
 

1 
 

  

PROGRAM SZKOLENIA 
 

 
INFORMACJE OGÓLNE 

Temat szkolenia: 
Uwarunkowania prawne sprzedaży bezpośredniej 

produktów pochodzenia rolniczego 

Termin realizacji szkolenia 14 października 2016 roku 

Moduł / Łączna liczba godzin Moduł podstawowy w wymiarze 8 godzin szkolenia 

Miejsce realizacji szkolenia (adres) 
Centrum Produktu Lokalnego w Rzuchowej,  

33-114 Rzuchowa 1A 
 

Data 
realizacji 
szkolenia 

Imię  
i nazwisko 

prelegenta/  
opiekuna lub 

miejsce 

Przedmiot / Temat 
Godziny realizacji 

szkolenia 

 
 

 Rejestracja uczestników szkolenia 09:00 - 09:15 

 
 

 

1) Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia 
rolniczego – definicje i legislacja 

2) Organy nadzoru prawnego nad działalnością dotyczącą 
sprzedaży bezpośredniej produktów pochodzenia 
rolniczego i zakres ich działania 

3) Zakres i warunki prowadzenia sprzedaży 

09:15 - 12:00 

14 
października 

2016 roku 

 Przerwa kawowa 12:00 - 12:20 

  

1) Obowiązkowe zgłoszenia i rejestracja sprzedaży 
2) Wytyczne Dobrej Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej 

przy produkcji żywności pochodzenia roślinnego w 
warunkach domowych 

3) Działalność marginalna i ograniczona w produkcji 
żywności pochodzenia zwierzęcego 

12:20 – 15:20 

  Przerwa kawowa 15:20 - 15:40 

  

1) Znakowanie produktów, etykiety 
2) Projekty zmian legislacyjnych dotyczących sprzedaży 

przez rolników produktów żywnościowych (rolniczy 
handel detaliczny) 

3) Dyskusja 

15:30 - 17:00 

 
 Zakończenie szkolenia 17:00 
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Formularz zgłoszenia udziału w szkoleniu  
" Uwarunkowania prawne sprzedaży bezpośredniej produktów pochodzenia rolniczego "  

 
 

 
INFORMACJE OGÓLNE 

Temat szkolenia: 
Uwarunkowania prawne sprzedaży bezpośredniej 

produktów pochodzenia rolniczego 

Termin realizacji szkolenia 14 października 2016 roku 

Moduł / Łączna liczba godzin Moduł podstawowy w wymiarze 8 godzin szkolenia 

Miejsce realizacji szkolenia (adres) 
Centrum Produktu Lokalnego w Rzuchowej,  

33-114 Rzuchowa 1A 

 

 

Imię i Nazwisko uczestnika  

 

 

Mail i telefon do kontaktu 
(Bezpośrednio do zgłaszanej osoby) 

 

 Nazwa reprezentowanej organizacji lub 
instytucji  
(jeżeli dotyczy) 

 

 

 

 

 

 Adres (jeżeli dotyczy - organizacji) 
Telefon / Fax 

 

 
 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym 
dla potrzeb realizacji, monitoringu, kontroli i ewaluacji projektu zgodnie z Ustawą o ochronie danych 
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z póź. zm.). Administratorem danych 
osobowych w rozumieniu ustawy będzie Stowarzyszenie GRUPA ODROLNIKA w Rzuchowej, 
Rzuchowa 1, 33-114 Rzuchowa. Osobie, których dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści 
swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 
r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).  
 

 
 

………………………………..            ……………………………………..……………………….                     
 (miejscowość)                           (data i czytelny podpis zgłaszającego się)          
 
 
 
                                 

 
Kartę zgłoszenia (najpóźniej do 11 października) prosimy przesłać elektronicznie na 

adres:grupaodrolnika@wp.pl  lub pocztą na adres 33-114 Rzuchowa 1. Szczegóły pod numerem 

telefonu 14 307 05 01. 


