym samym gospodar-
stwa rodzinne mogą rozpocząć działalność 
w ramach rolniczego handlu po uprzed-
niej rejestracji u powiatowego lekarza we-
terynarii i samodzielnie sprzedawać do 
odbiorcy końcowego oraz konsumentów 
produkty pochodzenia zwierzęcego lub 
żywność zawierająca jednocześnie środ-
ki spożywcze pochodzenia niezwierzęce-
go i produkty pochodzenia zwierzęcego, 
tj. żywność złożoną. Obowiązujące od stycz-
nia 2019 r. dwie ustawy wprowadziły znacz-
ne ułatwienia, zmieniając zapisy ustawy 
z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektó-
rych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żyw-
ności przez rolników do sklepów i restaura-
cji oraz ustawy z dnia 4 października 2018 r. 
o zmianie ustawy o produktach pochodze-
nia zwierzęcego oraz ustawy o bezpieczeń-
stwie żywności i żywienia. W myśl pierwszej 
z nich rolnik może sprzedawać swoją żywność 
również bezpośrednio do sklepów, stołówek, 
restauracji i podobnych placówek zlokalizo-
wanych na terenie województwa lub na ob-
szarach powiatów lub miast stanowiących 
siedzibę wojewody lub sejmiku wojewódz-
twa, sąsiadujących z tym województwem. 
Wzrósł również limit przychodu ze sprzedaży 
własnych produktów z 20 tys. do 40 tys. zło-
tych. Do tej kwoty nie trzeba odprowadzać 
podatku dochodowego od osób fizycznych. 
Po przekroczeniu tego limitu sprzedaż 

z RHD może być opodatkowana 2% ryczał-
tem od przychodów ewidencjonowanych. Po 
przekroczeniu tego limitu sprzedaż z RHD 
może być opodatkowana 2% ryczałtem od 
przychodów ewidencjonowanych.

W rok od wprowadzenia aktualnie obowią-
zujących przepisów w zakresie ułatwień  dla 
rolników planujących sprzedawać produko-
waną przez siebie żywność w ramach RHD, 
nastąpiły dwa wydarzenia, które wpłynęły 
na rynek konsumencki zarówno w Polsce, 
jak i w Europie oraz na świecie. Po pierwsze, 
pandemia Covid-19, która znacznie zmie-
niła codzienny sposób życia milionów kon-
sumentów, również w Polsce. To zjawisko, 
bez precedensu we współczesnym świecie, 
spowodowało praktycznie trwałe już zmiany 
w sposobie pracy, relacji z bliskimi, życiu 
towarzyskim, a także i przede wszystkim 
w modelu konsumpcji. Pojęcia takie jak „loc-
kdown”, „narodowa kwarantanna”, „samoizo-
lacja”, „dystans społeczny” i idące za nimi 
obowiązki przełożyły się na nową codzien-
ność obywateli i zmieniły ich model co-
dziennego funkcjonowania. Ponieważ jedze-
nie i bezpieczeństwo żywnościowe należy do 
podstawowych potrzeb każdego człowieka, 
można było zaobserwować zmianę zacho-
wań konsumentów, a co za tym idzie zmianę 
w całym łańcuchu dostaw. Łańcuchu, który za-
czyna się na obszarach wiejskich, u rolników 
i w gospodarstwach rolnych. Po drugie, na-
stępuje zmiana strategii rolnictwa euro-
pejskiego, w tym również polskiego, które 
zgodnie z publikowanymi przez Komisję 
Europejską dokumentami, takimi jak „Eu-
ropejski zielony ład”, „Strategia od pola do 
stołu” wyznacza nowy kierunek, w którym 
podążać będzie transformacja tego sek-
tora gospodarki. Bardziej zielone, zrów-
noważone, ekologiczne to główne hasła, 
które wybijają się w tych dokumentach 
oraz w wypowiedziach wielu europejskich 
i polskich urzędników odpowiedzialnych za 
rolnictwo.
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Celem niniejszego raportu jest przyjrzenie się sta-
tus quo, zbadanie stanu polskiego rolnictwa pod 
koniec 2020 roku i sprawdzenie, jak opisane powy-
żej wydarzenia i fakty zmieniają polską wieś. Ce-
lem raportu jest także odpowiedź na pytanie, czy 
polska wieś i polscy rolnicy są gotowi na transfor-
mację i czy sprostają wymogom rynku i konsumen-
tów. W ramach poniższego dokumentu dokonany 
zostanie przegląd aktualnych trendów rynkowych, 
obecnie obowiązującego prawodawstwa w zakre-
sie dozwolonych form sprzedaży, wsparcia admini-

stracji publicznej, prowadzonych działań informa-
cyjnych, a także opis aktualnej sytuacji na rynku 
konsumenckim − w tym roli handlu internetowe-
go, również w dobie pandemii Covid-19. Następnie 
zostanie przedstawiona aktualna statystyka po-
zwalająca wyciągnąć na koniec konkretne wnioski.
Raport został stworzony w dniach 2–17 listopada
i jest odzwierciedleniem sytuacji panującej na 
rynku polskim rolnym, konsumenckim i chwili, 
w której powstawał.

WYKAZ STOSOWANYCH SKRÓTÓW

◆ RHD – Rolniczy Handel Detaliczny
◆ MOL − działalność marginalna, ograniczona 
 i lokalna
◆ KE – Komisja Europejska
◆ MRiRW – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
◆ KOWR – Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
◆ ARIMR – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji
 Rolnictwa
◆ F2F – strategia „From Farm to Fork”, czyli od pola 
 do stołu

I ZMIANA TRENDÓW RYNKOWYCH

W ciągu ostatnich lat na polskim rynku konsu-
menckim zaszły istotne zmiany zachowań kon-
sumentów w zakresie kupowania produktów 
spożywczych. Świadomość Polaków zmienia się 
i po latach zachwytu zagranicznymi produktami 
następuje zwrot ku krajowemu rolnictwu. Oka-
zuje się, że produkowana w Polsce żywność, ze 
względu na sposób jej wytwarzania i bliskość 
z naturą, znakomicie wpisuje się w nowoczesny styl 
życia, który coraz częściej opiera się na dbałości 
o kondycję fizyczną i codzienną dietę, przekłada-
jące się na zdrowie i lepsze samopoczucie. Coś, 
co przez lata było uważane za archaizm i zaco-

fanie dziś jest traktowane jako dobro narodowe 
i źródło zdrowia. Ten statyczny w pewnym sen-
sie powrót do natury – polskie rolnictwo nadal 
jest czyste, bezpieczne, prowadzone przez małe 
średnie gospodarstwa rolne, które automatycznie 
spełniają kolejne wymogi Komisji Europejskiej 
w zakresie prowadzenia zrównoważonej produkcji 
rolnej − polega w pewnym sensie na utrzymaniu 
i wzmocnieniu istniejącego status quo polskiej 
wsi. Jak wynika z badań dla ok. 70% Polaków wy-
starczającą zachętą do zakupu danego produktu 
jest to, że pochodzi on właśnie z Polski.
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Wykształcona jest już świadomość ich jakości 
i dlatego konsumenci szukają produktów wytwo-
rzonych przez polskich rolników i polskich pro-
ducentów żywności. Wiedzą, że kupując produkty 
krajowe, a w szczególności te certyfikowane, zy-
skują konkretne gwarancje.  Są one poddawane 
kontrolom i  spełniają ściśle określone standardy 
produkcji. Żywność certyfikowana jest wytwarza-
na na bazie rodzimych surowców wysokiej jako-
ści, w sposób tradycyjny, oryginalny, przekazywany 
z pokolenia na pokolenie, a jednocześnie z wyko-
rzystaniem nowoczesnych technologii. To jest to, 
czego nowoczesny konsument dziś szuka. Dlatego 
zainteresowanie żywnością wytwarzaną trady-
cyjnymi metodami produkcji i  o znanym pocho-
dzeniu jest w  wielu państwach widoczne już od 
kilku dekad. Ta potrzeba znalazła odzwierciedle-
nie w europejskiej Wspólnej Polityce Rolnej, którą 
można określić mianem polityki jakości. Europej-
skie prawodawstwo zmierza od dawna w kierunku 
promowania żywności wysokiej jakości. W 1992 r. 
Unia Europejska przyjęła serię rozporządzeń, które 
otaczają szczególną ochroną producentów – czę-
sto drobnych – wytwarzających żywność, której 
szczególne cechy związane są z tradycją i ze środo-
wiskiem, w którym powstaje. W celu wyróżnienia 
tych wyjątkowych produktów stworzono europej-
ski system oznaczeń. Jego głównym zadaniem jest 
informowanie konsumentów o wysokiej jakości 
danego produktu. Produkty tradycyjne i  regional-
ne funkcjonują w  krajach unijnych jako specjal-
na gwarantowana jakość i  są własnością ogólno 
społeczną na poziomie lokalnym lub regionalnym. 
Własnością społeczną, czyli otwartą dla każdego, 
kto spełnia wymogi postawione przez samych 
producentów, którzy jednocześnie deklarują chęć 
poddania się dobrowolnej kontroli zapisanej przez 
nich samych w  opisie produktu. Własność spo-
łeczna, czyli także: wywodząca się z  historii, tra-
dycji czy specyfiki miejsca, która jest własnością 
lokalną czy regionalną i  jako taka nie może być 
przywłaszczona przez nikogo. To system ochrony 
specyficznej jakości i marki. 

Dziś jesteśmy kilka kroków dalej i pojawiają się 
propozycje kolejnych regulacji, które z założenia 
mają przestawiać europejskie rolnictwo na bar-
dziej zrównoważone i czyste tory produkcji. 20 

maja 2020 r. Komisja Europejska przyjęła dwa 
istotne dokumenty: „Strategię bioróżnorodności”, 
której celem jest „przywrócenie przyrody do na-
szego życia” oraz „Strategię From Farm to Fork”, 
która ustanawia „sprawiedliwy, zdrowy i przyja-
zny dla środowiska system żywności”. Według KE 
strategia „od pola do stołu” umożliwi przejście do 
bardziej zrównoważonego systemu, który zagwa-
rantuje bezpieczeństwo żywnościowe i zapewni 
dostęp do zdrowej diety pochodzącej ze zdrowej 
planety: zmniejszy ślad środowiskowy i klimatycz-
ny systemu żywnościowego UE i wzmocni jego 
odporność, chroniąc zdrowie obywateli i zapew-
niając środki utrzymania podmiotom gospodar-
czym. Strategia określa cele dotyczące „przekształ-
cenia systemu żywnościowego UE”, w tym m.in.: 
ograniczenie stosowania pestycydów o 50%; re-
dukcję o  „przynajmniej ” 20%  zużycia nawozów, 
zmniejszenie sprzedaży środków przeciwdrob-
noustrojowych stosowanych u zwierząt hodow-
lanych o 50%. Komisja podkreśliła, że poziom 
odniesienia dla docelowych wartości procento-
wych redukcji pestycydów, nawozów i środków 
przeciwdrobnoustrojowych będzie opierał się na 
najnowszych dostępnych danych − na przykład 
Komisja stwierdziła, że najnowsze dane doty-
czące stosowania środków przeciwdrobnoustro-
jowych zostały zebrane w 2018 r. Celem Strate-
gii jest też dążenie do tego, aby do 2030 r. 25% 
gruntów rolnych było przeznaczonych i wykorzy-
stywanych pod uprawy rolnictwa ekologicznego.

Ta zapowiedź to jasne i czytelne wyznaczenie kie-
runku, w którym powinno podążać europejskie, 
a także polskie rolnictwo i roli, jaką będą odgry-
wać w nim rolnicy. To z jednej strony sygnał dbało-
ści o planetę, z drugiej przykład odpowiadania na 
zmiany rynkowe. Warto w tym miejscu powtórzyć, 
że świadomy konsument dziś to przede wszystkim 
osoba, która dba o  swoje zdrowie, a  profilaktyka 
w tym zakresie polega przede wszystkim na upra-
wianiu sportu oraz eliminacji z  codziennej diety 
produktów mogących mieć szkodliwy wpływ na 
organizm. Świadomy konsument to osoba, która 
interesuje się składem produktów spożywczych 
i sposobem ich wytwarzania. Już nie tylko logo 
producenta, ale coraz częściej właśnie etykieta 
ma większy wpływ na wybór. Z przeprowadzone-
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go w  2018 r. przez IRCenter badania wynika, że 
24% konsumentów czyta etykiety kupowanych 
produktów ze zrozumieniem. Chociaż badanie nie 
dotyczyło rozpoznawalności umieszczanych na 
opakowaniach znaków graficznych, to z dużą dozą 
prawdopodobieństwa można stwierdzić, że zielony 
„euroliść” – produkt ekologiczny, jest dziś znakiem 
najbardziej rozpoznawalnym. Konsumenci wiedzą, 
że oznacza on najwyższą jakość, która jest wyni-
kiem przestrzegania restrykcyjnych norm produk-
cji, aby dany produkt był wytwarzany w  zgodzie 
z naturą i środowiskiem naturalnym. Zgodnie z ra-
portem „Europeans’ attitudes towards food secu-
rity, food quality and the countryside report” opu-
blikowanym przez Eurobarometer w lipcu 2012 r. 
rozpoznawalność logo rolnictwa ekologicznego 
w  Polsce została oszacowana na poziomie 12% 
przy średniej unijnej 24%. Z  kolei raport „Żyw-
ność ekologiczna w Polsce 2017” autorstwa IMAS 
International wykazał, że znajomością zielonego 
listka może się pochwalić już 33% konsumentów. 
Na uzyskany wynik na pewno wpływa duża liczba 
oznaczeń żywności obecnych na rynku, ale cieszy 
fakt, że coraz bardziej zaczyna się on wyróżniać 
na tle innych certyfikatów. Warto zatem, żeby pro-
dukty ekologiczne, tradycyjne i  regionalne miały 
konkretne oznaczenia potwierdzające ich wysoką 
jakość, przynależności do miejsca i tradycji.

