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Produkt lokalny – to przede wszystkim wyrób lub usługa, z którą utożsamiają 
się mieszkańcy regionu. Jest on produkowany w sposób nieprzemysłowy, nie-
masowy z surowców lokalnych lub przy użyciu lokalnych metod wytwarzania. 
Produkt lokalny to także produkt, który dla mieszkańców danego regionu jest 
wyrobem codziennym, natomiast dla osób z zewnątrz stanowi coś unikatowego 
i specyficznego.
Wytwarzaniem produktu lokalnego często zajmują się mali producenci rolni, 
którym taka produkcja zapewnia zbyt, przynosi zysk i daje źródło utrzymania. 
Taka produkcja wspiera także lokalną gospodarkę tworząc przedsiębiorczość. 
Produkty lokalne powinny być wysokiej jakości, produkowane z lokalnego, 
świeżego surowca (możliwe, że z rodzimych ras i starych odmian roślin) oraz 
konkurencyjne dla produktów produkowanych masowo. Umożliwiają bowiem 
skrócenie kanałów dystrybucji.

Produkt regionalny – to produkt, który wyprodukowano w określonym regionie. 
Mówiąc o takich produktach używa się określeń związanych z położeniem na 
mapie danego terenu np. produkt regionalny  z Podhala. Produkt regionalny ma 
także specyficzne określenie w regulacjach prawnych dotyczących artykułów 
i środków spożywczych wysokiej jakości. Przez produkty regionalne, nazywane 
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inaczej produktami znanego pochodzenia, rozumiane są produkty, których wy-
soka jakość i renoma związana jest z regionem, w którym są wytwarzane, przy 
czym region nie musi być regionem w sensie geograficznym, tylko oznacza 
obszar, z którym związane jest wytwarzanie produktu.

Produkt tradycyjny - jest wytwarzany tradycyjnymi metodami i z tradycyjnie 
używanych surowców. Określenie „tradycyjny” jest używane w europejskich 
i krajowych aktach prawnych. Produkt tradycyjny może, ale nie musi, być powią-
zany z regionem. To tradycyjne metody wytwarzania muszą zachować końcowy 
efekt produktu. Można powiedzieć, iż produkt lokalny, tradycyjny i regionalny 
są ściśle powiązane metodami produkcji.
Sprzedaż produktów lokalnych, regionalnych i tradycyjnych może odbywać 
się jako sprzedaż bezpośrednia, rolniczy handel detaliczny (poza działalnością 
gospodarczą) lub w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej 
(działalność MOL). Aby prowadzić MOL musisz mieć zarejestrowaną działal-
ność gospodarczą.
Działalność MOL to działalność przetwórcza, która dotyczy sprzedaży i dostawy 
produktów pochodzenia zwierzęcego na niewielką skalę. Unijne rozporządzenie 
nr 853/2004 określa, że:

• działalność ta powinna stanowić małą część całej działalności zakładu,
• zakłady zaopatrywane powinny znajdować się w bezpośrednim sąsiedztwie 

zakładu,
• dostawa powinna dotyczyć jedynie niektórych rodzajów produktów lub 

zakładów.

Działalność MOL obejmuje tylko produkty pochodzenia zwierzęcego. 
Obecnie nie ma odpowiednika dla przetwórstwa produktów roślinnych.

Działalność taka może być prowadzona:
• w zakresie marginalnym względem podstawowej działalności zakładu (stąd 

określenie „marginalna”),
• lokalnie (stąd określenie „lokalna”),
• w zakresie ograniczonym co do liczby wytwarzanych produktów, co do ich 

sprzedaży, jak i do obszaru sprzedaży względem miejsca wytworzenia (stąd 
określenie „ograniczona”).
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Warunki pozwalające na uznanie działalności za MOL

Działalność rolnika może być prowadzona w ramach MOL gdy:
• przedmiot działalności – tylko określone produkty pochodzenia zwierzęcego, 

podmiot, do którego dokonuje się sprzedaży i dostawy – sprzedaż tylko kon-
sumentowi końcowemu i dostawa tylko do innych zakładów prowadzących 
handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego,

• rozmiar działalności – ograniczenia wagowe dostaw,
• obszar prowadzenia działalności – w obszarze województwa lub obszarach 

powiatów sąsiadujących z tym województwem położonych na obszarach 
innych województw, ewentualnie na obszarach miast stanowiących siedzibę 
wojewody lub sejmiku województwa, położonych na obszarach województw 
sąsiadujących z województwem, w którym jest prowadzona produkcja tych 
produktów.

