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Główny Lekarz Weterynarii uprzejmie przypomina, że koła łowieckie muszą być zarejestrowane 
przez właściwego PLW jako podmioty prowadzące produkcję podstawową lub sprzedaż bezpośrednią, a ich 
działalność w zakresie objętym pojęciem „produkcji” z ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego, czy 
też „produkcji podstawowej” z rozporządzenia (WE) 178/2002 podlega nadzorowi Inspekcji Weterynaryjnej.  

Rejestracja kół łowieckich przez powiatowych lekarzy weterynarii jako podmiotów prowadzących 
produkcję podstawową odbywa się zgodnie z procedurą określoną w art. 21 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. 
o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. 2021, poz. 306). Należy podkreślić, że produkcja 
podstawowa obejmuje m.in. następujące działania: transport, składowanie i przetwarzanie surowców 
(produktów podstawowych) w miejscu produkcji, pod warunkiem że nie zmienia to znacznie ich charakteru. 
Wymagania przy prowadzeniu działalności w zakresie produkcji podstawowej zostały określone w 
załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 
r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. U. UE L 139 z 30.4.2004, s. 1 z późn. zm.).

Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 nie ma zastosowania m.in. do bezpośrednich dostaw, 
dokonywanych przez producenta, małych ilości surowców do konsumenta końcowego lub lokalnego zakładu 
detalicznego bezpośrednio zaopatrującego konsumenta końcowego – w zakresie prowadzenia tego rodzaju 
działalności koło łowieckie może zarejestrować sprzedaż bezpośrednią. Zastosowanie mają wówczas 
wymogi ustanowione w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2015 r. w 
sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do 
sprzedaży bezpośredniej (poz. 1703). W ww. wymogach określono w szczególności, jakie podmioty mogą 
nabywać produkty w ramach sprzedaży bezpośredniej, jakie są ograniczenia zasięgu geograficznego 
prowadzonej sprzedaży oraz limity ilości sprzedawanych produktów, jakie są warunki transportu i 
przechowywania oraz wymagania w odniesieniu do badań (włośnie) i prowadzenia dokumentacji.

Należy również zaznaczyć, że zgodnie z § 20 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów 
pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej, w przypadku grubej zwierzyny 
łownej wytrzewianie musi mieć miejsce na łowisku. Jednocześnie ust. 3.2.5.10 załącznika do rozporządzenia 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia w 2021 r. na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem 
wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie” (poz. 
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236) stanowi, iż „Każdy odstrzelony dzik na obszarze objętym ograniczeniami oraz na obszarze zagrożenia 
jest niezwłocznie niewypatroszony, w całości, dostarczany do położonego na tym samym obszarze punktu 
skupu dziczyzny lub zakładu obróbki dziczyzny, lub innego zakładu nadzorowanego przez organ Inspekcji 
Weterynaryjnej, w którym mogą być przechowywane tusze lub skóry dzików”. Tym samym wprowadzanie 
do obrotu w ramach sprzedaży bezpośredniej tusz dzików i mięsa z tych tusz pozyskanych na obszarze 
objętym ograniczeniami oraz na obszarze zagrożenia może mieć miejsce jedynie, jeśli ww. zakłady, w 
których mogą być przechowywane tusze lub skóry dzików i w których może odbyć się patroszenie, są 
zlokalizowane na łowisku.

Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 nie ma również zastosowania do produkcji podstawowej na 
własny domowy użytek – dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego prowadzi wprawdzie produkcję 
podstawową, ale nie jest to produkcja na własny domowy użytek, albowiem koło łowieckie wprowadza tusze 
na rynek (zgodnie z definicją wprowadzenia na rynek określoną w art. 3 rozporządzenia (WE) 178/2002), a 
dopiero myśliwy wykorzystuje tusze na własny domowy użytek.

Zaznaczyć przy tym należy, że przepisy nie wykluczają jednoczesnego zarejestrowania kół 
łowieckich jako podmioty prowadzące produkcję podstawową oraz podmioty prowadzące sprzedaż 
bezpośrednią tusz dzików.

Ponadto, zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 9 rozporządzenia (UE) 2019/627 w związku z art. 
2 ust. 1 lit. c rozporządzenia (WE) nr 852/2004, zakład oznacza każdą jednostkę przedsiębiorstwa 
spożywczego. W związku z powyższym za „inny zakład nadzorowany przez organ Inspekcji 
Weterynaryjnej, w którym mogą być przechowywane tusze lub skóry dzików”, o którym mowa w ust. 
3.2.5.10, 3.2.5.18-19 oraz 3.2.5.25 załącznika do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
27 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia w 2021 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu 
mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie 
wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie”, można uznać w szczególności obiekt (jednostkę) objęty 
działalnością prowadzoną przez koła łowieckie zarejestrowaną zgodnie z art. 20 ust. 1 lit. a tiret trzecie 
ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego i tym samym objętą nadzorem 
Inspekcji Weterynaryjnej.

Katarzyna Piskorz
/podpisano elektronicznie/
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