Opisane powyżej zjawisko to paradoks naszych 
czasów: w dobie globalizacji coraz większe znacze-
nie ma lokalność i fizyczna bliskość. Dlatego obok 
ugruntowanych w świadomości konsumentów 
kanałów sprzedaży – chodzi głównie o wiodącą 
rolę ogólnokrajowych sieci sklepów spożywczych, 
coraz częściej pojawiają się nowe. Przysłowiowy 
„mieszczuch”, który szuka jakościowej żywności 
prosto od rolnika ma świadomość, że supermarkety 
nie do końca zapewniają mu taką ofertę. Ta droga 
z pola na stół jest zdecydowanie dłuższa i opiera 
się często na kilku pośrednikach, co ma wpływ na 
świeżość i jakość produktu. Dlatego konsument jest 
coraz bardziej skłonny wybrać się za miasto lub na 
lokalny bazar, targowisko, zapisać się do kooperaty-
wy spożywczej w poszukiwaniu regionalnych pro-
duktów, owoców, warzyw i żywności przetworzonej 
przez samego rolnika i bezpośrednio od rolnika. 
Odpowiedzią na zwiększające się zapotrzebowa-

nie konsumentów na takie produkty jest właśnie 
rosnąca liczba bazarków i targowisk, a także ko-
operatyw spożywczych, które zapewniają swoim 
członkom – wspomnianym wcześniej „mieszczu-
chom” – dostęp do świeżych produktów bezpo-
średnio od rolników. Według danych przedstawio-
nych przez dziennik „Rzeczpospolita” w maju 2020 
roku, w Polsce działało ponad 9 tys. bazarów. Z baz 
GUS wynika, że liczba sprzedawców operujących 
w takich miejscach do końca kwietnia 2020 r. 
nie zmieniła się i jest ich nadal ponad 100 tys.  
Co istotne, w ciągu ostatnich lat dość moc-
no zyskało na znaczeniu i zakorzeniło się 
w świadomości konsumentów zjawisko patrioty-
zmu konsumenckiego, które polega na świadomym 
kupowaniu produktów, które chronią nasz rynek 
pracy. Patriotyzm konsumencki ma coraz większe 
znaczenie, dlatego zwiększa się liczba produk-
tów spożywczych z oznaczeniem „Produkt polski”, 
a także liczba reklam wskazujących na lokalność 
ich wytwarzania. Podjęte przez Ministerstwo Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi działania i realizacja roz-
poczętej jeszcze jesienią 2019 r. mającej szeroki 
zasięg i długookresowej kampanii „Kupuj świa-
domie – PRODUKT POLSKI” ma na celu wspar-
cie konsumentów poszukujących produktów 
żywnościowych wyprodukowanych w Polsce. 
Zgodnie z zapisami ustawy, jako „Produkt polski” 
mogą być oznaczane te produkty, których skład 
w minimum 75% to surowce pochodzenia pol-
skiego. Promocja i zwiększanie ich rozpozna-
walności odpowiada na potrzeby konsumentów, 
bo jak wskazuje MRiRW,  aż dla siedmiu na dzie-
sięciu Polaków wystarczającą zachętę do zaku-
pu danego produktu stanowi to, że pochodzi on 
z Polski, a połowa konsumentów swój patriotyzm 
manifestuje właśnie podczas zakupów w sklepach 
z artykułami rolno-spożywczymi. W kampanię i 
jej wsparcie zaangażowało się wiele podmiotów 
– zarówno organizacji publicznych, jak i prywat-
nych podmiotów komercyjnych tak, by szerzyć 
wśród konsumentów świadomość, że wybór pol-
skich produktów spożywczych bezpośrednio wpły-
wa na krajową gospodarkę i wspiera polskich 
producentów oraz przetwórców. Jest to szczegól-
nie ważne w obliczu pandemii wirusa Covid-19, 
kiedy wielu polskich rolników oraz producentów 
żywności mierzy się z problemami związanymi 



Ludzie odkrywają na nowo gotowanie w domu, 
deklarują, że sprawia im to przyjemność. To nie są 
nowe trendy, ale przyspieszyły one podczas pan-
demii. Prawdopodobnie część zmian nie wróci już 
do stanu sprzed pandemii, co widać w obszarach, 
które już wcześniej miały potężny potencjał do 
rozwoju: wykorzystywanie internetu do dbania 
o zdrowie, praca zdalna, cyfrowe doskonalenie się. 
Polacy deklarują, że idą w stronę ograniczenia kon-
sumpcjonizmu, nauki lepszego zarządzania zaso-
bami, w tym spożywczymi. Istniejący przez marcem 
2020 roku trend związany z lokalnością uwypukla 
się i przybiera na sile i znaczeniu. Tym samym 
warto obserwować zachowania konsumentów, dla 
których coraz ważniejsze stają się takie kwestie 
jak transparentność związana z tym, by wiedzieć co 
kupuję i co jem, ale też transparentność w komuni-
kacji. Należy brać pod uwagę kwestie związane ze 
zmianami naszych nawyków zakupowych, a także 
z tym, jak marki komunikują się z konsumentami 
w internecie. Digitalizacja, innowacje, zakupy onli-
ne, szukanie nowych sposobów dostawy – głównie 
świeżych i jakościowych produktów od rolnika − to 
te obszary, na które należy zwracać uwagę.

Dlatego tak bardzo rozwinęły się działania związa-
ne z rozwojem i promocją kanałów sprzedaży pro-
duktów wytwarzanych przez rolników, którzy pro-
wadzą niewielkie, tradycyjne gospodarstwa rolne. 
Dość intensywnie wspierają one zmieniające się 
trendy i postawy konsumentów, dzięki czemu ci 
stają się coraz bardziej świadomi faktu, że krótsza 
droga produktu z pola do stołu oznacza świeżość, 
wyższą jakość, zapewnia lepsze walory smako-
we. Co istotne, działalność ta jest ważna również 
z perspektywy polskiej gospodarki – małe go-
spodarstwa rolne, często prowadzone rodzinnie, 
w dużej mierze przyczyniają się do zapewnie-
nia bezpieczeństwa żywnościowego kraju do-
starczając na polskie stoły regionalną żywność 
wysokiej jakości, a przy tym w przystępnej cenie.

z produkcją oraz ograniczoną możliwością zbytu 
swoich artykułów. Tutaj z pomocą mogą przyjść 
właśnie świadomi konsumenci, którzy chcąc 
wybierać krajowe produkty spożywcze będą sięgać 
po te oznaczone „PRODUKT POLSKI”. To właśnie 
te wybory konsumentów i w pierwszej kolejności 
zwracanie uwagi na kraj pochodzenia produktu 
budują patriotyzm konsumencki w społeczeństwie 
oraz bezpośrednio wspierają sprzedaż polskiej 
żywności.

Należy dodać, że w czasie pandemii niektóre tren-
dy przyspieszyły, np. zapotrzebowanie na lokalne 
produkty spożywcze czy korzystanie z zakupów 
internetowych. Część tych zmian jest związana 
z wprowadzanymi kolejnymi restrykcjami, np. 
zmuszającymi całe społeczeństwa do pozosta-
nia w domach. Ponieważ więcej gotujemy, mniej 
jemy na mieście, zmienia się struktura koszyka 
zakupowego. Po pierwszym okresie zamrożenia 
gospodarki, w którym Polacy, nie wiedząc co i na 
jak długo ich czeka, masowo kupowali podstawo-
we produkty z dłuższymi terminami przydatności 
do spożycia (m.in. ryż, makaron, puszki, konserwy) 
w celu zagwarantowania sobie bezpieczeństwa 
żywnościowego, zapotrzebowanie na produkty ja-
kościowe wróciło do stanu sprzed pandemii CO-
VID-19. Mimo iż czas jest trudny, Polacy sięgają po 
produkty zdrowsze, ponieważ mają świadomość 
tego, jak jedzenie wpływa na ich samopoczucie 
i wagę. Ograniczone możliwości przemieszczania 
się, zamknięte siłownie przełożyły się na powrót 
do świadomego odżywiania się. 

9 ◆ Wersja 2.1.
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II OPIS PODSTAWOWYCH FORM  
   SPRZEDAŻY OD ROLNIKA DO 
   KONSUMENTA

◆ dostawy bezpośrednie, 
◆ sprzedaż bezpośrednia, 
◆ Rolniczy Handel Detaliczny (RHD), 
◆ działalność marginalna, ograniczona 
   i lokalna (MOL), 
◆ dodatkowo, rolnicy mogą prowadzić ubój 
  zwierząt w tzw. rzeźniach rolniczych, tj. rzeźniach 
  o małej zdolności produkcyjnej, które znajdują 
  się na terenie gospodarstw.”

Chociaż wszystkie warianty pozwalają podnieść 
rentowność gospodarstwa i docierać z produk-
tami bezpośrednio do konsumentów, to każdy 
z  nich rządzi się innymi zasadami uzyskania po-
zwoleń i prowadzenia działalności. Jeśli rolnik 
decyduje się na sprzedaż w ramach któregoś 
z tych modeli, przy ich wyborze musi w szcze-
gólności uwzględnić wiele różnych zmiennych, 
m.in. profil produkcji gospodarstwa (produkcja 
zwierzęca czy roślinna), rodzaj wytwarzanych 
środków spożywczych (w postaci nieprzetworzo-
nej czy przetworzonej), pochodzenie żywności 
lub surowców wykorzystywanych do jej wytwa-
rzania (produkcja własna czy żywność zakupiona 
w całości lub w części od innych podmiotów), 
czy też planowaną wielkość i intensywność pro-
dukcji oraz obszar sprzedaży. Poniżej zamiesz-
czono przegląd wszystkich kluczowych modeli 
sprzedaży wraz ze szczegółowym opisem wyma-
gań dla każdego z nich. Ma to pokazać, jak szcze-
gółowo ustawione zostały punkty kontrolne dla 
tego rodzaju działalności tak, aby rolnik mógł 
wprowadzać na rynek żywność przede wszyst-
kim bezpieczną dla życia i zdrowia konsumentów.

1.Dostawy bezpośrednie

Dostawy bezpośrednie −  to dokonywane przez 
producenta dostawy małych ilości surowców kon-
sumentowi końcowemu lub do lokalnego zakładu 
detalicznego bezpośrednio zaopatrującego konsu-
menta końcowego. Mogą one, w rozumieniu art. 1 
ust. 2 lit. c rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Par-
lamentu 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, Dz. Urz. UE 
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 319), 
zwanego dalej rozporządzeniem nr 852/2004, 
obejmować produkty produkcji pierwotnej pocho-
dzenia roślinnego, takie jak: zboża, owoce, warzy-
wa, zioła, grzyby − uprawne, pochodzące wyłącz-
nie z własnych upraw lub hodowli producentów 
produkcji pierwotnej, niestanowiących działów 
specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu prze-
pisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, 
oraz pozostałe surowce pochodzące z dokonywa-
nych osobiście zbiorów ziół i runa leśnego. Obej-
mują one również środki spożywcze pochodzące 
z produktów lub surowców, o których mowa w ust. 
1, w postaci kiszonej lub suszonej. Szczegółowe 
kwestie w zakresie określenia zasad wprowadza-
nia do sprzedaży opisanych powyżej produktów 
zostały wprowadzone mocą Rozporządzenia Mini-
stra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie 
dostaw bezpośrednich środków spożywczych na 
podstawie art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 
2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. 
U. Nr 171, poz. 1225). Zgodnie z zapisami wielkość 
obrotu w ramach dostaw bezpośrednich nie może 
przekraczać:

◆ wielkości plonów, w skali roku, poszczególnych
   surowców uzyskanych przez producentów
   produkcji pierwotnej z gospodarstw rolnych,
   których są oni właścicielami lub użytkownikami
   na podstawie innych niż własność tytułów 
   prawnych użytkowania gruntów rolnych;

◆ ilości surowców pochodzących z dokonywanych
  osobiście zbiorów ziół i runa leśnego osoby 
    dostarczającej środki spożywcze w ramach
   dostaw bezpośrednich.

Dostawy bezpośrednie −  to dokonywane przez 
producenta dostawy małych ilości surowców 
konsumentowi końcowemu lub do lokalnego 
zakładu detalicznego bezpośrednio zaopatrującego 
konsumenta końcowego. 



11 ◆ Wersja 2.1.

Działalność w ramach dostaw bezpośrednich może 
być prowadzona na terenie województwa, w któ-
rym prowadzona jest produkcja pierwotna, lub na 
terenie województw przyległych. Jeżeli działalność 
w ramach dostaw bezpośrednich jest prowadzona 
na terenie kilku powiatów, państwowy powiatowy 
inspektor sanitarny właściwy dla miejsca prowa-
dzenia produkcji pierwotnej powiadamia pań-
stwowych powiatowych inspektorów sanitarnych 
właściwych ze względu na prowadzenie dostaw 
bezpośrednich o wpisie do rejestru działalności 
w zakresie dostaw bezpośrednich.

Podmioty działające na rynku spożywczym 
prowadzące działalność w ramach dostaw 
bezpośrednich obowiązane są przestrzegać 
wymagań higienicznych określonych w części 
A załącznika I do rozporządzenia nr 852/2004 
w zakresie odnoszącym się do surowców 
pochodzenia roślinnego. Wymagania te dotyczą 
przede wszystkim:

◆ utrzymania w czystości oraz w miarę potrzeby
   po wyczyszczeniu dezynfekowania we właściwy 
  sposób obiektów, wyposażenia, pojemników, 
  skrzyń, pojazdów i statków;

◆ zapewnienia w miarę potrzeby higienicznych 
warunków produkcji, transportu i składowania 
oraz czystości produktów roślinnych;

◆ używania wody pitnej lub czystej wody, w każdym 
przypadku, gdy jest to niezbędne do zapobieżenia 
zanieczyszczeniu;

◆ zapewnienia, że personel przetwarzający środki 
spożywcze jest dobrego zdrowia i przechodzi 
szkolenie na temat ryzyka zdrowotnego;

◆ w zakresie w jakim to możliwe zapobieżenia, 
aby zwierzęta lub szkodniki spowodowały 
zanieczyszczenie;

◆ składowania i przetwarzania odpadów 
i substancji niebezpiecznych w taki sposób, aby 
zapobiegać zanieczyszczeniu;
◆ uwzględnienia wyników wszelkich właściwych 

analiz przeprowadzonych na próbkach pobranych 
od roślin lub innych próbkach, które są istotne dla 
zdrowia ludzkiego;

◆ właściwego używania środków ochrony roślin 
i biocydów, zgodnie z wymogami odnośnego 
ustawodawstwa.
Ponadto, podmiot działający w ramach dostaw 
bezpośrednich ma obowiązek prowadzenia 
dokumentacji dotyczącej:

◆ użycia środków ochrony roślin i biocydów;

◆ występowania szkodników lub chorób, które 
mogą zagrozić bezpieczeństwu produktów 
pochodzenia roślinnego;

◆ prowadzenia dokumentacji dotyczącej wyników 
wszelkich analiz przeprowadzonych na próbkach, 
istotnych ze względu na zdrowie ludzkie.

Rozporządzenie w sprawie dostaw bezpośrednich 
stawia wymogi co do urządzeń, sprzętu, 
wyposażenia i narzędzi, które mogą znaleźć się w 
bezpośrednim kontakcie z żywnością, powinny być:

◆ czyszczone i dezynfekowane z częstotliwością 
niezbędną dla zapewnienia bezpieczeństwa 
środków spożywczych;

◆ w stanie technicznym i higienicznym 
gwarantującym spełnienie wymagań zdrowotnych 
żywności.