Szczegółowe warunki pozwalające na uznanie działalności za MOL, w tym 
zakres i obszar produkcji, a także wielkość dostaw produktów pochodzenia 
zwierzęcego do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem 
dla konsumenta końcowego określa rozporządzenie ministra rolnictwa.
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Działalność MOL może dotyczyć tych zakładów, które prowadzą:
a) rozbiór świeżego mięsa wołowego, wieprzowego, baraniego, koziego, koń-

skiego, drobiowego lub zajęczaków,
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 przetworzonych produktów 

rybołówstwa,
g) produkcję produktów mlecznych lub produktów na bazie siary wyproduko-

wanych 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 zakresie produkcji mleka 
surowego lub siary, przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej,

h) produkcję produktów jajecznych pozyskanych w wyniku obróbki lub prze-
twarzania jaj, które uprzednio ugotowano w skorupach,

i) produkcję gotowych posiłków (potraw) z produktów pochodzenia zwie-
rzęcego, o których mowa w lit. a–h, lub z udziałem tych produktów, pod 
warunkiem że co najmniej jeden produkt pochodzenia zwierzęcego należący 
do głównych składników posiłku został wyprodukowany w tym zakładzie.

Warunkiem uznania działalności za działalność MOL jest to, aby zakład do-
konywał sprzedaży ww. produktów pochodzenia zwierzęcego konsumentowi 
końcowemu oraz dostarczał te produkty do innych zakładów prowadzących 
handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego (np. sklepy, 
restauracje, itp.).

Jakie są ograniczenia wagowe w działalności MOL
Dostawy w ramach działalności MOL nie mogą przekraczać wagowo:
a) 1 tony tygodniowo – w przypadku świeżego mięsa wołowego, wieprzowego, 

baraniego, koziego, końskiego lub produkowanych z tego mięsa surowych 
wyrobów mięsnych lub mięsa mielonego;

b) 0,5 tony tygodniowo – w przypadku świeżego mięsa drobiowego lub zaję-
czaków lub produkowanych z tego mięsa surowych wyrobów mięsnych lub 
mięsa mielonego;

c) 1,5 tony tygodniowo – w przypadku produktów mięsnych;
d) 0,5 tony tygodniowo – w przypadku świeżego mięsa zwierząt dzikich utrzy-
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mywanych w warunkach fermowych lub produkowanych z tego mięsa suro-
wych wyrobów mięsnych lub mięsa mielonego;

e) 0,5 tony tygodniowo – w przypadku świeżego mięsa zwierząt łownych od-
strzelonych zgodnie z przepisami prawa łowieckiego lub produkowanych 
z tego mięsa surowych wyrobów mięsnych 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) wyprodu-

kowanych z ww. produktów pochodzenia zwierzęcego lub z udziałem tych 
produktów.

Wyjątki od ograniczeń wagowych
Powiatowy lekarz weterynarii (właściwy ze względu na miejsce prowadzenia 
przez rolnika działalności MOL) na wniosek rolnika może wyrazić zgodę na 
przekroczenie w danym tygodniu wielkości dostaw:

• świeżego mięsa zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych 
lub produkowanych z tego mięsa surowych wyrobów mięsnych lub mięsa 
mielonego,

• świeżego mięsa zwierząt łownych odstrzelonych zgodnie z przepisami prawa 
łowieckiego lub produkowanych z tego mięsa surowych wyrobów mięsnych 
lub mięsa mielonego,

• produktów rybołówstwa
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– pod warunkiem zachowania rocznego limitu wielkości tych dostaw. Powiatowy 
lekarz weterynarii właściwy ze względu na miejsce prowadzenia przez podmiot 
działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej na wniosek tego podmiotu może 
wyrazić zgodę na przekroczenie w danym tygodniu wielkości dostaw produktów 
pod warunkiem zachowania rocznego limitu wielkości tych dostaw, który wynosi 
wagowo 26 ton dla każdego z tych produktów.

