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Zgodnie z obowiązującym prawem krajowym producenci rolni zamierzający 

prowadzić działalność w zakresie wprowadzania do obrotu rynkowego żywności 

mogą taką działalność prowadzić w następujących formach:

❖ sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia zwierzęcego zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wymagań 
weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do 
sprzedaży bezpośredniej (Dz. U., poz. 1703) rozumianej jako bezpośrednie dostawy 
dokonywane przez producenta konsumentom końcowym lub do lokalnego zakładu 
detalicznego bezpośrednio zaopatrującego konsumenta końcowego, małych ilości surowców 
pochodzenia zwierzęcego, mięsa z drobiu i zajęczaków poddanych ubojowi w gospodarstwie 
rolnym, zwierzyny łownej lub mięsa zwierząt łownych (w przypadku myśliwych),

❖ dostawy bezpośrednie produktów produkcji pierwotnej pochodzenia roślinnego i środki 
spożywcze pochodzące z tych produktów lub surowców, zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie dostaw bezpośrednich środków 
spożywczych (Dz. U.  Nr 112, poz.774) rozumianej jako bezpośrednie dostawy dokonywane 
przez producenta konsumentom końcowym lub do lokalnego zakładu detalicznego 
bezpośrednio zaopatrującego konsumenta końcowego,  produktów produkcji pierwotnej 
pochodzenia roślinnego, w tym w postaci kiszonej lub suszonej,
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❖ działalność marginalna, lokalna i ograniczona zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych 
warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (Dz.U. Nr 113 
poz.753) rozumianej jako produkcja i sprzedaż żywności pochodzenia zwierzęcego 
wyprodukowanej w ramach tej działalności,  konsumentom końcowym i dostawy 
takiej żywności do innych zakładów detalicznych zaopatrujących konsumentów 
końcowych,

❖ działalność przetwórcza surowców pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego w 
zakładach zarejestrowanych lub zatwierdzonych ukierunkowana na produkcję w 
celu sprzedaży żywności wyłącznie do innych zakładów,

❖ „rolniczy handel detaliczny” zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu NR 
178/2002 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 28 stycznia 2002 r. 
ustanawiającym ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującym 
Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w 
zakresie bezpieczeństwa żywności, (Dz. Urz. WE L 31 z 01.02.2002, str. 1, z późn. 
zm.;  Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 463, z późn. zm.),

Formy działalności
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1. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) nr 1305/2013 z dnia  17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia 

rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego 

rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005, (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, s. 487,  z późn. zm.),

2. ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 178/2002 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia  28 stycznia 2002 r. ustanawiające 

ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz 

ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.Urz. WE L 31 z 01.02.2002, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE 

Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 463, z późn. zm.),

3. ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) nr 931/2011 z dnia 19 września 2011 r. w sprawie wymogów dotyczących 

możliwości śledzenia ustanowionych rozporządzeniem (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do 

żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L 242 z 20.09.2011, str. 2),

4. ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 852/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny 

środków spożywczych, (Dz. Urz. UE L 139  z 30.4.2004, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, 

z późn. zm.),

5. 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, (Dz. Urz. UE L 139 z 30.4.2004, str.

55, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, z późn. zm.),

6. ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 luty 2005 r. w sprawie najwyższych 

dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego  i zwierzęcego oraz na ich 

powierzchni zmieniającego dyrektywę Rady 91/414/EWG (Dz. Urz. UE L 70 z 16.03.2005, str. 1),

7. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) nr 470/2009 z dnia 6 maja 2009 r. ustanawiające 

wspólnotowe procedury określania maksymalnych limitów pozostałości substancji farmakologicznie czynnych w środkach 

spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 2377/90 oraz zmieniające dyrektywę 

2001/82/WE Parlamentu Europejskiego i Rady  i rozporządzenie (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE 