Podmiot prowadzący działalność w ramach dostaw 
bezpośrednich jest obowiązany złożyć wniosek o 
wpis do rejestru zakładów. Wzór zgłoszenia jest 
określony w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 
dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wzorów dokumentów 
dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów 
produkujących lub wprowadzających do obrotu 
żywność podlegających urzędowej kontroli 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2007 Nr 
106, poz.730).
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2.Sprzedaż bezpośrednia

Sprzedaż bezpośrednia w polskim porządku 
prawnym oznacza, zgodnie z definicją określoną 
w art. 5 pkt 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. 
o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. 
z 2017 r., poz. 242, z późn. zm.), działalność, o 
której mowa w art. 1 ust. 3 lit. c-e rozporządze-
nia nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szcze-
gólne 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), tj. bezpośrednie dostawy dokonywane 
przez producenta konsumentom końcowym lub 
do lokalnych zakładów detalicznych bezpośred-
nio zaopatrujących konsumenta końcowego: ma-
łych ilości surowców pochodzenia zwierzęcego, 
mięsa z drobiu i zajęczaków poddanych ubojowi 
w gospodarstwie rolnym, zwierzyny łownej lub 
mięsa zwierząt łownych (w przypadku myśli-
wych). Sprzedaż bezpośrednia dotyczy więc wy-
łącznie nieprzetworzonych produktów pocho-
dzenia zwierzęcego – tj. surowców, takich jak np.: 
mleko surowe, surowa śmietana, jaja, miód, żywe 
i uśmiercone ryby i niektórych rodzajów mię-
sa, np. drobiowego, króliczego, z nutrii i zwie-
rząt łownych. Nie należy mylić tak zdefiniowanej 
sprzedaży bezpośredniej ze sprzedażą konsu-
mentom końcowym żywności w ramach dzia-
łalności określonej w prawie unijnym jako 
handel detaliczny, ponieważ dotyczy każdego 
rodzaju żywności, tj. pochodzenia zwierzęcego 
i niezwierzęcego, nieprzetworzonej i przetworzonej. 
Do produktów tych zaliczyć można:

◆ tusze lub podroby drobiowe kur, kaczek, gęsi, 
  indyków, przepiórek, perliczek, warto też
 wiedzieć, że produkcja indyków w gospodarstwie 
 nie może przekraczać 2500 sztuk indyków i 10
 000 sztuk innego drobiu;
◆ tusze lub podroby zajęczaków, np. królików, 
 nutrii, których produkcja nie przekracza 5000 
 sztuk rocznie;

◆ mleko surowe, siara lub surowa śmietana, do 
 sprzedaży dopuszcza się mleko pozyskane od 
 zwierząt gospodarskich, np. krowie, kozie, owcze; 
◆ jaja od drobiu lub ptaków bezgrzebieniowych
 (np. kur, przepiórek, strusi);
◆ produkty pszczele nieprzetworzone (tj. miód,
 pyłek pszczeli, pierzga, mleczko pszczele);
◆ tusze lub podroby zwierzyny łownej;
◆ produkty rybołówstwa;
◆ żywe ślimaki lądowe.

Sprzedaż bezpośrednią prowadzi się w  miejscu 
produkcji, czyli w gospodarstwie rolnym, pasiece, 
ze statków, na targowiskach. Może być ona również 
dokonywana w formie dostaw do zakładów prowa-
dzących handel detaliczny bezpośrednio zaopa-
trujący konsumenta końcowego. Są to np. sklepy, 
restauracje, stołówki. Sprzedaż bezpośrednią moż-
na również prowadzić w województwie, w którym 
prowadzona jest produkcja i  w  województwach 
ościennych.  Wyjątkiem jest sprzedaż podczas 
wystaw, festynów, targów lub kiermaszów, wtedy 
można handlować na terenie całego kraju. Trzeba 
pamiętać, że poza limitem sprzedaży znajdują się 
tylko produkty rybołówstwa i  produkty pszczele 
nieprzetworzone. Rolnicy prowadzący sprzedaż 
bezpośrednią zobowiązani są do prowadzenia do-
kumentacji. Może to być zeszyt, w  którym trzeba 
odnotowywać informacje dotyczące ilości sprzeda-
nych produktów w danym tygodniu lub miesiącu, 
w zależności od rodzaju produktów. Dokumentacja 
musi być przechowywana przez rok następujący po 
roku, w którym została sporządzona. Osoby sprze-
dające produkty spożywcze nie mogą zapomnieć 
o książeczce zdrowia. Aby uzyskać książeczkę zdro-
wia, rolnik powinien zgłosić się do Stacji Sanitar-
no-Epidemiologicznej. Następnie, z wynikami ba-
dań musi zgłosić się do lekarza medycyny pracy, 
który wydaje stosowne zaświadczenie o  stanie 
zdrowia, a co za tym idzie – możliwości sprzeda-
ży produktów żywnościowych. Wydanie decyzji 
o  wpisie do rejestru zakładów jest podstawą do 
sprzedaży produktów wytworzonych w gospodar-
stwie rolnym w domu, na targowisku czy do sklepu.
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Pierwsza rzeczą, którą rolnik powinien załatwić 
przed podjęciem sprzedaży bezpośredniej, jest za-
rejestrowanie tej działalności u powiatowego le-
karza weterynarii. Polega to na uzyskaniu wpisu do 
prowadzonego przez niego rejestru zakładów oraz 
spełnienie wymagań obowiązujących przy jej pro-
wadzeniu. Procedura polega na złożeniu wniosku 
o wpis do rejestru zakładów do powiatowego le-
karza weterynarii. Rolnik we wniosku podaje takie 
informacje, jak  imię, nazwisko, miejsce zamiesz-
kania i  adres, numer identyfikacyjny w ewidencji 
gospodarstw rolnych albo NIP lub numer w KRS, 
określenie rodzaju i zakresu działalności. W przy-
padku pszczelarzy wymagane jest też oświadcze-
nie potwierdzające utrzymywanie pszczół (jeśli 

nie podlegają obowiązkowi wpisu, np. do KRS). 
Po złożeniu wniosku, a także projektu opisowego 
przedsięwzięcia, powiatowy lekarz weterynarii wy-
daje decyzję o wpisie do rejestru zakładów prowa-
dzących sprzedaż bezpośrednią. Wydanie decyzji 
o  wpisie do rejestru zakładów jest podstawą do 
sprzedaży produktów wytworzonych w gospodar-
stwie rolnym w domu, na targowisku czy do skle-
pu. Należy pamiętać również o tym, że sprzedawa-
ne produkty muszą być oznakowane. Na etykiecie 
powinna być uwidoczniona m.in. nazwa i  adres 
sprzedającego oraz weterynaryjny numer identy-
fikacyjny.

3.Rolniczy Handel Detaliczny (RHD)

Rolniczy handel detaliczny to forma działalności 
komercyjnej rolników polegająca na produkcji 
i zbywaniu przez nich żywności, która została ure-
gulowana prawnie ustawą z dnia 16 listopada 
2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwie-
nia sprzedaży żywności przez rolników (Dz. U. poz. 
1961) oraz rozporządzeniem Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. w spra-
wie maksymalnej ilości żywności zbywanej w ra-
mach rolniczego handlu detalicznego oraz zakresu 
i sposobu jej dokumentowania (Dz. U. poz. 2159). 
Co istotne, od 1 stycznia 2019 r. do rolniczego 
handlu detalicznego mają zastosowanie również 
przepisy ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmia-
nie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży 
żywności przez rolników do sklepów i restaura-
cji (Dz. U. poz. 2242), która zawiera kolejne roz-
wiązania legislacyjne ułatwiające prowadzenie 
produkcji żywności i jej wprowadzanie na rynek 
przez podmioty działające w tzw. krótkich łańcu-
chach dostaw, w tym prowadzące rolniczy handel 
detaliczny. Tym samym, od 1 stycznia 2017 r. pod-
mioty, w tym rolnicy prowadzący gospodarstwa 
rodzinne, mogą rozpocząć działalność w ramach 
takiego handlu po spełnieniu określonych przez 
ustawodawcę wymogów. Warto w tym miejscu za-
znaczyć, że nadzór nad zakładami prowadzącymi 
rolniczy handel detaliczny w odniesieniu do żyw-
ności pochodzenia niezwierzęcego sprawuje Pań-

stwowa Inspekcja Sanitarna, podległa Ministrowi 
Zdrowia, zaś odnośnie do żywności pochodzenia 
zwierzęcego oraz żywności zawierającej jednocze-
śnie produkty pochodzenia zwierzęcego i środki 
spożywcze pochodzenia niezwierzęcego – Inspek-
cja Weterynaryjna, podległa Ministrowi Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi. Z kolei nadzór nad zakładami 
prowadzącymi działalność marginalną, lokalną 
i ograniczoną sprawuje Inspekcja Weterynaryjna. 
Rolniczy handel detaliczny oraz sprzedaż bezpo-
średnia są mechanizmami ułatwiającymi zbycie 
produkcji wytworzonej w  gospodarstwie rolnym. 
Trzeba jednak zwrócić uwagę, że między obiema 
formami sprzedaży są różnice, a w związku z tym 
inne zasady funkcjonowania na rynkach sprzedaży 
produktów pochodzenia rolniczego. Pojęcie „rolni-
czy handel detaliczny” jest szersze od „sprzedaży 
bezpośredniej”, ponieważ dotyczy każdego rodza-
ju żywności, tj. pochodzenia zwierzęcego i  nie-
zwierzęcego, nieprzetworzonej i  przetworzonej. 
Rolniczy handel detaliczny uwzględnia również 
produkcję oraz przetwarzanie żywności, np. pro-
dukcja serów, masła, jogurtów, wędlin, wędzonych 
ryb, dżemów, marynat, pieczywa (co nie jest moż-
liwe w  przypadku ww. sprzedaży bezpośredniej) 
i jej sprzedaż wyłącznie konsumentom końcowym, 
np. w gospodarstwie lub na targu. Aby rozpocząć 
rolniczy handel detaliczny należy zarejestrować 
tę działalność.  Jeśli przedmiotem handlu będą 
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produkty pochodzenia zwierzęcego lub żywność 
zawierająca jednocześnie środki pochodzenia 
zwierzęcego i  niezwierzęcego, działalność należy 
zarejestrować u powiatowego lekarza weterynarii. 
Żywność pochodzenia niezwierzęcego należy za-
rejestrować u państwowego powiatowego inspek-
tora sanitarnego. Rolnik  w  ramach tej działalno-
ści może przetwarzać i zbywać wytworzoną przez 
siebie żywność konsumentom końcowym (nie po-
średnikom). Kolejnym warunkiem jest pochodzenie 
żywności w całości lub w części z własnej uprawy, 
hodowli lub chowu, a wartość sprzedaży nie może 
przekroczyć 20 tys. zł, a od 2019 r. − 40 tys. rocz-
nie. Do wysokości tej kwoty sprzedaż nie jest ob-
jęta podatkiem. Produkcja i sprzedaż żywności nie 
może odbywać się z udziałem pośrednika. Wyjątek 
stanowią festyny, wystawy, targi, kiermasze.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w rozporządzeniu 
dotyczącym maksymalnej ilości żywności zbywanej 
w  ramach rolniczego handlu detalicznego oraz 
zakresu i  sposobu jej dokumentowania określił 
pewne warunki i limity. Należą do nich m.in.:

wania określił pewne warunki i  limity. Należą do 
nich m.in.:
◆ przy przerabianiu produktów i ich sprzedaży
 nie można zatrudniać osób (wyjątkiem jest
 ubój i czynności z nim związane, przemiał zbóż,
 wytłoczenie oleju);
◆ sprzedaż może być prowadzona w gospodarstwie
 lub na targowisku;
◆ za produkt roślinny pochodzący z własnej upra-
 wy uważa się również mąkę, kaszę, płatki, otrę-
 by, oleje i soki wytwarzane z surowców pocho-
 dzących z własnej uprawy;
◆ prowadzenie ewidencji sprzedaży.

Miejsce, w  którym rolnik prowadzi rolniczy han-
del detaliczny  powinno spełniać pewne wyma-
gnia. Musi ono być:
◆ czytelne i widoczne dla konsumenta,

◆ zawierać napis „rolniczy handel detaliczny”,
◆ wskazywać dane obejmujące imię i nazwisko 
 albo nazwę i siedzibę podmiotu prowadzącego, 
 adres miejsca prowadzenia produkcji zbywanej
 żywności, weterynaryjny numer identyfikacyjny 
 podmiotu prowadzącego rolniczy handel 
 detaliczny.

4. Działalność marginalna, ograniczona 
 i lokalna (MOL)

Pojęcie działalności marginalnej, lokalnej i ograni-
czonej (MOL) to forma działalności umożliwiająca 
prowadzenie przetwórstwa i sprzedaży żywności 
pochodzenia zwierzęcego. Możliwość prowadze-
nia działalności MOL jest odpowiedzią na oczeki-
wania mikro- i małych przedsiębiorców, którzy naj-
częściej prowadząc rodzinne zakłady wytwarzają 
produkty, na które istnieje zapotrzebowanie głów-
nie na rynku lokalnym. Coraz częściej konsumenci 
poszukują produktów regionalnych, produkowa-
nych według tradycyjnych receptur, o wysokiej ja-
kości. Takie produkty to domena małych zakładów 
przetwórczych potrafiących wykorzystać nisze ryn-
kowe. Regulacje prawne z zakresie tej formy dzia-
łalności regulują następujące unijne i krajowe akty 
prawne:

◆ 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,
◆ Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu 
 Europejskiego i Rady z dnia
◆ 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków 
 spożywczych.

Na podstawie ww. rozporządzeń wydano w Pol-
sce rozporządzenia wykonawcze, umożliwiające 
małym zakładom produkcję i sprzedaż produk-
tów pochodzenia zwierzęcego na niewielką skalę, 
w ramach działalności MOL, zaś rolnikom sprzedaż 
bezpośrednią artykułów pochodzenia zwierzęcego 
i roślinnego, w tym:
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◆ Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju
 Wsi z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie szczegó-
 łowych warunków uznania działalności margi-
 nalnej, lokalnej i ograniczonej (Dz. U. 2016, poz. 
 451),
◆ Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju
 Wsi z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie wymagań, 
 jakie powinien spełniać projekt technologiczny
 zakładu, w którym ma być prowadzona działal-
 ność w zakresie produkcji produktów pochodze-
 nia zwierzęcego (Dz. U. 2016, poz. 434).

Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warun-
ków uznania działalności marginalnej, lokalnej 
i ograniczonej (MOL) określa:

◆ zakres i obszar produkcji;
◆ wielkość dostaw produktów pochodzenia zwie-
 rzęcego do zakładów prowadzących handel de-
 taliczny z przeznaczeniem do konsumenta koń-
 cowego;
◆ wymagania weterynaryjne, jakie powinny być 
 spełnione przy prowadzeniu działalności MOL.

