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Zmiany na rynku sprzedaży karpia:

➔ presja organizacji ekologicznych na ograniczenie 

sprzedaży żywych ryb

„Klub Gaja od początku swojej działalności występuje przeciwko męczeniu żywych karpi.

Początki kampanii sięgają roku 1976, kiedy to Jacek Bożek, założyciel i obecny Prezes

Klubu Gaja, uratował rybę z rodzinnego domu i wypuścił ją na wolność”.

Nie baw się w kata, kup karpia w płatach – to jedno z haseł kampanii: jeszcze żywy

KARP. (www.klubgaja.pl)

➔ zmiana polityki sieci handlowych

„większość dużych sieci handlowych wycofuje się ze sprzedaży żywych karpi, która

według ekologów jest niehumanitarna. Ryby prosto z wody oferuje tylko część

hipermarketów, a przedstawiciele sieci zachęcają do wybierania filetów”

(www.money.pl, 2018 r.)

http://www.money.pl/


Zmiany na rynku sprzedaży karpia:

➔ preferencje konsumentów

„przed podjęciem decyzji o sprzedaży żywych karpi w tym roku przeprowadziliśmy

badania opinii wśród naszych klientów. Wynika z nich, że nadal znaczna część klientów

naszej sieci oczekuje sprzedaży żywego karpia prosto z wody przed świętami - piszą

przedstawiciele Carrefoura (…)” (www.money.pl, 2018 r.),

➔ zmiana struktury sprzedaży

„o żywego karpia z roku na rok coraz trudniej. Z jego sprzedaży wycofują się sieci

handlowe, które już wcześniej osłabiły bazarowy handel”, (finanse.wp.pl, 2018).

„Żywy karp będzie na rynku, ale prawdopodobnie w niewielkich ilościach. Być może

będzie dostępny jedynie bezpośrednio w gospodarstwach rybackich (…) – mówi dla

„Dziennika Wschodniego” Katarzyna Stachowicz z Gospodarstwa Rybackiego Jedlanka,

prezes Oddziału Lubelskiego Związku Producentów Ryb”. (www.superbiz.se.pl, 2018),

http://www.money.pl/
http://www.superbiz.se.pl/


Kompromis?

Konsumenci oczekują możliwości zakupu karpia prosto z wody, co nie

jest równoznaczne z chęcią transportowania żywego karpia do domu.

Oferowanie żywych ryb do sprzedaży, a następnie ich uśmiercanie

bezpośrednio po zakupie wydaje się być rozwiązaniem kompromisowym.

Najbardziej zalecana jest sprzedaż ryb po uprzednim ich uśmierceniu,

w ostateczności w przypadku braku możliwości uboju karpi przed

sprzedażą zaleca się (...) sposób postępowania uwzględniający

dobrostan ryb oraz minimalizujący ich cierpienie.

(Wytyczne w postępowaniu z żywymi rybami będącymi przedmiotem sprzedaży

detalicznej, www.wetgiw.gov.pl)



Gospodarstwo rybackie jako producent żywności

Każda, nawet najprostsza forma przetwarzania ryb, w tym np.:

uśmiercanie, wykrwawianie, odgławianie, patroszenie, itd., wymaga

rejestracji u właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii.

Formalne ramy prowadzenia planowanej działalności:

1) Sprzedaż bezpośrednia

2) Rolniczy handel detaliczny

3) Działalność marginalna, lokalna i ograniczona

4) Zakład zatwierdzony



Sprzedaż bezpośrednia

Możliwości:

1) produkcja i sprzedaż: ryb żywych, ryb uśmierconych,

ryb wykrwawionych, wypatroszonych, odgłowionych

i pozbawionych płetw,

2) brak ilościowego limitu sprzedaży,

3) nie wymaga prowadzenia działalności gospodarczej.
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Ograniczenia:

1) brak możliwości dalszego przetwarzania ryb (płaty, filety, wędzenie),

2) sprzedaż na rzecz konsumenta końcowego lub do zakładów
prowadzących handel detaliczny,

3) Sprzedaż na terenie województwa, w którym odbywa się produkcja,
i na terenie sąsiadujących województw (wyjątek – promocja produktów).



Rolniczy handel detaliczny

Możliwości:

produkcja i sprzedaż wszystkich rodzajów produktów rybołówstwa:

1) tzw. surowców: ryb żywych, uśmierconych, wykrwawionych,

patroszonych, odgłowionych,

2) tzw. produktów rybołówstwa wstępnie przetworzonych: płatów, filetów,

dzwonków,

3) produktów przetworzonych: ryb wędzonych, marynowanych,

smażonych,

4) nie wymaga prowadzenia działalności gospodarczej

5) preferencje podatkowe do 40 tys. obrotu.



