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Szanowny Panie Prezesie

W odpowiedzi na pismo Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 22.10.2020r., znak: 

KRIR/MR/W/1085/2020, dotyczące możliwości dofinansowania, zmniejszenia lub zniesienia kosztów 

badań mikrobiologicznych żywności wyprodukowanej w ramach rolniczego handlu detalicznego, 

uprzejmie informuję, co następuje.

W ramach instrumentu pomocy w zakresie wsparcia inwestycji w przetwórstwo i marketing 

produktów rolnych, wdrożonego na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 

dnia 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty 

pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, 

obrót nimi lub ich rozwój” objętego programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 651 i 1880), możliwe jest dofinansowanie kosztów zakupu aparatury do 

wykonywania tego typu badań tj. zgodnie z treścią przepisów wykonawczych dla poddziałania 4.2 

kosztów w zakresie: „aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem 

produkcji lub magazynowania”. Natomiast w przypadku „Wsparcia na przystępowanie do systemów 

jakości”, w ramach PROW 2014-2020, do kosztów kwalifikowalnych operacji zalicza się m.in. koszty 

kontroli (w tym badań specjalistycznych i analiz).

 Jednocześnie należy podkreślić, że zgodnie z przepisami prawa żywnościowego środki 

spożywcze produkowane m. in. w ramach rolniczego handlu detalicznego powinny być badane przez 

producentów, w miarę potrzeb, na zgodność z kryteriami mikrobiologicznymi, zawartymi w 

rozporządzeniu (WE) Komisji nr 2073/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie kryteriów 

mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 338 z 22.12.2005, str. 1, z 

późn. zm.), w ramach potwierdzenia lub weryfikacji prawidłowego funkcjonowania stosowanych 

przez nich procedur opartych na zasadach HACCP i dobrej praktyce higienicznej. Przy czym, to 
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podmioty prowadzące daną działalność decydują o odpowiedniej częstotliwości pobierania próbek do 

badań na zgodność z ww. kryteriami, z wyjątkiem przypadków, w których częstotliwości te zostały 

określone w załączniku I do ww. rozporządzenia. Ponadto, częstotliwość pobierania próbek do badań 

powinna być dostosowana do rodzaju i wielkości przedsiębiorstwa, pod warunkiem, że nie stworzy to 

zagrożenia dla bezpieczeństwa żywności. Podmioty prowadzące rolniczy handel detaliczny przy 

opracowywaniu procedur opartych na zasadach HACCP i dobrej praktyce higienicznej mogą 

posiłkować się wytycznymi w tym zakresie zawartymi np. w ”Zawiadomieniu Komisji w sprawie 

wytycznych dotyczących wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności obejmujących 

programy warunków wstępnych i procedury oparte na zasadach HACCP, uwzględniających 

ułatwienia/elastyczność w zakresie wdrażania w niektórych przedsiębiorstwach spożywczych” 

udostępnionymi pod adresem: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0730(01)&from=EN

Ponadto rolnicy mogą również zasięgnąć porad lub informacji w zakresie przepisów prawa 

żywnościowego, w tym dotyczących spełnienia wymogów rozporządzenia (WE) Komisji nr 

2073/2005, u właściwego ze względu na siedzibę zakładu lub miejsce prowadzenia działalności 

powiatowego lekarza weterynarii albo państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. 

Reasumując, to podmioty prowadzące daną działalność, co do zasady, decydują o 

odpowiedniej częstotliwości pobierania próbek do badań mikrobiologicznych żywności, a 

częstotliwość ta powinna być dostosowana do rodzaju i wielkości przedsiębiorstwa, pod warunkiem, 

że nie stworzy to zagrożenia dla bezpieczeństwa żywności. Jednocześnie możliwe formy pomocy 

rolnikom, w kontekście badań laboratoryjnych żywności, są aktualnie możliwie jedynie na zasadach 

ustalonych w ww. instrumentach wsparcia. 

 Z poważaniem 

z up. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  

Anna Gembicka

Sekretarz Stanu
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