L 152  z 16.06.2009, str. 11),  oraz ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr 37/2010 z dnia  22 grudnia 2009 r. w sprawie substancji 

farmakologicznie czynnych i ich klasyfikacji  w odniesieniu do maksymalnych limitów pozostałości w środkach spożywczych 

pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L 015 z 20.01.2010, str.1),

8. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy 

niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych, (Dz. Urz. UE L 364 z 20.12.2006, str. 5, z późn. zm.),

9. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr 124/2009 z dnia 10 lutego 2009 r. ustalające maksymalne zawartości w żywności 

kokcydiostatyków i histiomonostatyków pochodzących z nieuniknionego zanieczyszczenia krzyżowego tymi substancjami pasz, dla 

których nie są one przeznaczone (Dz. Urz. UE L 40 z 11.02.2009, str.7),
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10. Rozporządzenie  Rady  (Euratom)  nr  2016/52  z  dnia  15 stycznia 2016 r. określające maksymalne  dozwolone  

poziomy  skażenia  promieniotwórczego  żywności i pasz po awarii jądrowej lub w innym przypadku zdarzenia 

radiacyjnego oraz uchylające rozporządzenie (Euratom) nr 3954/87 oraz rozporządzenia Komisji (Euratom) nr 944/89 i 

(Euratom) nr 770/90 (Dz. Urz. UE L 13 z 20.01.2016, str. 2); 

11. Rozporządzenie Rady (WE) nr 733/2008 z dnia 15 lipca 2008 r. w sprawie warunków regulujących przywóz produktów 

rolnych pochodzących z krajów trzecich w następstwie wypadku w elektrowni jądrowej w Czarnobylu (Dz. Urz. UE L 201 z 

30.07.2008, str. 1, z późn. zm.),

12. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2073/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie kryteriów mikrobiologicznych 

dla środków spożywczych  (Dz. Urz. UE L 338  z 22.12.2005, str.1, z późn. zm.),

13. 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 (rozporządzenie o produktach ubocznych 

pochodzenia zwierzęcego), (Dz. Urz. UE  L 300 z 14.11.2009, str. 1, z późn. zm.),

14. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 142/2011  z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych 

pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, oraz w sprawie wykonania dyrektywy Rady 

97/78/WE w odniesieniu do niektórych próbek i przedmiotów zwolnionych z kontroli weterynaryjnych na granicach w myśl 

tej dyrektywy, (Dz. Urz. UE L 54 z 26.02.2011, str.1, z późn. zm.),

15. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie 

dodatków do żywności, (Dz. Urz. UE L 354 z 31.12.2008, str. 16, z późn. zm.),

16. ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/1375 z dnia 10 sierpnia 2015 r. ustanawiające szczególne 

przepisy dotyczące urzędowych kontroli w odniesieniu do włośni (Trichinella) w mięsie (Dz. Urz. UE L 212 z 11.08.2015, 

str.7),

17. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w 

sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i 

Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 

90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 200/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 

2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. Urz. UE. L 304 z 22.11.2011, str.18, z późn. 

zm.).
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1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020, zgodnie z Komunikatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 

dnia 21 maja 2015 r. o zatwierdzeniu przez Komisję Europejską Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-

2020 oraz adresie strony internetowej, na której został on zamieszczony  (M. P. z 2015, poz. 541),

2. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 

(Dz. U. , poz. 349, z późn. zm.),

3. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646),

4. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.),

5. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716),

6. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.),

7. Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych 

przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.),

8. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016r., poz. 710, z późn. zm.),

9. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016r.,  poz. 290, z późn. zm.),

10. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r., poz. 594, z późn. zm.),

11. Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 roku o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2014r., poz.1577, z późn. zm.),

12. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2015r., poz. 678, z 

późn. zm.),

13. USTAWA z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez 

rolników (Dz. U. z 2016 r. poz. 1961)

14. Rozporządzenie 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 PROW na lata 2014-2020 (Dz. U., poz. 1581),

15. 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 Dz. U. poz. 1703),

16. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie dostaw bezpośrednich środków spożywczych 

