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✓ Inspekcja Weterynaryjna sprawuje w ramach MLO i SB nadzór nad 

żywnością pochodzenia zwierzęcego oraz w ramach RHD nad 

żywnością pochodzenia zwierzęcego i tzw. żywnością złożoną 

(zawierającą jednocześnie środki spożywcze pochodzenia 

niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego).

NADZÓR INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ NAD

RHD, MLO, SB



LICZBA PODMIOTÓW POD NADZOREM IW
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Dane na 31 grudnia danego roku (na podstawie sprawozdania z działalności IW)



RODZAJ PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

MLO

produkcja produktów 
mięsnych (1629)

rozbiór mięsa wołowego, 
wieprzowego, baraniego, 

koziego, końskiego, 
drobiowego i zajęczaków 

(1226)

produkcja mięsa 
mielonego, surowych 
wyrobów mięsnych 

(519)

275

192

225 48
11

11

produkcja produktów mięsnych (1629)

rozbiór mięsa wołowego, wieprzowego, baraniego,
koziego, końskiego, drobiowego i zajęczaków (1226)

produkcja mięsa mielonego, surowych wyrobów
mięsnych (519)

produkcja produktów mlecznych lub produktów na
bazie siary wyprodukowanych z mleka lub siary (275)

produkcja gotowych posiłków (potraw) z produktów
pochodzenia zwierzęcego (192)

produkcja wstępnie przetworzonych lub
przetworzonych produktów rybołówstwa (225)

rozbiór mięsa zwierząt łownych odstrzelonych (48)

rozbiór mięsa zwierząt dzikich utrzymywanych w
warunkach fermowych (11)

produkcja produktów jajecznych (11)

Dane IW wg stanu na dzień 09.06.2022



RODZAJ PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

SB

302 60
361 1085

3 195

jaja konsumpcyjne (1627)

nieprzetworzone produkty 
pszczele (11232)

11

drób (302)

zajęczaki (60)

zwierzęta łowne (361)

produkty rybołówstwa (1085)

żywe ślimaki (3)

mleko i śmietana (195)

jaja konsumpcyjne (1627)

nieprzetworzone produkty pszczele
(11232)
produkcja produktów jajecznych (11)

Dane IW wg stanu na dzień 09.06.2022



RODZAJ PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

RHD

mleko surowe albo mleko surowe 
i siara; 895

jaja od drobiu; 2563

pszczele nieprzetworzone 
produkty; 10071

świeże mięso wołowego, 
wieprzowego, baraniego, koziego, 

końskiego lub produkowane z 
tego mięsa surowe wyroby 

mięsne lub mięso mielone; 761

produkty mięsne; 916

produkty mleczne lub produkty na 
bazie siary; 988

żywność, w tym gotowe posiłki (potrawy), zawierające 
jednocześnie produkty pochodzenia zwierzęcego i 

środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego; 602

Dane IW wg stanu na dzień 09.06.2022



✓ Poradnik „Pracownia do pozyskiwania miodu w krótkim łańcuchu dystrybucji”

https://pcpl.wrotapodlasia.pl/pl/polecane_opracowania/poradnik-miodowy/

✓ Opracowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

✓ Pozytywnie zaopiniowany przez Głównego Lekarza Weterynarii

✓ stanowi krajowe wytyczne dobrej praktyki zgodnie z art. 8 rozp. 852/2004

PORADNIK „MIODOWY”

https://pcpl.wrotapodlasia.pl/pl/polecane_opracowania/poradnik-miodowy/


✓ Okresowe:

• Zakład o niskim ryzyku: MLO, SB – nie mniej niż 1 raz na 24 miesiące, 

RHD – nie mniej niż raz na 36 miesięcy

• Zakład o średnim ryzyku – MLO, SB – 1/12 miesięcy, RHD – 1/24 miesiące

• Zakład o wysokim ryzyku – MLO, SB – 1/6 miesięcy, RHD – 1/12 miesięcy

✓ Doraźne 

RODZAJE KONTROLI PROWADZONYCH 
PRZEZ INSPEKCJĘ WETERYNARYJNĄ



✓ Liczba podmiotów skontrolowanych w 2021 r. – RHD: 4 103 (31%)

✓ W podmiotach prowadzących działalność RHD podczas kontroli 

najczęściej stwierdzano nieprawidłowości dotyczące: 

• higieny osobistej pracowników i szkoleń (506)

• systemu HACCP (426)

• możliwości śledzenia i znakowania (358)

• wymagań dotyczących pomieszczeń żywnościowych (308)

PRZYKŁADY NAJCZĘSTSZYCH NIEZGODNOŚCI 
STWIERDZANYCH W TRAKCIE KONTROLI

Dane IW za 2021 r. z RRW-5 dział 1



✓ Liczba podmiotów skontrolowanych w 2021 r. – SB: 4 684 (32%)

✓ W podmiotach prowadzących SB najczęściej stwierdzano 

nieprawidłowości dotyczące: 

• higieny osobistej pracowników i szkoleń (328)

• jakości wody (214)

• wymagań dotyczących pomieszczeń żywnościowych (145)

PRZYKŁADY NAJCZĘSTSZYCH NIEZGODNOŚCI 
STWIERDZANYCH W TRAKCIE KONTROLI

Dane IW za 2021 r. z RRW-5 dział 1



✓ Liczba podmiotów skontrolowanych w 2021 r. – MLO: 1 580 (69%)

✓ W podmiotach prowadzących MLO najczęściej stwierdzano 

nieprawidłowości dotyczące: 