W ramach działalności MOL rolnicy i mali przed-
siębiorcy mogą produkować i bezpośrednio sprze-
dawać konsumentom lub lokalnym sklepom czy 
restauracjom wytwarzane przez siebie mięso i wy-
roby mięsne lub produkty rybołówstwa, produkty 
jajeczne, produkty mleczne albo produkty na bazie 
siary. Sprzedaż konsumentom końcowym nie jest 
ograniczona ilościowo i może odbywać się np. w 
miejscu sprzedaży przylegającym do miejsca pro-
dukcji, z obiektów lub urządzeń ruchomych lub 
tymczasowych, w tym ze środków transportu czy 
też z urządzeń dystrybucyjnych do sprzedaży żyw-
ności, np. wysyłkowo, w tym przez internet. Limito-
wane są jedynie dostawy do innych zakładów pro-
wadzących handel detaliczny (w tym należących 
do tego samego podmiotu) z przeznaczeniem do 
konsumenta końcowego. Działalność  uznana jest 
jako MOL, jeżeli:

1. Zakład prowadzi:

a) rozbiór świeżego mięsa wołowego, wieprzo-
 wego, baraniego, koziego, końskiego, drobio-
 wego lub zajęczego;

b) rozbiór świeżego mięsa zwierząt łownych
 odstrzelonych zgodnie z przepisami prawa 
 łowieckiego;

c) rozbiór świeżego mięsa zwierząt dzikich
 utrzymywanych w warunkach fermowych;

d) produkcję mięsa mielonego, surowych wyrobów 
 mięsnych;

e) produkcję produktów mięsnych;

f) produkcję wstępnie przetworzonych lub prze-
 tworzonych produktów rybołówstwa;

g) produkcję produktów mlecznych lub produktów 
 na bazie siary wyprodukowanych z mleka lub 
 siary, pozyskanych w gospodarstwie produkcji 
 mleka w rozumieniu przepisów rozporządzenia 
 nr 853/2004 lub w gospodarstwie rolnym, 
 w którym jest prowadzona działalność w zakre-
  sie produkcji mleka surowego lub siary, przezna-
 czonych do sprzedaży bezpośredniej;

h) produkcję produktów jajecznych pozyskanych
 w wyniku obróbki lub przetwarzania jaj, które 
 uprzednio ugotowano w skorupach;

i)  produkcję gotowych posiłków (potraw) z pro-
 duktów pochodzenia zwierzęcego, o których 
 mowa w lit. a–h, lub z udziałem tych produk-
 tów, pod warunkiem że co najmniej jeden pro-
 dukt pochodzenia zwierzęcego należący do
 głównych składników posiłku został wyprodu-
 kowany w tym zakładzie.

2. Zakład prowadzi sprzedaż produktów pochodze-
nia zwierzęcego  konsumentowi końcowemu oraz 
dostawy tych produktów do innych zakładów pro-
wadzących handel detaliczny z przeznaczeniem 
dla konsumenta końcowego.

3) Zgodnie z nowymi przepisami  wielkość do-
staw w ramach MOL nie może przekraczać wago-
wo:
 
a) 1 tony tygodniowo  – w przypadku świeżego
 mięsa wołowego, wieprzowego,  baraniego,  ko-
 ziego, końskiego lub produkowanych z tego 
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 mięsa surowych wyrobów mięsnych lub mięsa
 mielonego;

b) 0,5 tony tygodniowo – w przypadku świeżego 
 mięsa drobiowego lub zajęczaków lub produko-
 wanych z tego mięsa surowych wyrobów mię-
 snych lub mięsa mielonego;

c) 1,5 tony tygodniowo – w przypadku produktów 
 mięsnych;

d) 0,5 tony tygodniowo – w przypadku świeżego
 mięsa zwierząt dzikich utrzymywanych w warun
 kach fermowych lub produkowanych z tego mięsa 
 surowych wyrobów mięsnych lub mięsa mielo-
 nego;

e) 0,5 tony tygodniowo – w przypadku świeżego
 mięsa zwierząt łownych odstrzelonych zgodnie
 z przepisami prawa łowieckiego lub produko-
 wanych z tego mięsa surowych wyrobów mię-
 snych lub mięsa mielonego;

f) 0,5 tony tygodniowo – w przypadku produktów 
 rybołówstwa;

g) 0,5 tony tygodniowo – w przypadku produktów
 mlecznych lub produktów na bazie siary łącznie;

h) 0,15 tony tygodniowo – w przypadku produktów
 jajecznych;

i)  1,5 tony tygodniowo – w przypadku gotowych
 posiłków (potraw) wyprodukowanych z produk-
 tów pochodzenia zwierzęcego, o których mowa 
 w pkt 1−8, lub z udziałem tych produktów. 
 Powiatowy lekarz weterynarii właściwy ze 
 względu na miejsce prowadzenia przez podmiot 
 działalności marginalnej, lokalnej i ograniczo-
 nej na wniosek tego podmiotu może wyrazić
 zgodę na przekroczenie w danym tygodniu wiel-
 kości dostaw produktów opisanych w pkt. 4−6, 
 pod warunkiem zachowania rocznego limitu 
 wielkości tych dostaw, który wynosi wagowo 26
 ton dla każdego z tych produktów.

4. Miejsca produkcji lub miejsca sprzedaży pro-
duktów pochodzenia zwierzęcego w ramach 
działalność MOL oraz zakłady prowadzące han-
del detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta 
końcowego, do których następuje dostawa, muszą 
znajdować się na obszarze jednego województwa 
lub na obszarach powiatów sąsiadujących z tym 
województwem lub na obszarach miast stanowią-
cych siedzibę wojewody lub sejmiku wojewódz-
twa, położonych w województwach sąsiadujących 
z województwem, w którym prowadzona jest pro-
dukcja tych produktów.

Powyższych ograniczeń dotyczących obszaru pro-
wadzenia działalności MOL nie stosuje się w przy-
padku sprzedaży produktów pochodzenia zwierzę-
cego konsumentowi końcowemu podczas wystaw, 
festynów, targów oraz kiermaszy organizowanych 
w celu promocji tych produktów. Podmiot zamie-
rzający prowadzić taką sprzedaż produktów po-
chodzenia zwierzęcego, jak również gotowych 
posiłków (potraw) z takich produktów lub z ich 
udziałem, podczas ww. imprez promocyjnych po-
winien poinformować o tym na piśmie powiato-
wego lekarza weterynarii właściwego ze względu 
na miejsce prowadzenia sprzedaży, co najmniej 
na 7 dni przed dniem rozpoczęcia tej sprzedaży. 
Świeże mięso, w tym tusze, półtusze, ćwierćtusze 
czy elementy mięsne, przeznaczone do obróbki lub 
przetwarzania w ramach tego rodzaju działalności, 
powinno, w przypadku świeżego mięsa wołowego, 
wieprzowego, baraniego, koziego oraz końskiego, 
być pozyskane ze zwierząt poddanych ubojowi 
w rzeźni. Świeże mięso drobiowe lub zajęczaków 
oraz mięso zwierząt dzikich utrzymywanych w 
warunkach fermowych powinno być pozyskane ze 
zwierząt poddanych ubojowi:

1. w rzeźni,

2. w gospodarstwie – w sposób określony w rozpo-
rządzeniu WE nr 853/2004 oraz poddanych bada-
niu poubojowym przez urzędowego lekarza wete-
rynarii w sposób określony w rozporządzeniu WE 
nr 854/2004.
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Świeże mięso zwierząt łownych, produkty rybo-
łówstwa, jaja, surowe mleko oraz siara muszą 
spełniać wymagania określone w rozporządze-
niu WE nr 853/2004 i nr 854/2004. W przypadku 
podmiotów prowadzących zarówno działalność 
marginalną, lokalną i ograniczoną, jak i sprzedaż 
bezpośrednią do produkcji można wykorzystywać 
produkty pochodzenia zwierzęcego dopuszczone 
do sprzedaży w ramach sprzedaży bezpośredniej, 
prowadzonej przez ten podmiot.

5. Ubój zwierząt w tzw. rzeźniach 
    rolniczych

Rolnicy mogą prowadzić ubój zwierząt w tzw. rzeź-
niach rolniczych, tj. rzeźniach o małej zdolności 
produkcyjnej, które znajdują się na terenie gospo-
darstw. Zasady prowadzenia takiej działalności są 
szczegółowo uregulowane, a sam projekt zakładu, 
w którym ma być prowadzona działalność MOL, 
składa się z:

1)  Części opisowej  zawierającej m.in. określenie 
rodzaju działalności z uwzględnieniem rodzaju 
surowców oraz rodzaju produktów pochodzenia 
zwierzęcego, które będą produkowane w zakładzie, 
opis procesów produkcyjnych, wykaz pomieszczeń 
zakładu i ich przeznaczenie, powierzchnia, wyma-
gana wysokość, sposób wykończenia posadzek, 
ścian i sufitów, wykaz maszyn, wykaz parametrów 
dotyczących temperatury, wilgotności, dostawa 
i dystrybucja wody, magazynowanie zużytych opa-
kowań i odpadów, ścieków, opis sposobu czyszcze-
nia, odkażania, dezynsekcji i deratyzacji.

2) Części graficznej przedstawiającej rzuty pozio-
me kondygnacji zakładu z zaznaczeniem pomiesz-
czeń i wyróżnieniem stref o różnym stopniu ryzyka 
zanieczyszczenia mikrobiologicznego i miejsca, 
w których odbywają się poszczególne etapy pro-
dukcji – od przyjęcia surowców do wysyłki produk-
tów, stanowiska pracy, lokalizacje maszyn, instala-
cji i urządzeń produkcyjnych.

Powiatowy lekarz weterynarii, w drodze decyzji 
administracyjnej, zatwierdza przedłożony pro-
jekt technologiczny zakładu, jeżeli odpowiada on 
wymaganiom określonym w ww. rozporządzeniu, 
w terminie 30 dni od wszczęcia postępowania 
w tej sprawie. Produkcja produktów pochodze-
nia zwierzęcego w ramach MOL oraz ich sprzedaż 
może odbywać się:

◆ w specjalnym odrębnym budynku,

◆ w dostosowanym pomieszczeniu (np. kuchnia
 letnia), używanym wyłącznie do tego celu,

◆ w pomieszczeniu używanym głównie jako pry-
 watny dom mieszkalny, ale gdzie regularnie 
 przygotowuje się żywność w celu wprowadzenia 
 na rynek (np. kuchnia).

Pomieszczenia żywnościowe zlokalizowane w od-
rębnych budynkach, w których prowadzi się pro-
dukcję żywności, powinny pozwalać na higie-
niczne wykonywanie wszystkich czynności i być 
dostosowane do przetwarzania i przechowywania 
żywności w odpowiednich warunkach oraz umoż-
liwiać stosowanie dobrej praktyki higienicznej. 
W przypadku dostosowanych pomieszczeń, w tym 
pomieszczeń mieszkalnych,  wymagania ogólne 
dotyczą przede wszystkim usytuowania, projektu 
i konstrukcji oraz utrzymywanie tego rodzaju po-
mieszczeń w czystości i dobrym stanie technicz-
nym, tak by było możliwe uniknięcie ryzyka zanie-
czyszczenia, zwłaszcza przez zwierzęta i szkodniki.
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rowanych przez Państwo-
wą Inspekcję Sanitarną

Prowadzenie sprzedaży 
surowców identyfikacyjne-
go pochodzenia roślinnego 

wyprodukowanych we 
własnym gospodarstwie

Rejestracja sprzedaży 
bezpośredniej 
w Powiatowym 

Inspektoracie Weterynarii

Wniosek o wpis do 
rejestru podmiotów 

nadzorowanych przez 
Inspekcję Weterynaryjną 
do Państwowego Lekarza 

Weterynarii

Prowadzenie sprzedaży 
surowców pochodzenia 
zwierzęcego wyprodu-
kowanych we własnym 
gospodarstwie przez 

rolnika

Decyzja administracyj-
na o wpisie do rejestru 
podmiotów nadzoro-

wanych przez Inspekcję 
Weterynaryjną. Nadanie 

weterynaryjnego numeru 
identyfikacyjnego

Spełnienie 
wymagań 

higienicznych
Spełnienie 
wymagań 

higienicznych

Rejestracja 
w Państwowej 

Inspekcji 
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w Powiatowym 
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Weterynarii
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Zaświadczenie 
o wpisie 
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podmiotów 
nadzorowa-
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Inspekcję 
Sanitarną
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tyfikacyjnego 
pochodzenia 
roślinnego 

wyproduko-
wanych we 
własnym 

gospodarstwie

Decyzja 
administra-

cyjna 
o wpisie 
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podmiotów 
nadzorowa-
nych przez 
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nego
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sprzedaży 
surowców 
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zwierzęceg

Znakowanie 
opakowanej 

żywności

Zachowanie 
jakości 

handlowej 
surowców

Zachowanie 
jakości 

mikrobiolo-
gicznej

Plan 
zagospodarowa-
nia przestrzen-
nego – wypis. 

Warunki zabudo-
wy – decyzja

Wniosek do 
Powiatowego 

Lekarza 
Weterynarii

Projekt technicz-
no–budowlany, 
projekty bran-

żowe – warunki 
techniczne 

dostawy mediów: 
energia elektrycz-

na, gaz, woda, 
odbiór ścieków 

i odpadów stałych

Wniosek do 
Wojewódzkiego 

Inspektora 
Sanitarnego

Uzgodnienie 
dokumentacji 

projektowej pod 
względem wy-

magań higienicz-
nych, zdrowot-
nych, BHP, POŻ

Wniosek 
o pozwolenie na 
budowę, w przy-
padku remontu, 

adaptacji obiektu 
– zgłoszenie do 

Starostwa Powia-
towego zgodnie 

z lokalizacją

Zgłoszenie 
zmiany sposobu 

użytkowania 
obiektu lub jego 

części

Pozwolenie na 
budowę

Prowadzenie pro-
cesu inwestycyj-
nego, wyposaże-

nie zakładu

Oświadczenie 
kierownika nad-
zoru budowy lub 
firmy budowlanej, 
decyzja z urzędu 
gminy/dzielnicy 

o braku sprzeciwu 
co do dopuszcze-
nia do użytkowa-

nia zakładu

Wniosek 
o rejestrację 
zakładu do 

Powiatowego 
Lekarza 

Weterynarii

Kontrola obiektu 
przez PLW – nie 

jest obligatoryjna

Decyzja admini-
stracyjna PIW 

w sprawie wpisu 
danego zakładu 
do rejestru za-

kładów i nadanie 
zakładowi wetery-
naryjnego numeru 
identyfikacyjnego

6. Porównanie wariantów sprzedaży krok po kroku
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III WSPARCIE INSTYTUCJONALNE

Rolnicy, producenci żywności, którzy zamierzają 
prowadzić działalność w ramach opisanych po-
wyżej modeli mogą uzyskać wsparcie z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014−2020 
na inwestycje dotyczące przetwarzania i wprowa-
dzania do obrotu produktów rolnych. Program zo-
stał formalnie przyjęty przez Komisję Europejską w 
dniu 12 grudnia 2014 r. i określa priorytety, zgod-
nie z którymi Polska powinna wykorzystać 13,5 
mld euro środków publicznych przeznaczonych na 
rozwój obszarów wiejskich w latach 2014–2020 
(8,6 mld euro z budżetu UE oraz 4,9 mld euro z 
funduszy krajowych). Jedna trzecia funduszy zo-
stała skierowana na „zwiększenie rentowności go-
spodarstw i konkurencyjności” – PROW przewiduje 
wsparcie inwestycji w ok. 200  tys. gospodarstw. 
Zgodnie z założeniami, powinno to finalnie dopro-
wadzić do utworzenia ponad 22 tys. miejsc pracy 
oraz powstania ponad 1  800 grup producentów. 
Ponadto 30% wsparcia zarezerwowano na prak-
tyki rolnicze korzystne dla środowiska i klimatu – 
wsparcie w tym obszarze ma objąć 19% użytków 
rolnych w Polsce.