Rolniczy handel detaliczny

Ograniczenia:

1) sprzedaż na rzecz konsumenta końcowego lub do zakładów prowadzących

handel detaliczny,

2) sprzedaż do zakładów detalicznych jedynie na terenie województwa, w

którym odbywa się produkcja, i na terenie przyległych powiatów oraz miast

– siedzib wojewodów i sejmików województwa,

3) brak możliwości zatrudniania pracowników,

4) sprzedaż bez udziału pośredników (wyjątek),

5) limit sprzedaży:

a) surowce – 1,8 t / rok 

b) wstępnie przetworzone lub przetworzone 

produkty rybołówstwa – 1,4 t / rok



Działalność marginalna lokalna i ograniczona

Możliwości:

produkcja i sprzedaż wszystkich rodzajów produktów rybołówstwa:

1) ryb uśmierconych, wykrwawionych,

2)   produktów rybołówstwa wstępnie przetworzonych: 

ryb patroszonych, odgłowionych, płatów, filetów, dzwonków,

3) produktów przetworzonych: ryb wędzonych, marynowanych,

smażonych.



Działalność marginalna, lokalna i ograniczona

Ograniczenia:

1) sprzedaż na rzecz konsumenta końcowego lub do zakładów

prowadzących handel detaliczny (obligatoryjnie),

2) sprzedaż jedynie na terenie województwa, w którym odbywa się

produkcja, i na terenie przyległych powiatów oraz

miast – siedzib wojewodów i sejmików województwa,

3) wymaga prowadzenia działalności gospodarczej,

4) limit wagowy dotyczy tylko sprzedaży do zakładów detalicznych

i wynosi:

a) 0,5 tony / tydzień, lub

b) 26 ton / rok



Zestawienie możliwości i ograniczeń poszczególnych rodzajów działalności

Rodzaj 
działalności

Możliwości produkcyjne Limit 
sprzedaży

dla 
konsumentów

Limit sprzedaży

do sklepów

Obszar prowadzenia sprzedaży Działal
ność

Sprzedaż 
bezpośrednia

- ryby żywe,
- uśmiercone,
- wykrwawione.
- odgłowione,
- wypatroszone

brak brak
Województwo i sąsiednie 
województwa

rolnicza

Rolniczy 
handel 
detaliczny

- ryby żywe,
- wstępnie przetworzone 
(patroszone, odgłowione)

- przetworzone (wędzone 
smażone)

Surowce – 1,8 tony/rok 
(ryby żywe, uśmiercone, patroszone,
odgłowione)

Wstępnie przetworzone
i przetworzone – 1,4 tony/rok

Dla konsumentów – cały kraj.
Do sklepów – teren województwa i 
przyległych powiatów oraz miasta 
– siedziby wojewodów i sejmików 
województwa

rolnicza

Działalność 
marginalna 
lokalna i 
ograniczona

- wstępnie przetworzone 
(patroszone, odgłowione)

- przetworzone (wędzone 
smażone)

brak
0,5 tony/tydz. 

lub
26 ton/rok

Województwo i przyległe powiaty 
oraz miasta – siedziby wojewodów 
i sejmików województwa

gospodar
-cza



Wybrane przykłady wymagań weterynaryjnych dot. przetwarzania i sprzedaży
produktów rybołówstwa

Transport i przetrzymywanie żywych ryb:

Transport żywych ryb lub ich przetrzymywanie w celu sprzedaży bez

dostatecznej ilości wody umożliwiającej oddychanie uznawane jest za

znęcanie się nad zwierzętami.

(Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt)

Brak aktów wykonawczych i przepisów szczegółowych.



Transport i przetrzymywanie żywych ryb:

Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dot. postępowania

z żywymi rybami będącymi przedmiotem sprzedaży detalicznej:

Przetrzymywanie ryb (oferowanie do sprzedaży):

baseny - szczelne, o gładkich ścianach i gładko zakończonych krawędziach;

woda - czysta, natlenowana lub napowietrzana; wymiana wody nie rzadziej niż

co 48 h;

zagęszczenie - przy stosowaniu natlenowania wody 1kg masy/l wody;

optymalna temp. wody 10oC (+/- 5oC)

ryby bez widocznych uszkodzeń - ryby, które posiadają rany i inne uszkodzenia

ciała powinny być uśmiercane niezwłocznie po przybyciu do sklepu.



Transport i przetrzymywanie żywych ryb:

przepisy prawa nie regulują sposobu postępowania z żywymi rybami będącymi 
własnością klienta (po sprzedaży detalicznej, wytyczne c.d.)