(Dz. U. Nr 112, poz. 774),

17. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków 

uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (Dz. U. poz. 451),

Przepisy prawne  - Legislacja krajowa
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18. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać 

projekt technologiczny zakładu, w którym ma być prowadzona działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia 

zwierzęcego (Dz. U. poz. 434),

19. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy 

produkcji produktów mięsnych wędzonych w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń 

wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi (WWA) (Dz. U., poz. 1845),

20. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko (Dz. U. 2016r., poz. 71),

21. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i 

zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 106, poz. 730),

22. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

weterynaryjnych, jakie muszą spełniać gospodarstwa w przypadku, gdy zwierzęta lub środki spożywcze pochodzenia 

zwierzęcego pochodzące z tych gospodarstw są wprowadzane na rynek (Dz. U. Nr 168, poz. 1643),

23. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów 

środków spożywczych (Dz. U. z 2015r., poz. 29),

24. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lipca 2007 r. w sprawie ogólnych odstępstw od wymagań 

higienicznych w zakładach produkujących żywność tradycyjną pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2015r., poz. 394),

25. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji 

produktów mlecznych o tradycyjnym charakterze (Dz. U. Nr 135 poz. 910, z późn. zm.),

26. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 września 2010 r. w sprawie produkcji produktów pochodzenia 

zwierzęcego pochodzących z obszarów podlegających ograniczeniom, nakazom lub zakazom (Dz. U. z 2015 r., poz. 391).

27. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie ogólnych odstępstw od wymagań higienicznych w 

zakładach produkujących żywność tradycyjną niezwierzęcego pochodzenia (Dz. U. Nr 37, poz. 294).

28. 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 (Dz. U. z 2016r., poz. 

2159).

29. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie rejestru zakładów 

produkujących produkty pochodzenia zwierzęcego lub wprowadzających na rynek te produkty oraz wykazów takich zakładów (Dz. 

U. z 2016 r., poz. 2192).

30. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI  z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie sposobu ustalania 

weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 2161).
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Definicja

 rolniczy handel detaliczny - handel detaliczny w rozumieniu 

art. 3 ust. 7 rozporządzenia nr 178/2002, polegający na 
zbywaniu konsumentowi finalnemu, o którym mowa w art. 3 
ust. 18 rozporządzenia nr 178/2002, żywności pochodzącej w 
całości lub części z własnej uprawy, hodowli lub chowu 
podmiotu działającego na rynku spożywczym;”

 „handel detaliczny” oznacza obsługę i/lub przetwarzanie 

żywności i jej przechowywanie w punkcie sprzedaży lub w 
punkcie dostaw dla konsumenta finalnego 



Podstawa prawna

USTAWA z dnia 16 listopada 2016 r. 

o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia 
sprzedaży żywności przez rolników

(Dz. U. z 5 grudnia 2016 r., poz. 1961)



Cele ustawy - rolniczy handel detaliczny 

 stworzenie polskim rolnikom lepszych możliwości 
rozwoju produkcji i sprzedaży konsumentom 
końcowym żywności wyprodukowanej w całości 
lub w części z ich własnej uprawy, chowu lub  
hodowli,

 stworzenie możliwości zakupu żywności, 
produkowanej w danym rejonie przez lokalnych 
rolników, skrócenie łańcuchów dostaw poprzez 
wyłączenie pośredników i zapewnienie bliskich 
relacji producentów i konsumentów,



Założenia ustawy - rolniczy handel detaliczny  -
ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych

 sprzedaż nie jest wykonywana na rzecz osób prawnych, 
jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości 
prawnej lub na rzecz osób fizycznych na potrzeby 
prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności 
gospodarczej

 przetwarzanie produktów roślinnych i zwierzęcych i ich 
sprzedaż nie odbywa się przy zatrudnieniu osób na 
podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło 
oraz innych umów o podobnym charakterze, z wyłączeniem 
uboju zwierząt rzeźnych i obróbki poubojowej tych zwierząt, 
w tym również rozbioru, podziału i klasyfikacji mięsa, 
przemiału zbóż, wytłoczenia oleju lub soku oraz sprzedaży 
podczas wystaw, festynów, targów przez rolnika 
prowadzącego działalność w ramach rolniczego handlu 
detalicznego;