Rozwój obszarów wiejskich stanowi drugi filar 
WPR, w ramach którego państwom członkowskim 
udostępniana jest pula środków unijnych do wy-
korzystania na poziomie krajowym lub regional-
nym w ramach współfinansowania wieloletnich 
programów. W sumie, we wszystkich 28 państwach 
członkowskich dofinansowanie otrzyma ok. 118 
programów. W rozporządzeniu w sprawie wsparcia 
rozwoju obszarów wiejskich  na lata 2014–2020 
jest mowa o sześciu priorytetach gospodarczych, 
środowiskowych i społecznych, natomiast po-
szczególne programy określają konkretne cele, 
które należy osiągnąć.
 
Wyzwanie dla obszarów wiejskich w Polsce sta-
nowi bardzo niska wydajność w rolnictwie, której 
przyczyną jest brak odpowiedniego wyposaże-
nia technicznego w gospodarstwach rodzinnych, 
a także mała liczba przedsiębiorców i innowatorów 
na obszarach wiejskich. Trudno jest przyciągnąć 
i utrzymać na tych obszarach dobrze wykształco-
ne kadry, m.in. ze względu na brak podstawowej 

infrastruktury i usług. Niskiej jakości gleby, w po-
łączeniu z częstym niedoborem opadów, również 
mają negatywny wpływ na wydajność produkcji 
rolnej. W Polsce jakość gleby wpływa na wydaj-
ność produkcji rolnej gruntów do tego stopnia, że 
62,55 użytków rolnych klasyfikuje się jako obszary 
z ograniczeniami naturalnymi. Ponieważ rolnictwo 
odpowiada za 10,75 emisji gazów cieplarnianych 
w Polsce, rolnicy potrzebują praktycznych narzę-
dzi służących ograniczaniu tych oraz innych emi-
sji pochodzących z intensywnych upraw i hodowli. 
Około 19,4% gruntów ornych w Polsce dotykają 
rozmaite trudności związane ze środowiskiem na-
turalnym: 8,2% jest szczególnie zagrożone erozją 
wodną i/lub wietrzną, 3,6% doświadcza proble-
mów związanych z niskim poziomem humusu, 
a 7,4% definiuje się jako strefy zagrożenia zanie-
czyszczeniem azotanami (obszary, z których mają 
miejsce spływy do wód zanieczyszczonych przez 
azotany). Stosunkowo intensywne wykorzystanie 
gruntów ornych (17,8% gruntów charakteryzuje 
się wysoką intensywnością uprawy rolnej, a ko-
lejne 44,6% to grunty o średniej intensywności 
uprawy) w niektórych przypadkach wywiera pre-
sję na ekosystemy i obszary o wysokiej wartości 
przyrodniczej. Co więcej, stosunkowo niska jakość 
wody  i znaczna eutrofizacja polskich jezior, dróg 
wodnych oraz Morza Bałtyckiego sprawiają, że ko-
nieczne staje się ograniczenie zużycia azotu, fosfo-
ru, pestycydów i herbicydów. Dlatego uważa się, że 
dalsza modernizacja rolnictwa ma zasadnicze zna-
czenie dla zwiększenia konkurencyjności polskich 
gospodarstw rolnych. W szczególności ułatwi ona 
wdrażanie strukturalnych zmian w sektorach wo-
łowiny, wieprzowiny oraz mleka, przy jednocze-
snym zachowaniu stabilnej bazy surowców rolnych 
dla przemysłu przetwórstwa żywności.  Wsparcie 
zostało skierowane do małych i średnich gospo-
darstw,  w celu wzmocnienia ich potencjału pro-
dukcyjnego, co z kolei powinno doprowadzić do 
podwyższenia poziomu wartości dodanej. Biorąc 
pod uwagę obecne rozdrobnienie gruntów rolnych, 
istnieje potrzeba dalszej dywersyfikacji w kierun-
ku sektorów nierolniczych, ponadto niezbędny jest 
lepszy dostęp do usług rolniczych. Za kluczowy 
czynnik wpływający na modernizację i konkuren-
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cyjność gospodarstw rolnych uważana jest także 
wymiana pokoleniowa. W związku z tym jednym 
z celów wsparcia inwestycyjnego będzie zachęce-
nie młodych ludzi do tworzenia nowych, nowocze-
snych i konkurencyjnych przedsiębiorstw rolnych.

Ze względu na fragmentację polskich gospo-
darstw rolnych, małą skalę produkcji i trudności 
w dostosowywaniu produkcji do popytu ze stro-
ny klientów, niezbędne są narzędzia do wyeli-
minowania tych niedociągnięć strukturalnych, 
np. wsparcie dla rolników działających w ramach 
grup producentów  oraz uczestnictwo w syste-
mach jakości. Niezbędne jest również bardziej 
ukierunkowane wsparcie na rzecz  zrównoważo-
nego zarządzania zasobami naturalnymi  (glebą, 
wodą, tradycyjnymi sadami i odmianami drzew 
owocowych) oraz ochrony cennych siedlisk przy-
rodniczych, takich jak obszary Natura 2000.

Potrzebne są również działania mające na celu 
ochronę zagrożonych tradycyjnych i lokalnych 
ras zwierząt hodowlanych, jak i gatunków ro-
ślin uprawnych. Ponadto, w celu promowania 
lokalnych inicjatyw na rzecz zrównoważonego 
rozwoju terytorialnego gospodarek i społecz-
ności wiejskich, tworzenia miejsc pracy i popra-
wy warunków życia na tych obszarach, program 
będzie wspierał projekty dotyczące  rozwo-
ju kierowanego przez lokalną społeczność.

Tym samym PROW jest ukierunkowany na wszyst-
kie sześć priorytetów rozwoju obszarów wiej-
skich z  rentownością gospodarstw i konkuren-
cyjnością  jako głównym priorytetem. PROW 
koncentruje 33% wsparcia na inwestycjach w 
środki trwałe w starannie dobranych sektorach 
(mleko, wołowina, wieprzowina) oraz na gospo-
darstwach znajdujących się w strefach zagroże-
nia zanieczyszczeniem azotanami i na obszarach 
sieci Natura 2000. Ponadto 30% wsparcia jest za-
rezerwowane na praktyki rolnicze korzystne dla 
klimatu i środowiska, mające na celu zwiększenie 
różnorodności biologicznej, rolnictwo o wyso-
kiej wartości przyrodniczej, poprawę gospodarki 
wodnej i zapobieganie erozji gleby. Cele każde-
go priorytetu zostały krótko omówione poniżej.

1. Transfer wiedzy i usługi doradcze 
    w zakresie rolnictwa

Zgodnie z założeniami PROW wsparcie zostało 
ukierunkowane głównie na kwestie gospodarcze 
i środowiskowe sektora rolnego. Ponad 260  tys. 
osób weźmie udział w różnorodnych sesjach 
szkoleniowych i projektach demonstracyjnych. 
Udoskonalenie mechanizmów transferu wiedzy 
i innowacji, m.in. poprzez doradztwo, ma istotne 
znaczenie dla rozwoju sektora rolnego. System 
doradztwa rolniczego będzie łączyć jednost-
ki badawcze oraz sektor rolny. Poprzez zagwa-
rantowanie indywidualnych usług doradczych, 
z uwzględnieniem specyficznych potrzeb gospo-
darstw rolnych, zostanie udostępniona rolnikom 
praktyczna i aktualna wiedza pozwalająca na wy-
korzystywanie innowacyjnych praktyk rolniczych.

2. Konkurencyjność sektora rolnego

Około 50  tys. gospodarstw otrzyma wsparcie na 
modernizację i zwiększenie swojej konkurencyj-
ności, a kolejnych 50  tys. małych gospodarstw 
otrzyma pomoc z przeznaczeniem na rozpoczę-
cie różnorodnych rodzajów działalności. Kolejne 
65 mln euro zostanie przeznaczone na inwestycje 
w rozwój usług dla rolnictwa (520 operacji). W celu 
poprawy struktury gospodarstw rolnych wsparcie 
będzie również miało formę rocznych płatności dla 
osób odchodzących z rolnictwa, co powinno umoż-
liwić przeniesienie 110 tys. ha gruntów z małych 
gospodarstw do gospodarstw, których powierzch-
nia jest zbliżona do średniej krajowej. Wreszcie 
pomoc na inwestycje umożliwi młodym oso-
bom założenie prawie 29  tys. nowych, nowocze-
snych i konkurencyjnych przedsiębiorstw rolnych.
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3. Poprawa organizacji łańcucha 
    żywnościowego, w tym przetwarzania 
    i wprowadzania do obrotu produktów 
    rolnych

W ramach tego priorytetu najwyższe kwoty zo-
staną przeznaczone na wspieranie przetwórstwa 
produktów rolnych (693 mln euro), co pozwoli 
na sfinansowanie projektów w około 2  800 za-
kładach przetwórstwa i gospodarstwach. Dodat-
kowo pomoc zostanie przyznana ponad 1  800 
grupom producentów. Prawie 26  tys. gospo-
darstw uzyska wsparcie związane z produkcją w 
ramach krajowych lub unijnych systemów jakości.

4 .Odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie 
    ekosystemów

Wsparcie w ramach tego priorytetu będzie wyko-
rzystywane do zmniejszenia poziomu nawożenia 
i stosowania pestycydów i herbicydów, bardziej 
zrównoważonego wypasu i koszenia na obszarach 
cennych siedlisk przyrodniczych lub siedlisk za-
grożonych gatunków ptaków znajdujących się na 
obszarach sieci Natura 2000 i poza nimi. Ponadto 
zostaną podjęte niezbędne kroki w celu ogranicze-
nia wypłukiwania nawozów naturalnych (nawozów 
zawierających azot, fosfor) do wód podziemnych.

5. Gospodarka niskoemisyjna i odporność
    na zmiany klimatu w sektorach   
    rolnictwa i leśnictwa

Nieco ponad 300 mln euro zostanie przeznaczone 
na dotacje na zalesienie, w celu objęcia obszaru 
ok. 82  tys. ha (nowe i kontynuowane zobowiąza-
nia). Ze względu na wieloletni charakter działania, 
większość tych środków zostanie przeznaczona na 
utrzymanie lasów utworzonych w ramach poprzed-
nich PROW na lata 2004−2006 oraz 2007−2013.

6. Włączenie społeczne i rozwój lokalny

W ramach tego priorytetu przyjęto podejście od-
dolne, zakładające realizację lokalnych strategii 
rozwoju opracowanych przez ok. 256 lokalnych 
grup działania (LGD). Inwestycje w rozwój dzia-
łalności pozarolniczej, zwalczanie wykluczenia 
społecznego i ubóstwa, zachowanie i ochrona 
dziedzictwa kulturowego będą wspierane wy-
łącznie w ramach lokalnych strategii rozwoju. 
12,8% budżetu PROW zostało zarezerwowane na 
rzecz rozwoju kierowanego przez lokalną spo-
łeczność (RKLS/LEADER). Podejście to będzie 
obejmować 58,2% mieszkańców obszarów wiej-
skich oraz przyczyni się do stworzenia około 
22  tys. miejsc pracy i poprawy warunków życia.

Podsumowując, tak zostało ukształtowanych pięć 
największych działań PROW pod względem bu-
dżetu (fundusz EFRROW):

◆ inwestycje w środki trwałe (działanie 4): 
 2,12 mld euro,
◆ rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej 
 (działanie 6): 1,41 mld euro,
◆ płatności dla obszarów z ograniczeniami natu-
 ralnymi (działanie 13): 1,38 mld euro,
◆ działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne
 (działanie 10): 753,4 mln euro,
◆ podstawowe usługi (działanie 7): 683,98 mln 
 euro.

Należy podkreślić, że w przepisach zarówno unij-
nych, jak i krajowych, wprowadzono liczne uła-
twienia dla rolników prowadzących produkcję 
żywności na małą skalę. Ułatwienia te mają na celu 
skrócenie łańcucha dostaw – drogi od producen-
ta do konsumenta. Do kluczowych mechanizmów 
i działań pomocowych należą następujące możli-
wości, które mają ułatwiać i zachęcać zarówno do 
przemodelowania charakterystyki gospodarstw, 
jak i rozpoczynanie działań przez osoby, które do 
tej pory znajdowały się poza rolnictwem.
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7. Wsparcie finansowe w ramach RHD

◆ 100 tys. zł dla rolników lub ich małżonków 
 – rozpoczynających lub prowadzących działal-
 ność w zakresie rolniczego handlu detalicznego;

◆ wyższa kwota wolna od podatku dochodowego 
 od osób fizycznych ze sprzedaży produktów 
 przetworzonych przez rolników – podwyższenie 
 do 40 tys. zł rocznie (z 20 tys. zł). Po przekrocze-
 niu limitu 40 tys. zł podatek dochodowy wynosi 
 2%; 

◆ większy rynek zbytu – rozszerzenie możliwości 
 sprzedaży produktów spożywczych m.in. do za-
 kładów prowadzących handel detaliczny z prze-
 znaczeniem dla konsumenta finalnego (sklepów,   
 restauracji, stołówek i innych podobnych placó-
 wek);
◆ możliwość założenia rzeźni o małej zdolności 
 produkcyjnej położonej na terenie gospodarstwa.

8. Wsparcie finansowe w ramach MOL

◆ wyższa kwota refundacji poniesionych kosz-
 tów kwalifikowalnych z 300 tys. zł do 500 tys. 
 zł na podjęcie działalności gospodarczej 
 w zakresie przetwórstwa w ramach poddzia
 łania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie pro-
 duktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” ob-
 jętego PROW 2014−2020 (nabór dla rolników);

◆ zniesienie obowiązku przygotowania i za-
 twierdzenia projektu technologicznego za-
 kładu przez powiatowego lekarza weterynarii.