Opakowania stosowane do przenoszenia ze sklepu żywych ryb przez

konsumenta końcowego:

bez wody, pozwalające karpiom na wykorzystanie naturalnej wymiany gazowej przez

powierzchnię skóry - zasadą stosowania takiego opakowania jest to, aby ryba nie stykała

się całą powierzchnią skóry z opakowaniem, jak to np. ma miejsce, gdy ryba zostanie

owinięta torbą foliową. W celu zapewnienia wymiany gazowej opakowanie powinno

posiadać elementy odsuwające ciało ryby od powierzchni opakowana np. pojemniki z

„ożebrowaniem” lub odpowiednio perforowany wkład z tworzywa umieszczony wokół

ciała ryby. Dodatkowo torba, w której umieszczona jest ryba, musi pozostawać

niezawiązana.

z wodą - podstawowe znaczenie ma zapewnienie rybie możliwości przyjęcia naturalnej

pozycji, dlatego kluczowym jest rozmiar opakowania, tak aby ryba nie znajdowała się w

nienaturalnej pozycji lub nie była wygięta bez możliwości zmiany pozycji - dotyczy to w

szczególności pojemników o sztywnych ścianach, chociaż także ma znaczenie w

przypadku foliowych toreb; z uwagi na brak możliwości stałego napowietrzania ilość wody

w opakowaniu powinna być co najmniej w stosunku 1:2 masy karpia do masy wody.



Wybrane przykłady wymagań weterynaryjnych dot. przetwarzania i sprzedaży
produktów rybołówstwa

Uśmiercanie: 

Uśmiercanie zwierząt może odbywać się wyłącznie w sposób

humanitarny polegający na zadawaniu przy tym minimum cierpienia

fizycznego.

Podczas uśmiercania i działań związanych z uśmiercaniem

zwierzętom oszczędza się wszelkiego niepotrzebnego bólu,

niepokoju lub cierpienia.

Zabrania się uboju lub uśmiercania zwierząt kręgowych przy udziale

dzieci lub w ich obecności.



Wybrane przykłady wymagań weterynaryjnych dot. przetwarzania i sprzedaży
produktów rybołówstwa

Uśmiercanie:

Zwierzę kręgowe, a więc także ryba, może zostać uśmiercone tylko

po uprzednim pozbawieniu świadomości przez osoby posiadające

odpowiednie kwalifikacje

Przepisy prawa nie regulują zagadnienia dotyczącego kwalifikacji osób

uśmiercających ryby. Uśmiercanie karpi w mobilnym punkcie sprzedaży

bezpośredniej nie spełnia definicji uboju.

Z pewnością osoba uśmiercająca ryby nie może być dzieckiem, a więc

musi mieć ukończone 18 lat.



Wybrane przykłady wymagań weterynaryjnych dot. przetwarzania i sprzedaży
produktów rybołówstwa

Uśmiercanie: 

Zwierzę kręgowe może zostać uśmiercone tylko po uprzednim

pozbawieniu świadomości – przypadek sprzedawcy z Krotoszyna 2018 r.

Metody oszałamiania:

Metoda udarowa – uderzenie pałką w głowę prowadzące do rozległego

i nieodwracalnego uszkodzenia mózgu (zniszczenia), lub uderzenie

pałką w głowę połączone z dekapitacją lub skrwawieniem.

Metoda elektryczna – w kąpieli wodnej, raczej niepraktyczna w punkcie

sprzedaży bezpośredniej.

(Rozporządzenie Rady (WE) NR 1099/2009 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie
ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania)

(Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt)



Założenia produkcyjne

SB, RHD, MLO Zakład zatwierdzony

Projekt technologiczny

Budowa, adaptacjaBudowa, adaptacja

Zatwierdzenie projektu

Wniosek o zatwierdzenie

Decyzja o zatwierdzeniu 
nadanie WNI

Wniosek o rejestrację

Decyzja o wpisie do rejestru 
nadanie WNI

Algorytm rejestracji / zatwierdzenia zakładu

Decyzja o wyborze 
kategorii zakładu

Technolog

Dokumentacja operacyjna
HACCP

Dokumentacja operacyjna
dobre praktyki

PLW na wniosek
Inwestora

Technolog

Inwestor

PLW po kontroli
zakładu

Decyzja o wyborze 
kategorii zakładu

Technolog

Inwestor

PLW bez konieczności 
kontroli

Inwestor



Podstawowe akty prawne

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

2) 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.

3) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z

dnia 21 października 2009 r. określające przepisy sanitarne dotyczące

produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do

spożycia przez ludzi, i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002.

4) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1099/2009 z dnia 24 września 2009 r. w

sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania.

5) Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego.

6) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.



Podstawowe akty prawne

7) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września
2015 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów
pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej.

8) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r.

w sprawie maksymalnej ilości żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu

detalicznego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania.

9) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2016 r. w

sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i

ograniczonej.



Dziękuję za uwagę