• wymagań dotyczących pomieszczeń żywnościowych (455)

• wymagań dotyczących sprzętu i wyposażenia (328)

• systemu HACCP (307)

• wymagań mikrobiologicznych (210)

PRZYKŁADY NAJCZĘSTSZYCH NIEZGODNOŚCI 
STWIERDZANYCH W TRAKCIE KONTROLI

Dane IW za 2021 r. z RRW-5 dział 1



RHD, MLO, SB

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA



✓ Jedna osoba może prowadzić różne formy działalności

✓ Wymagane jest zgłoszenie do PLW 30 dni przed rozpoczęciem 

działalności

✓ NIE jest wymagany projekt technologiczny zakładu

PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI



✓ Żywność jednoskładnikowa – w całości z własnej hodowli / uprawy (np. jaja, mleko, 

świeże mięso)

✓ Żywność wieloskładnikowa – jeden składnik w całości z własnej hodowli / uprawy, 

można zakupić inne składniki (w sposób zgodny z obowiązującym prawem!)

Zmiana definicji RHD (doprecyzowanie) od 04.02.2021: 

„29b) rolniczy handel detaliczny - handel detaliczny w rozumieniu art. 3 ust. 7 rozporządzenia nr 178/2002, polegający na:

a) produkcji żywności zawierającej co najmniej jeden składnik pochodzący w całości z własnej uprawy, hodowli lub 

chowu podmiotu działającego na rynku spożywczym oraz [wcześniej produkcji żywności pochodzącej w całości lub części…]

b) zbywaniu żywności, o której mowa w lit. a, konsumentowi finalnemu, o którym mowa w art. 3 ust. 18 rozporządzenia nr 

178/2002, lub zakładom prowadzącym handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego

RHD – POCHODZENIE SUROWCA



✓ Mięso wykorzystywane w ramach RHD i MLO musi pochodzić z 

legalnego źródła, tj. może pochodzić z zakładów MLO lub zakładów 

zatwierdzonych, NIE MOŻE pochodzić z uboju na użytek własny

✓ W ramach MLO można wykorzystywać surowce z SB, tylko jeśli te 

dwie działalności prowadzi ten sam podmiot, nie można kupować z 

SB prowadzonych przez inne podmioty

POCHODZENIE SUROWCA



✓ RHD:

• Brak ograniczeń dla konsumenta końcowego (w tym sprzedaż przez internet)

• Do zakładów prowadzących handel detaliczny – ograniczenie (ważna lokalizacja 

zakładu a nie miejsce sprzedaży)

✓ MLO i SB

• Zarówno ograniczenia w przypadku zakładów handlu detalicznego, jak i 

konsumenta (niezależnie od sposobu sprzedaży, nawet przez internet), wyjątek: 

sprzedaż podczas imprez promocyjnych na terytorium Polski, pod warunkiem 

poinformowania na piśmie PLW 7 dni przed imprezą

OGRANICZENIA LOKALIZACYJNE SPRZEDAŻY



✓ Warunek konieczny – prowadzenie sprzedaży do konsumenta 

końcowego ORAZ lokalnych zakładów prowadzących handel 

detaliczny dla konsumenta końcowego (w przypadku RHD „lub”, więc 

można prowadzić tylko sprzedaż konsumentom końcowym)

MLO



✓ Listy zakładów prowadzących działalność rejestrowaną nie są 

publikowane na stronie internetowej Głównego Inspektoratu 

Weterynarii z uwagi na przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018r. (Dz. 

U. z 2018 poz. 1000) o ochronie danych osobowych, jak również 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (RODO).

DOSTĘP DO WYKAZÓW PODMIOTÓW



✓ PROJEKT: Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 

regulaminu Sejmu USTAWA z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zmianie 

ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw

→ po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Główny Lekarz Weterynarii udostępnia na stronie internetowej 

Głównego Inspektoratu Weterynarii uaktualnione wykazy, o których 

mowa w ust. 2.”

DOSTĘP DO WYKAZÓW PODMIOTÓW



✓ SB: wymogi z rozp. krajowego

• Badanie na włośnie - tusze świń, dzików i nutrii

• Oznaczenie liczby bakterii – mleko surowe, co najmniej raz w miesiącu

• Woda - co najmniej raz w roku, czy woda spełnia wymagania określone dla wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi, jeżeli pobiera wodę z własnego ujęcia w 

procesie produkcji lub sprzedaży bezpośredniej

KONIECZNOŚĆ WYKONYWANIA BADAŃ 
LABORATORYJNYCH



✓ MLO i RHD: 

• rozporządzenie (WE) Komisji nr 2073/2005

• minimalna częstotliwość określona w załączniku I, określono również warunki zmniejszania tej 
częstotliwości (wyniki zgodne przez określony czas)

• w przypadkach uzasadnionych na podstawie analizy ryzyka, w odniesieniu do niektórych 
zakładów o małej zdolności produkcyjnej, tj. rzeźnie, zakłady  produkujące mięso mielone, 
surowe wyroby mięsne i świeże mięso drobiowe, PLW może wydać decyzję administracyjną w 
sprawie zmniejszenia częstotliwości wskazanych w załączniku I

• mleko surowe - załącznik III do rozporządzenia nr 853/2004, sekcja IX, rozdz. I, 

podrozdz. III, ust. 3 (oznaczenie liczby bakterii i komórek somatycznych)

KONIECZNOŚĆ WYKONYWANIA BADAŃ 
LABORATORYJNYCH



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