9.  Wsparcie finansowe w ramach rzeźni
    rolniczych

◆ możliwość założenia rzeźni o małej zdolności 
 produkcyjnej położonej na terenie gospodarstwa;

◆ wprowadzenie uproszczeń dotyczących kon-
 strukcji, rozplanowania i wyposażenia pomiesz-
 czeń rzeźni. Takie uproszczenia dotyczą przy-

kładowo: liczby pomieszczeń w rzeźni rol-
niczej i czynności, jakie mogą być wykony-
wane w tych pomieszczeniach, urządzeń 
chłodniczych do przechowywania mięsa, szat-
ni, umywalek, urządzeń do odkażania narzę-
dzi, konieczności dysponowania magazynem 
żywca czy też myjnią środków transportu;

◆ ułatwienia dla rzeźni rolniczych w zakre-
 sie uboju; osoba, która zdecyduje się prowadzić
 rzeźnię rolniczą będzie mogła dokonywać ubo-
 ju zwierząt, po ukończeniu szkolenia teoretycz-
 nego organizowanego przez powiatowego le-
 karza weterynarii; właściciel rzeźni rolniczej 
 może również do prowadzenia uboju zatrudnić 
 osobę posiadającą kwalifikacje do dokonywania 
 uboju.

Tym samym rolnicy, producenci żywności mogą 
składać wnioski o wsparcie finansowe z PROW na 
rozpoczęcie lub prowadzenie działalności w zakre-
sie przetwarzania i sprzedaży przetworzonych pro-
duktów w ramach rolniczego handlu detalicznego 
(RHD) oraz małego przetwórstwa, obejmującego 
swym zakresem również działalność marginalną, 
lokalną i ograniczoną (MOL). Kto może otrzymać 
wsparcie? 

◆ RHD – rolnik lub małżonek rolnika, podlegający 
 ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy 
 ustawy w pełnym zakresie; 

◆ małe przetwórstwo (w tym w ramach MOL) – 
 rolnik, domownik, małżonek rolnika podlegający
 ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym 
 zakresie, który rozpoczyna działalność gospo
 darczą w zakresie przetwórstwa produktów rol-
 nych.

Poziom pomocy:

◆ maksymalnie 50% kosztów inwestycji kwalifiku-
 jącej się do wsparcia,
◆ RHD – do 100 tys. zł,
◆ małe przetwórstwo (w tym MOL) – do 500 tys. zł.
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Do kosztów operacji, które kwalifikują się do 
wsparcia, zalicza się m.in. wydatki w zakresie: 

1) zakupu (wraz z instalacją):

 a) maszyn lub urządzeń do:

◆ magazynowania lub przygotowania produktów 

 rolnych do przetwarzania, 

◆ przetwarzania produktów rolnych, 

◆ magazynowania produktów rolnych lub półpro-

 duktów oraz przygotowania ich do sprzedaży; 

◆ przetwarzania lub magazynowania produktów 

 rolnych wyposażonych w instalacje związane; 

 z ochroną środowiska i przeciwdziałaniem zmia-

 nom klimatu;

 b) aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu 

  do sterowania procesem produkcji lub magazy-

  nowania; 

 c) oprogramowania służącego do zarządzania 

  przedsiębiorstwem lub sterowania procesem 

  produkcji, lub magazynowania;

 d) wyposażenia niezbędnego do prowadzenia 

  działalności w zakresie przetwarzania i zbywa-

  nia przetworzonych produktów rolnych przez 

  podmioty działające w ramach rolniczego han-

  dlu detalicznego (RHD);

2) budowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy 
lub remontu połączonego z modernizacją:

 a) budynków i budowli wykorzystywa

  nych do produkcji, magazynowania, han

  dlu hurtowego lub kontroli laboratoryjnej 

  produktów rolnych (obiektów podstawowych), 

 b) budynków i budowli infrastruktury technicznej 

 związanej z użytkowaniem obiektów podstawo-

 wych,

c) pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, 

d) pomieszczeń pomocniczych służących przygo-

 towaniu posiłków i pomieszczeń gospodarczych 

 w budynku służących do przechowywania pro-

 duktów żywnościowych, w przypadku inwestycji 

 realizowanej przez podmioty działające w ra-

 mach rolniczego handlu detalicznego.

Dodatkowo w ramach PROW na lata 2014–2020 
realizowane jest działanie „Współpraca”, które daje 
możliwość opracowania i wprowadzenia do re-
alizacji innowacji w rolnictwie. Działanie „Współ-
praca” umożliwia realizowanie, tworzenie i rozwój 
krótkich łańcuchów dostaw lub rynków lokalnych, 
dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowa-
dzania do obrotu produktów. Wsparcie obejmuje:

◆ 100% kosztów ogólnych (np. uzyskanie opinii 
 o innowacyjności, sprawowanie nadzoru inwe-
 storskiego i autorskiego, przygotowanie doku-
 mentacji technicznej operacji);

◆ 90%  kosztów badań (np. zakup materiałów 
 i sprzętu laboratoryjnego niebędących środka
 mi trwałymi, zakup materiałów oraz podzespo-
 łów, wynagrodzenia osób bezpośrednio wyko-
 nujących badania w ramach operacji);

◆ 50% kosztów „inwestycyjnych” (np. budowa, 
 przebudowa lub remont połączony z moderniza-
 cją obiektów lub infrastruktury, zakup lub insta-
  lacja: nowych maszyn lub urządzeń, nowej apa-
 ratury naukowobadawczej lub innych nowych 
 urządzeń służących do wykonywania badań).

Co istotne, ustawodawca zaznaczył, że koszty ogól-
ne mogą stanowić nie więcej niż 20% pozostałych 
kosztów kwalifikowalnych operacji oraz kosztów 
bieżących, i nie więcej niż 500 tys. zł, koszty bie-
żące mogą stanowić nie więcej niż 20% kosztów 
„inwestycyjnych” i badań, i wypłacane są w formie 
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ryczałtu, natomiast koszty „inwestycyjne”, koszty 
badań i koszty bieżące nie mogą przekroczyć 5 
mln zł na jedną operację. Pomoc przyznana i wy-
płacona na jedną operację nie może przekroczyć 
5,5 mln zł.

Warto także w tym miejscu dodać, że w 2019 r. 
w Banku Gospodarstwa Krajowego powstał Fun-
dusz Gwarancji Rolnych. To pierwszy w Polsce 
instrument finansowy skierowany wyłącznie do 
rolników i przedsiębiorców przetwórstwa rolno-
-spożywczego. Jego celem jest wsparcie gospo-
darstw rolnych i przedsiębiorstw przetwórstwa 
rolno-spożywczego (MŚP) w dostępie do finanso-
wania poprzez udzielanie gwarancji oraz dofinan-
sowania w formie dopłat do oprocentowania kre-
dytów obrotowych objętych tymi gwarancjami. Tym 
samym gwarancja z FGR może zostać udzielona 
w ramach dwóch poddziałań Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 2014−2020:

◆ 4.1 „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach 
 rolnych” dla operacji typu „Modernizacja gospo-
 darstw rolnych”,

◆ 4.2  „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie pro-
 duktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” dla
 typu operacji „Przetwórstwo i marketing pro-
 duktów rolnych”.

Gwarancja ta może zabezpieczyć do 80% kwoty 
niespłaconego kapitału kredytu inwestycyjnego 
lub obrotowego udzielonego przez bank kredytu-
jący przedsiębiorcom MŚP działającym w sektorze 
rolnym. Fundusz został zasilony kwotą 291,8 mln 
zł, z tego 84,3 mln zł jest przeznaczone na dopłaty 
do oprocentowania kredytów obrotowych. W przy-
padku dużego zainteresowania tym programem, 
niewykluczony jest wzrost alokacji i zwiększenie 
skali działania funduszu. Tym samym FGR jest to 
pierwszy na rynku fundusz gwarancyjny BGK do-
stępny dla całego sektora rolnego, tj. zarówno dla 
przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego, 
jak i po raz pierwszy dla producentów produkcji 
podstawowej (rolników). Mityguje on skutki braku 
odpowiednich (z punktu widzenia banków) zabez-
pieczeń, m.in. w związku z ograniczeniami w zakre-
sie egzekucji z majątku rolnika.

IV DZIAŁANIA INFORMACYJNE

Kluczowym aspektem wprowadzania na rynek no-
wych mechanizmów i instrumentów finansowych 
oraz pomocowych jest ich komunikowanie grupom 
docelowym. Chodzi z jednej strony o ich poinfor-
mowanie, przekazanie podstawowych informacji 
nt. zasad przystępowania do tych mechanizmów 
w przystępny i zrozumiały sposób z wykorzysta-
niem środków i kanałów komunikacji, które za-
pewniają skuteczne dotarcie do grupy docelowej, 
z drugiej o zachęcenie do skorzystania z tych moż-
liwości poprzez pokazywanie korzyści płynących 
z tej formy działalności. 

Wraz z wejściem w życie zapisów w coraz większej 
liczbie kanałów informacyjnych zaczęło się poja-
wiać coraz więcej materiałów zawierających pod-
stawowe dane nt. RHD, MOL, sprzedaży i dostaw 
bezpośrednich, a także rzeźni rolniczych. Podsta-
wowe informacje zostały opublikowane na stro-
nach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Są one 
na bieżąco aktualizowane i stanowią podstawę do 
tworzenia kolejnych raportów, opracowań czy two-
rzenia informacji przez instytucje publiczne oraz 
organizacje branżowe zajmujące się wsparciem 
i promocją rolnictwa. Informacje o przepisach 
będących przedmiotem niniejszego raportu 
i stanowiących w zdecydowanej części bibliografie 
dokumentu zostały opublikowane na stronach in-
ternetowych następujących instytucji zajmujących 
się organizacją i nadzorem nad rynkiem rolnym 
w Polsce:

1. Komisja Europejska 
2. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
3. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
4. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
5. Główny Inspektorat Sanitarny
6. Główny Inspektorat Weterynarii
7. Ministerstwo Zdrowia
8. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
9. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
10. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
11.   Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
   w Barzkowicach
12.  Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu
13.  Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
   w Minikowie
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14.  Warmińsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rol niczego 
   w Olsztynie
15.  Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Sze pietowie 
16.  Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
17.  Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczeg w Poznaniu 
18.  Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku
19.  Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie 
20.  Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
      we Wrocławiu 
21.  Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego  
      w Karniowicach
22.  Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego  w Końskowoli
23.  Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
       w Boguchwale
24.  Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
      w Bratoszewicach 
25.  Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
      w Modliszewicach
26.  Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie 
27.    Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej  Artykułów 
      Rolno-Spożywczych w Białymstoku
28.   Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów 
      Rolno-Spożywczych w Bydgoszczy
29.   Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów 
      Rolno-Spożywczych w Gdyni
30.  Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów 
      Rolno-Spożywczych w Katowicach
31.   Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów 
      Rolno-Spożywczych w Kielcach
32. Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów
       Rolno-Spożywczych w Krakowie
33. Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów 
      Rolno-Spożywczych w Lublinie
34.   Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów 
   Rolno-Spożywczych w Łodzi
35.   Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów 
      Rolno-Spożywczych w Olsztynie.
36.   Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów 
      Rolno-Spożywczych w Opolu
37.    Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów 
      Rolno-Spożywczych w Poznaniu
38.  Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów 
      Rolno-Spożywczych w Rzeszowie
39.   Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów
      Rolno-Spożywczych w Szczecinie
40.   Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów 
      Rolno-Spożywczych w Warszawie

41.  Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów 
       Rolno-Spożywczych we Wrocławiu
42.  Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów 
       Rolno-Spożywczych w Zielonej Górze 
43.Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Białymstoku
44.Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Bydgoszczy
45.Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdyni
46.Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach
47.Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Kielcach
48.Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Krakowie
49.Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Lublinie
50.Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi
51.Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie
52.Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu
53.Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu
54.Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Rzeszowie
55.Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie
56.Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Warszawie
57.Wojewódzki Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu
58.Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze 
59.Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 
       w Białymstoku
60.Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 
       w Bydgoszczy
61.Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdyni
62.Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 
       w Katowicach
63.Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 
       w Kielcach
64.Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 
       w Krakowie
65. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 
       w Lublinie
66.Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi
67.Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 
       w Olsztynie
68. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu
69. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 
       w Poznaniu
70. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 
       w Rzeszowie
71. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 
      w Szczecinie
72. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 
       w Warszawie
73. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 
       we Wrocławiu
74. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 
       w Zielonej Górze.
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Co istotne, wspomniane wyżej instytucje na bie-
żąco informują o prowadzonych działaniach, no-
welizacji oraz interpretacji przepisów i bieżących 
aktywnościach związanych z możliwością korzy-
stania z rozwiązań i mechanizmów finansowych 
rolniczego handlu detalicznego poprzez organi-
zacje szkoleń i seminariów dla rolników. Inten-
sywność tych działań i informacji została w dobie 
pandemii COVID-19 zintensyfikowana w interne-
cie i kanałach tych instytucji w mediach społecz-
nościowych. Szkolenia i seminaria odbywają się 
w ramach organizowanych wideokonferencji, co 
w praktyce ułatwia zainteresowanym dotarcie do 
podstawowych i niezbędnych informacji o rolni-
czym handlu detalicznym.

Podobne działania informacyjne na bieżąco są 
prowadzone przez organizacje branżowe i są one 
skierowane do tych grup rolników, które reprezen-
tują. Realizowane są zarówno w ramach statuto-
wych działań tych organizacji, jak ich obecności 
w mediach branżowych. Przykładem może być 
prezentacja „Co może, a czego nie gospodarstwo 
zajmujące się produkcją i sprzedażą żywności 
zgodnie z zasadami rolniczego handlu detaliczne-
go” wygłoszona przez p. Izabelę Byszewską, Prezes 
Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego, 
podczas konferencji w Podkarpackiego Ośrod-
ka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, która 
została opisana na łamach tygodnika „Poradnik 
Rolniczy” 18 grudnia 2017 r., czy prezentacja cy-
klu filmów o rolniczym handlu detalicznym adre-
sowanych do  mieszkańców obszarów wiejskich, 
którzy chcą zwiększyć dochodowość swojego go-
spodarstwa, zrealizowanych przez Stowarzyszenie 
Rzeźników i Wędliniarzy Rzeczypospolitej Polskiej, 
które zostały opublikowane m.in. na stronach in-
ternetowych Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego.