Dodatkowe wymagania weterynaryjne

Rozporządzenie ministra rolnictwa określa również wymagania weterynaryjne, 
jakie powinny być spełnione przy prowadzeniu działalności MOL. Dodatkowe 
warunki dotyczą m.in. sposobu pozyskania określonych produktów (np. ubój 
w rzeźni), oględzin, badań – w zależności od kategorii produktów pochodzenia 
zwierzęcego.

W przypadku rolników prowadzących zarówno działalność MOL, jak i sprze-
daż bezpośrednią, do produkcji można wykorzystywać produkty pochodzenia 
zwierzęcego dopuszczone do sprzedaży w ramach sprzedaży bezpośredniej.

Ograniczenia w obszarze sprzedaży i dostaw przy działalności MOL

Żeby działalność rolnika można było uznać za działalność MOL, miejsce produk-
cji lub miejsce sprzedaży ww. produktów pochodzenia zwierzęcego oraz zakłady 
prowadzące handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego, do 
których następuje dostawa:

• powinny znajdować się na obszarze jednego województwa lub na obszarach 
powiatów sąsiadujących z tym województwem, położonych na obszarach 
innych województw,

• mogą znajdować się na obszarach miast stanowiących siedzibę wojewody lub 
sejmiku województwa, położonych na obszarach województw sąsiadujących 
z województwem, w którym jest prowadzona produkcja tych produktów.

Wyjątki od ograniczeń w obszarze sprzedaży i dostaw
Ograniczeń, które dotyczą obszaru prowadzenia działalności MOL, nie stosuje się 
w przypadku sprzedaży konsumentowi końcowemu ww. produktów pochodzenia 
zwierzęcego przez rolników podczas wystaw, festynów, targów oraz kiermaszy 
organizowanych w celu promocji tych produktów.

Rolnik prowadzący działalność MOL, który zamierza prowadzić taką sprzedaż, 
powinien poinformować o tym na piśmie powiatowego lekarza weterynarii wła-
ściwego ze względu na miejsce prowadzenia sprzedaży, co najmniej na 7 dni 
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przed dniem rozpoczęcia tej sprzedaży. W informacji rolnik powinien wskazać:
imię i nazwisko albo nazwę podmiotu prowadzącego działalność MOL oraz 
adres miejsca prowadzenia tej działalności, jak również dane dotyczące miejsca 
i okresu, w którym będzie prowadzona sprzedaż konsumentowi końcowemu 
produktów pochodzenia zwierzęcego.

Podstaw prawna: 
• rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 29 

kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz.Urz. UE L 
139 z 30 kwietnia 2004 r. ze zm.), 

• Rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 29 
kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny 
w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz.Urz. UE L 139 
z 30 kwietnia 2004 r., str. 55), 

• ustawa z 16 grudnia 2005r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (tekst 
jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 824), 

• rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 21 marca 2016 r. w spra-
wie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej 
i ograniczonej (Dz.U. poz. 451).

Pojęcie działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (MOL) to nic innego 
jak forma działalności umożliwiająca prowadzenie przetwórstwa i sprzedaży 
żywności pochodzenia zwierzęcego. Możliwość prowadzenia działalności MOL 
jest odpowiedzią na oczekiwania małych przetwórców, którzy najczęściej prowa-
dząc rodzinne zakłady wytwarzają produkty, na które istnieje zapotrzebowanie 
głównie na rynku lokalnym. Wielkość przerobu przekracza limit w ramach rol-
niczego handlu detalicznego. Coraz częściej konsumenci poszukują produktów 
regionalnych, produkowanych według tradycyjnych metod produkcji, o wysokiej 
jakości. Takie produkty to domena małych zakładów przetwórczych potrafiących 
wykorzystać nisze rynkowe.
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