W ramach wyszukiwań w wyszukiwarce Google 
na pierwszych 10 stronach informacje o rolniczym 
handlu detalicznym w okresie od 1 stycznia 2019 
r. do 2 listopada 2020 r. zostały opublikowane 
w następujących mediach branżowych o zasięgu 
zarówno ogólnopolskim, jak i regionalnym:

1. Agro Polska
2. Agrodoradca 24
3. Agrofakt
4. Agroprofil
5. Biokurier
6. Ceny Rolnicze
7. Dla Handlu
8. Farmer
9. Forum Rolnika
10. Gazeta Pomorska
11. Gospodarz
12. Informator Dąbrowski
13. Jagodnik
14. Kalendarz Rolników
15. Lubelskie
16. Moja Łomża
17. Ogród info
18. Okiem Rolnika
19. Pasieka Pszczelarska
20. Podlaskie 24
21. Polska Smakuje
22. Portal Spożywczy
23. Prosto od Rolnika
24. Pszczelarze Brzeziny
25. Raport Rolny
26. Sad24
27. Sady Ogrody
28. Strefa Agro
29. Świat Rolnika
30. TopAgrar
31. TVP Bydgoszcz
32. Tygodnik Rolniczy
33. W Gospodarce
34. Warzywa Polowe
35. Wiadomości Handlowe
36. Wieści Rolnicze
37. Wprost
38. Zielony Pierścień
39. Życie Rolnika
40. Żywność

Reasumując można postawić tezę, że informacje 
o zasadach prowadzenia działalności w ramach 
wszystkich modeli dostaw i sprzedaży płodów 
rolnych do konsumentów zostały szeroko zapre-
zentowane i dotarły do grupy docelowej, czyli 
rolników potencjalnie zainteresowanych han-
dlem bezpośrednim. Z raportu wygenerowanego 



27◆ Wersja 2.1.

w ramach portalu Google Trends, który pokazuje 
popularność danego hasła (liczby reprezentują 
poszczególne zainteresowania w wyszukiwaniu 
względem najwyższego punktu na wykresie. War-
tość 100  oznacza najwyższą popularność hasła. 
Wartość 50  oznacza, że popularność hasła była 
dwukrotnie mniejsza. Wartość 0 wskazuje, że dla 
danego hasła nie ma wystarczających danych) 

wynika, że sformułowanie „Rolniczy handel deta-
liczny”  w okresie ostatnich 5 lat było na bieżą-
co wpisywane w wyszukiwarkach internetowych. 
Częstotliwość wyszukiwania informacji pozostaje 
na zrównoważonym poziomie z widocznym, acz 
stabilnym wzrostem na przełomie 2018 i 2019 
r., kiedy znowelizowano przepisy i wprowadzano 
nowe zasady.

Tendencja ta dotyczy również używania skrótu 
sformułowania, czyli akronimu RHD
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V SPRZEDAŻ ŻYWNOŚCI OD ROLNIKA
   PRZEZ INTERNET

Bez wątpienia okres pandemii COVID-19 zwięk-
szył zainteresowanie konsumentów dostępem do 
produktów rolnych przez internet. Konieczność po-
zostania w domu, ograniczone możliwości doko-
nywania zakupów w kanale tradycyjnym, tj. w skle-
pach – zarówno tych sieciowych, jak i działających 
lokalnie spowodowała, że coraz częściej warzywa, 
owoce i inne płody rolne wytwarzane przez rolni-
ków kupowane są w kanale e-commerce.

Co istotne, sprzedaż żywności w tym kanale jest 
również regulowana przez przepisy, które jasno 
określają zasady i warunki takiego działania. Tym 
samym każdy sprzedający musi znajdować się pod 
nadzorem Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Jeśli 
działa już pod nadzorem tej inspekcji, to nie jest 
wymagane zgłaszanie rozszerzenia tej działalno-
ści w zakresie rozpoczęcia równoległej sprzedaży 
przez internet. Trzeba jednak pamiętać, że koniecz-
ność zgłoszenia zaistnieje w przypadku pośrednic-
twa w takiej sprzedaży. W zależności od charakteru 
sprzedaży (hurtowy czy detaliczny) mogą znaleźć 
także zastosowanie obowiązki rejestracyjne w In-
spekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spo-
żywczych. Jeśli dodatkowo przedsiębiorca chciałby 
skupić swoją działalność na sprzedaży przez in-
ternet warto również rozważyć zmianę kodu PKD. 
Przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 
marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określo-
nych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku 
z wystąpieniem stanu epidemii nie wprowadziły 
zakazu sprzedaży żywności przez internet.

Według danych opublikowanych przez portal 
Wiadomości Handlowe w czerwcu 2020 r., przed 
wybuchem pandemii koronawirusa prawie 70% 
osób korzystających z internetu przynajmniej raz 
w miesiącu dokonywało zakupów online. Co trzeci 
badany przyznał, że na początku tego okresu ko-
rzystał z e-commerce częściej niż do tej pory, a 6% 
zrobiło zakupy w sieci po raz pierwszy – wynika 
z badania zrealizowanego przez agencję Catchers 
za pośrednictwem panelu badawczego Ariadna. 
Tym samym pandemia koronawirusa gwałtownie 
przyspieszyła rozwój e-commerce w Polsce, również 

w kategorii kupowania żywności. Według szacun-
ków wartość rynku zakupów online w Polsce w 2020 
r. wyniesie 100 mld zł. Przed pandemią estymowa-
no ją na 70 mld zł. Rośnie tym samym nie tylko licz-
ba e-konsumentów, ale również liczba e-sklepów 
– zainteresowanie przedsiębiorców w Polsce ka-
nałem e-commerce wzrosło już w marcu 2020 r. aż 
o połowę w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Prawie co drugi nowy klient sklepów interneto-
wych zdobywał o nich wiedzę głównie za pośred-
nictwem wyszukiwarki internetowej. Wyniki te po-
krywają się z danymi Google Trends – na początku 
wprowadzenia restrykcji liczba wyszukiwań na 
hasło „zakupy online” gwałtownie wzrosła, by po 
kilku tygodniach wrócić do stanu z lutego. Taka 
sytuacja pozwala sądzić, że osoby rozpoczynające 
korzystanie z e-commerce znalazły swój sklep in-
ternetowy i do niego wracają, zwłaszcza że 60% 
osób, które zrobiły zakupy online po raz pierwszy, 
było z nich zadowolonych. Blisko co czwarta osoba 
dokonująca zakupów w sieci po raz pierwszy była z 
nich niezadowolona, a co piąta ma problem, by jed-
noznacznie ocenić swoje doświadczenia. Według 
portalu Shoper.pl, powołującego się na badania 
dziennika „Rzeczpospolita”, internet w czasie pan-
demii okazał się ogromnym dobrodziejstwem i fir-
my już wcześniej działające online widzą ogromny 
wzrost zainteresowania klientów. W porównaniu 
z podobnym okresem w 2019 r., do połowy mar-
ca tego roku najwięcej nowych sklepów założyło 
się w branżach: książki i multimedia,  spożywcza, 
upominkowa, zdrowie i uroda oraz dom i ogród. 
W pierwszych piętnastu dniach marca e-sklepy na 
platformie sklepów internetowych Shoper odno-
towały 20% więcej transakcji niż średnio w lutym. 
Wśród sklepów spore wzrosty notują branże: arty-
kuły spożywcze, zdrowie i uroda (apteki, drogerie 
online), książki i multimedia oraz upominki i akce-
soria. Dużym zainteresowaniem, jak co roku, na po-
czątku marca cieszyła się też branża dom i ogród.
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Tym samym można dziś pokusić się o stwierdze-
nie, że jeszcze kilka lat temu kupowanie żywności 
przez internet dotyczyło tylko nielicznych. Klien-
ci mieli swoje przyzwyczajenia zakupowe i nie-
które ciężko było zmienić, ale dynamiczny rozwój 
branży e-commerce, coraz większa popularyzacja 
urządzeń mobilnych, a teraz także ograniczenie 
swobody ruchu zrobiły swoje. Dziś nawet artyku-
ły spożywcze – kiedyś zarezerwowane dla zaku-
pów stacjonarnych – za pośrednictwem smartfona 
i tabletu chętnie kupują nie tylko najmłodsi, ale 
i starsi, szczególnie ci powyżej 55. roku życia na co 
wskazuje raport „E-grocery w Polsce. Zakupy spo-
żywcze online”. W zakupach online kupujący nie-
zależnie od wieku cenią sobie przede wszystkim 
dostępność i wygodę, czyli szeroki wybór produk-
tów oraz brak konieczności dźwigania zakupów – 
dostawę pod drzwi. Takie czynniki są doceniane 
szczególnie w dobie pandemii, kiedy całe rodziny 
przebywają na kwarantannach i nie mają możli-
wości samodzielnego dokonania zakupów stacjo-
narnie. 

Przykładem skracania łańcucha dostaw od rolnika 
do konsumenta jest powstawanie kolejnych plat-
form internetowych, które oferują produkty spo-
żywcze prosto z pola. Są to z jednej strony sklepy 
typu e-commerce ogólnopolskich sieci handlo-

wych, a także niezależne sklepy internetowe oraz 
strony kooperatyw spożywczych. Tradycyjnie, jak 
co roku, serwis Opineo.pl, czyli internetowa plat-
forma do oceniania e-sklepów, wyróżnił najlepiej 
ocenianych i najpopularniejszych sprzedawców 
w  sieci. W rankingu  Opineo zestawieni zostali ci 
sprzedawcy, którzy w  ciągu ostatnich 12 miesię-
cy uzyskali największą liczbę opinii oraz utrzymali 
najwyższą średnią ocen klientów – także  w ka-
tegorii Żywność. Metodologia rankingu Opineo.
pl jest prosta  i czytelna. Opiera się na potrans-
akcyjnych opiniach konsumenckich, czyli opiniach 
wystawionych przez klientów sklepów interneto-
wych, po dokonanych zakupach. Metodologia jest 
niezmienna od 2010 r., co pozwala na zachowa-
nie porównywalności ocen  kolejnych edycji. Na 
miejscu pierwszym sklep ze zdrową żywnością 
–  KruKam.pl. W ofercie znajdziemy duży wybór 
kasz, ryżu, bakalii, herbat, zdrowych słodyczy, za-
stępników cukru, miody, pasty i masła orzechowe, 
kosmetyki naturalne i wiele innych. Tylko w ciągu 
ostatniego roku sklep zebrał ponad 10 tys. nowych 
opinii, utrzymując wysoką średnią ocen na pozio-
mie 4,92. Klienci cenią sobie sklep za szybkie wy-
syłki, dobrą jakość oraz atrakcyjne ceny. KruKam.pl 
to także 7 sklepów stacjonarnych w największych 
miastach Polski. Ranking wygląda następująco:
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W tym miejscu warto wspomnieć o platformie 
internetowej www.polskiebazarek.pl, która jest 
inicjatywą jednostek doradztwa rolniczego pod-
ległych Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Umożliwia producentom rolnym, a także regional-
nym twórcom rękodzieła, kołom gospodyń wiej-
skich i innym podmiotom ze sfery usług około-
rolniczym (np. gospodarstwom agroturystycznym) 
bezpłatne zamieszczanie ogłoszeń o sprzedaży, 
a tym samym promocję swoich produktów i usług.  

VI RHD A PANDEMIA COVID 19

Po wybuchu pandemii koronawirusa w pierwszym 
kwartale 2020 r. diametralnie zmieniła się sytuacja 
wszystkich rynków i sektorów, w tym w branży spo-
żywczej. Wraz z wprowadzaniem kolejnych obo-
strzeń i ograniczeń, w tym zamykaniu restauracji, 
pojawiła się u rolników potrzeba sprzedaży więk-
szej liczby produktów bezpośrednio konsumentom. 
W Polsce dość dużo dyskusji poświęcono kwestii 
zamykania bazarków jako miejsc, w których może 
rozprzestrzeniać się wirus. Miało to bezpośrednią 
korelację z wprowadzaniem kolejnych obostrzeń 
dla obywateli w zakresie możliwości przebywa-
nia poza miejscem zamieszkania i dopuszczenia 
możliwości robienia zakupów spożywczych, do-
tarcia do pracy oraz sklepów spożywczych i ogra-
niczeń w zakresie przebywania w nich klientów 
w zależności od powierzchni czy dostępnych kas. 
W czasie, kiedy zamykano restauracje i bary, które 
są naturalnymi partnerami i odbiorcami produk-
tów prosto od rolników, tworzenie tzw. krótkich 
łańcuchów dostaw, czy dostarczanie produktów 
bezpośrednio do klienta z pominięciem pośredni-
ków, np. supermarketów, spowodowało, że konsu-
menci częściej szukają kontaktu z gospodarstwami 
oferującymi takie produkty. Tym samym pojawiło 
się wiele postulatów, które przekonywały rząd do 
pozostawiania bazarków i targowisk otwartych dla 
handlu. Większość argumentów dotyczyła realnej 
pomocy rolnikom, którzy znaleźli się w  trudnej 
sytuacji związanej z zakazem sprzedaży na targo-
wiskach czy bazarach pod groźbą kary pieniężnej 
–  takie komunikaty można było znaleźć na stro-

nach wielu organizacji rolniczych, w tym regional-
nych izb rolniczych. To w  tych miejscach rolnicy 
sprzedają wyprodukowane przez siebie produkty 
takie jak: mięso i  jego przetwory oraz drób: kury, 
kaczki czy gęsi, mąkę, kasze, jaja, mleko, śmieta-
nę, ser biały, miód, kapustę czy ogórki kwaszone, 
owoce, warzywa oraz uprawiane pod osłonami czy 
w  szklarniach kwiaty i nowalijki – przekonywała 
Lubelska Izba Rolnicza. Do postulatów przychylił 
się ówczesny minister rolnictwa Jan Krzysztof Ar-
danowski, który wielokrotnie w ramach przekazów 
internetowych i telewizyjnych apelował: „Nie za-
mykajmy targowisk i bazarów!! W trosce o umożli-
wienie konsumentom dostępu do dobrej, polskiej 
żywności, zachowanie bytu rolników i  sprzedaw-
ców apeluję do samorządów o niezamykanie tar-
gowisk i bazarów. Uważajmy na siebie i innych, ale 
też wspierajmy się”. Minister Ardanowski zwracał 
także uwagę, że targowiska i bazary to miejsca 
pracy wielu osób i ich rodzin. To miejsca, na któ-
re docierają produkty od rolników, którzy mają 
ograniczony dziś zbyt z powodu zamknięcia barów, 
restauracji czy stołówek. – Żywności mamy pod 
dostatkiem. Dajmy szansę nam wszystkim: produ-
kującym, sprzedającym i konsumentom. Przestrze-
gajmy jednak podstawowych zasad, które znajdują 
się na stronie Głównego Inspektora Sanitarnego 
– podkreślał minister. Finalnie, rząd nie zdecydo-
wał się na wprowadzenie obostrzeń w zakresie 
zamykania bazarków w okresie pierwszej fali pan-
demii koronawirusa, a samorządy odpowiedzialne 
za regulację ich zdecydowały się, by pozostały one 
otwarte dla konsumentów. 
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VII DANE STATYSTYCZNE

Jak wynika z  danych GUS-u, w  2018 r. w  Polsce 
funkcjonowało nieco ponad 1,4 mln gospodarstw 
rolnych. Gospodarstwa te użytkowały łącznie aż 
14,7 mln ha użytków rolnych (o  0,3% więcej niż 
w roku 2017) i utrzymywały 9,8 mln sztuk dużych 
zwierząt gospodarskich (co stanowi wynik wyższy 
o 1,6% względem poprzedniego roku). GUS infor-
muje, że  średnia powierzchnia użytków rolnych 
w gospodarstwie utrzymuje się od kilku lat na po-
ziomie ok. 10 ha. W 2018 r. wynosiła ona 10,3 ha). 
Warto nadmienić, iż powierzchnia zasiewów wy-
niosła blisko 10,8 mln  ha, co oznacza niewielki 
wzrost w stosunku do roku poprzedniego (o 0,7%). 
W strukturze tej  tradycyjnie dominowały zboża – 
stanowiły one aż 72,1% ogólnej powierzchni za-
siewów. Na  kolejnych miejscach uplasowały się 
uprawy przemysłowe (10,6%) i uprawy pastewne 
(9,4%). Niestety, wzrosty w  liczbie hodowlanych 
zwierząt i  powierzchni posiadanych gruntów nie 
zaowocowały dodatnimi zmianami w  produkcji 
rolniczej na świecie. Wręcz przeciwnie, 2018 r. przy-
niósł spadek globalnej produkcji rolniczej liczonej 
w cenach stałych (o 2,0% rok do roku). O spadku 
w  największej mierze zadecydowało zmniejsze-
nie produkcji roślinnej o  prawie 7%. Jak wyni-
ka z  „Rocznika Statystycznego Rolnictwa” za  rok 
2018, polscy rolnicy zarządzają użytkami rolnymi 
o łącznej powierzchni niemal 14,7 mln hektarów. 
Większość tych ziem (ponad 13,4 mln ha) należy 
do gospodarstw rolnych indywidualnych. Najwię-
cej gruntów ornych odnotowano na  terenie wo-
jewództwa mazowieckiego (aż 1,9 mln ha), wiel-
kopolskiego (1,8 mln ha) i kujawsko-pomorskiego 
(1,1 mln ha), a najmniej – na ziemi Lubuskiej (390 
tys. ha) i na Śląsku (370 tys. ha). Co ciekawe, zde-
cydowana większość użytków rolnych zarządza-
nych przez polskich rolników w 2018 r. znajdowa-
ła się poza zasiewami. Mowa o obszarze rzędu aż 
do 10,7 mln  ha. Łąki trwałe zajmowały łącznie 2,7 
mln  hektarów, uprawy trwałe – 384 tys. ha (sady 
aż 362 tys. ha), a pastwiska trwałe – 374 tys. ha. 

W marcu 2019 r., czyli w trzy lata po wprowadze-
niu zapisów dopuszczających sprzedaż przez rol-
ników wytwarzanych przez nich płodów rolnych 
oraz w trzy miesiące po nowelizacji tych zapisów 
na taką formę dodatkowej działalności zdecydo-

wało się 2900 rolników, którzy sprzedają w ramach 
RHD  produkty pochodzenia zwierzęcego  oraz ok. 
1000 rolników, którzy sprzedają produkty roślinne. 
Tym samym, zarejestrowaną działalność sprzeda-
żową w ramach tego modelu sprzedaży prowadzi-
ło niespełna 4 tys. rolników. Są to dane, które zo-
stały przekazane przez ówczesnego wiceministra 
rolnictwa Ryszarda Zarudzkiego w odpowiedzi na 
zapytanie posła Marka Kwitka w sprawie funkcjo-
nowania rolniczego handlu detalicznego, które 
w dniu 12 marca 2019 r. zostało skierowane do re-
sortu rolnictwa.

Według przedstawionych 10 listopada 2020 r. 
informacji w sprawie liczby podmiotów prowa-
dzących w Polsce rolniczy handel detaliczny, Mi-
nisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazało, 
że zgodnie z danymi z rejestru prowadzonego w 
Głównym Inspektoracie Weterynarii, aktualnymi 
na dzień 12.11.2020 r., liczba podmiotów prowa-
dzących działalność rolniczy handel detaliczny pod 
nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej, tj. w zakresie 
produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego 
oraz żywności zawierającej jednocześnie produk-
ty pochodzenia zwierzęcego i środki spożywcze 
pochodzenia niezwierzęcego wynosiła 10  036. 
Liczba podmiotów prowadzących rolniczy handel 
detaliczny pod nadzorem Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej, tj. w zakresie produkcji środków spo-
żywczych pochodzenia niezwierzęcego, zgodnie z 
danymi przekazanymi do Ministerstwa Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi przez Głównego Inspektora Sanitar-
nego, aktualnymi na dzień 31.12.2019 r., wynio-
sła 1129. Ministerstwo nie dysponuje nowszymi 
danymi, tj. z 2020 r. z uwagi na uzgodniony z GIS 
schemat ich przekazywania i wewnętrzne ustale-
nia dotyczące częstotliwości raportowania danych 
tej Instytucji z jednostkami podległymi. 

Jednocześnie w tym miejscu warto powtórzyć dane 
GUS z których wynika, że liczba podmiotów sprze-
dających na bazarach do końca kwietnia 2020 r. 
wynosiła 100 tys. 
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VIII WNIOSKI

Możliwość sprzedaży bezpośredniej wytwarzanych 
przez rolników produktów pochodzenia zarówno 
roślinnego, jak i zwierzęcego, żywności przetworzo-
nej w prowadzonych przez nich gospodarstwach 
rolnych to bez wątpienia rozwiązanie, które bez-
pośrednio wspiera rolników i otwiera przed nimi 
nowe możliwości. Dotyczy to budowania nowych 
kanałów zbytu i zwiększania wolumenów prowa-
dzonej przez nich produkcji. Sprzedaż żywności, 
która do momentu wprowadzenia prawodawstwa 
porządkującego zasady sprzedaży i kontroli znaj-
dowała się w czarnej strefie i nie podlegała żadnej 
inspekcji – sanitarnej, weterynaryjnej, handlowej 
i niosła za sobą wiele ryzyk, choćby zdrowotnych 
i poczucia, że państwu nie zależy na tym, żeby 
polscy rolnicy, wzorem swoich kolegów z innych 
państw europejskich, mogli samodzielnie sprze-
dawać owoce swojej ciężkiej pracy. Postulowane 
przez wiele lat przepisy w momencie, w którym 
weszły w życie przełożyły się na zainteresowanie 
rolników. Nie ma co do tego wątpliwości, że liczba 
rolników sprzedających produkowaną przez siebie 
żywność sukcesywnie wzrasta. Nie mniej sformu-
łowanie jasnej i czytelnej oceny, czy wprowadzone 
rozwiązania spotkały się z pełnym zainteresowa-
niem rolników, czy spełniły ich oczekiwania jest 
dziś niemożliwe. Wynika to z kilku faktów.

Po pierwsze, nie tworzy się systematycznych i cy-
klicznych raportów, które pokazywałyby realne 
przyrosty w tych samych interwałach czasowych
 i korelowały je na osi czasu z wydarzeniami w 
branży. Dotyczy to zarówno wydarzeń związanych 
ze zmianą obowiązującego porządku prawnego, jak
 i innymi wydarzeniami wpływającymi na cały sektor 
rolny i rolno-spożywczy w Polsce. Dostępne obec-
nie dane pochodzą z wielu okresów i nie sposób w 
zestawić je tak, żeby w logiczny sposób otrzymać 
rzetelne dane pokazujące rzeczywisty stan rzeczy. 
Faktem jest, że rolników sprzedających płody rolne 
i żywność przybywa, ale nie wiemy, czy ta dyna-
mika jest adekwatna do istniejących możliwości 
i oczekiwań zarówno rynku, jak i resortu rolnictwa.

Po drugie, nie prowadzi się wśród rolników cy-
klicznych badań, które pokazałby, czy wprowadzo-
ne rozwiązania rzeczywiście spełniają ich ocze-

kiwania. Porównując liczbę gospodarstw rolnych 
w Polsce do liczby rolników, którzy zdecydowali się 
na te formę działalności z liczbą podmiotów sprze-
dających na bazarach ciężko znaleźć odpowiedź 
na pytanie, czy taki procentowy udział rolników 
w tym systemie to dużo, czy mało. Czy taka dy-
namika przyrostów jest satysfakcjonująca, czy 
pozostawia wiele do życzenia. Czy taka forma 
komunikacji i tak pokazany język korzyści są 
przekonywujące. Czy wreszcie, tak sformułowa-
ny poziom kwestii formalnych i zwolnień w za-
kresie finansowym jest atrakcyjny dla rolników. 
Czy zwolnienia podatkowe są satysfakcjonujące? 

Po trzecie, okres pandemii Covid-19 wyraźnie 
wpłynął nie tylko na zmianę zachowań konsu-
menckich, ale także na struktury sprzedaży pro-
duktów rolnych i rolno-spożywczych w całym kraju. 
W momencie tworzenia raportu Polska przecho-
dziła drugą, jesienną falę zarażeń koronawirusem 
i była w trakcie wprowadzania kolejnych obostrzeń 
w zakresie możliwości swobodnego przemiesz-
czania się oraz handlu. Pewne trendy i tendencje 
nadal pozostawały ruchome i nie dawały możli-
wości porównania ze stanem sprzed marca 2020 r. 
i znalezienia rzetelnej odpowiedzi na pytanie, jak 
sytuacja ta wpłynęła i zmieniła rynek, nawyki kon-
sumenckie, strukturę sprzedaży i jak wpłynęła na 
rolniczy handel detaliczny.

Po czwarte, zarówno polskie, jak i europejskie 
rolnictwo jest w fazie intensywnej transformacji. 
Czytając zarówno opisy unijnych strategii wdra-
żających w najbliższej perspektywie zasady zrów-
noważonej produkcji wpisującej się w Europejski 
Zielony Ład, a także słuchając wypowiedzi Komi-
sarza EU ds. Rolnictwa Janusza Wojciechowskiego 
oraz ministra rolnictwa Grzegorza Pudy w zakresie 
tworzonej unijnej strategii rolnictwa (np. konferen-
cja prasowa w MRiRW w dniu 16 listopada 2020 
r.), która jest opierana na trzech filarach: wspar-
cie małych i średnich, rodzinnych gospodarstw, 
wsparcie rolnictwa ekologicznego, a także działa-
nia na rzecz poprawy dobrostanu zwierząt, należy 
na bieżąco monitorować stan tych prac i badać, 
czy polskie rolnictwo i polscy rolnicy są gotowi na 
wdrożenie tych rozwiązań. Sam fakt tworzenia go-
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PROCESY 
FORMALNE

BADANIA, 
WYWIADY RYNEK ANALIZY KOMUNIKACJA RAPORTY

ZBADANIE 
ZŁOŻONOŚCI 
PROCESÓW

MACIERZ 
ODPOWIEDZIAL-

NOŚCI

MACIERZ 
RYZYKA

PROFESJONALNE 
BADANIA
RYNKOWE

 DAJĄCE WGLĄD 
W SPECYFIKĘ 

RYNKU

PROFESJONALNE 
BADANIA 

ROLNIKÓW 
DAJĄCE WGLĄD 

W ROZPOZNANIE 
ICH POTRZEB 
ORAZ BARIER 

WEJŚCIA DO MO-
DELU SPRZEDAŻY 
BEZPOŚREDNIEJ

PROFESJONALNE 
BADANIA KONSU-
MENTÓW DAJĄCE 

WGLĄD W ROZ-
POZNANIE ICH 

POTRZEB

ANALIZY 
JAKOŚCIOWE 
I ILOŚCIOWE 
W OPARCIU 

O WW. BADANIA

STRUKTURYZO-
WANY REJESTR 
KORZYŚCI DLA 

ROLNIKÓW 
POZWALAJĄCY 

NA ZBUDOWANIE 
EFEKTYWNEJ 

KOMUNIKACJI NA 
POZIOMIE KRAJU

STWORZENIE 
MAPY MOŻLI-

WOŚCI RYNKO-
WYCH (PO-

TENCJALNYCH 
MIEJSC I ZASAD 

SPRZEDAŻY)

RFI 
(ZAPYTANIE 

OFERTOWE) DO 
POTENCJAL-

NYCH 
PARTNERÓW 

I DOSTAWCÓW

DEFINIOWANA 
PROPOZYCJA 

WARTOŚCI DLA 
POSZCZEGÓL-
NYCH INTERE-

SARIUSZY

PREZENTACJA 
I HARMONO-

GRAM DŁUGO-
TERMINOWEGO 

ROZWOJU 
PLATFORMY 

KOMUNIKACJI

ZAŁOŻENIA 
STRATEGII 

MARKETINGOWE

WSTĘPNY 
PROJEKT 

STRATEGII 
KOMUNIKACJI

BUDOWANIE 
PLATFORMY 

KOMUNIKACJI 
I BAZY DANYCH 

PODMIOTÓW 
ZAINTERESOWA-

NYCH 
PROJEKTEM

RZYGOTOWANIE 
I 

PUBLIKACJA 
RAPORTU 

KOŃCOWEGO

spodarstw ekologicznych i tym samym produkcji 
ekologicznej już dziś stawia pytania, czy polskie 
rolnictwo i polscy rolnicy są na takie rozwiązania 
gotowi, czy koszty produkcji względem ogranicze-
nia wolumenu i droższego produktu końcowego 
pozwoli utrzymać rentowność tych gospodarstw, 
czy polski konsument jest dziś gotowy radykalnie 
zmienić swój koszyk zakupowy i kupować więcej 
produktów ekologicznych? Czy struktura i siły eks-
portowe, przetwórcze będą mogły w niedalekiej 
przyszłości zagospodarować ten potencjał i spra-
wić, że u podstaw transformacja będzie rentowna?

Tym samym rekomendacją niniejszego raportu 
jest przeprowadzenie całościowego projektu ba-
dawczego oraz zbadanie stanu, w jakim będzie się 
znajdować rolniczy handel detaliczny zarówno po 
zakończeniu / ustabilizowaniu się rynków po pan-
demii Covid-19, jak i w zakresie przygotowań całej 
branży rolnej do zielonej transformacji. To są dwa 
podstawowe pytania, które będzie trzeba zadać: 
jak polskie rolnictwo i rynek konsumencki wyszły 
z kryzysu gospodarczego po okresie pandemii ko-
ronawirusa i czy w tej nowej rzeczywistości będzie 
w stanie udźwignąć ciężar procesu zmian. Dlatego 
zalecamy przeprowadzenie całościowego projektu 
badawczego zgodnie z następującym schematem:
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