Założenia ustawy - rolniczy handel detaliczny 
ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych

 sprzedaż odbywa się wyłącznie w miejscach:

a) w których produkty te zostały wytworzone, lub

b) przeznaczonych do prowadzenia handlu;

 jest prowadzona ewidencja sprzedaży, 

 ilość produktów roślinnych lub zwierzęcych 
pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub 
chowu, użytych do produkcji danego produktu 
stanowi co najmniej 50% tego produktu,                               
z wyłączeniem wody.



rolniczy handel detaliczny  - ustawa 
bezpieczeństwie żywności i żywienia - produkcja

 Produkcja i zbywanie żywności w ramach rolniczego 
handlu detalicznego:

1) może być dokonywane w ilościach dostosowanych do 
potrzeb konsumentów;

2) nie może stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa 
żywności i wpływać niekorzystnie na ochronę zdrowia 
publicznego;

3) podlega nadzorowi organów odpowiednio 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej albo Inspekcji 
Weterynaryjnej;

4) jest dokumentowana w sposób umożliwiający 
określenie ilości zbywanej żywności;



rolniczy handel detaliczny  - ustawa o 
bezpieczeństwie żywności i żywienia - zakres

5) nie może być dokonywane z udziałem pośrednika,                   
z wyjątkiem zbywania takiej żywności podczas wystaw, 
festynów, targów lub kiermaszy, organizowanych w celu 
promocji żywności, jeżeli pośrednik zbywa żywność:

a) wyprodukowaną przez tego pośrednika w ramach 
rolniczego handlu detalicznego,

b) wyprodukowaną przez inny podmiot prowadzący 
rolniczy handel detaliczny na obszarze powiatu, w 
którym pośrednik ten prowadzi produkcję żywności w 
ramach rolniczego handlu detalicznego, lub na obszarze 
powiatu sąsiadującego z tym powiatem.



rolniczy handel detaliczny  - ustawa 
bezpieczeństwie żywności i żywienia - oznakowanie

W miejscu zbywania żywności w ramach rolniczego 
handlu detalicznego umieszcza się w sposób czytelny                 
i widoczny dla konsumenta:

1) napis „rolniczy handel detaliczny”;

2) dane obejmujące:

a) imię i nazwisko albo nazwę i siedzibę podmiotu 
prowadzącego rolniczy handel detaliczny,

b) adres miejsca prowadzenia produkcji tej żywności,

c) weterynaryjny numer identyfikacyjny podmiotu 
prowadzącego rolniczy handel detaliczny, o ile taki 
numer został nadany.



Możliwości jakie daje RHD
Zaproponowane przepisy dają rolnikom możliwości 

sprzedaży konsumentom żywności uzyskanej z własnej 
uprawy, chowu lub hodowli:

 mięso pochodzące od hodowanych w gospodarstwie 
zwierząt poddanych ubojowi w zatwierdzonej rzeźni,

 produkty mięsne (np. szynki, pasztety, kiełbasy),
 produkty mleczne (np. ser, masło), 
 produkty złożone (np. pierogi z mięsem), 
 przetwory z owoców (np. soki owocowe, dżemy) 
 warzywa (np. marynaty, kiszonki i soki warzywne),
 pieczywo, wyroby cukiernicze
 niemięsne wyroby garmażeryjne (np. pierogi z serem)



Miejsca sprzedaży w RHD
sprzedaż konsumentom końcowym:

- w miejscu produkcji,

- na targowisku

- z urządzeń ruchomych i tymczasowych

- dostawy do lokalnych sklepów, stołówek,
restauracji i innych podmiotów zaopatrujących
konsumenta końcowego.



Nadzór nad RHD
 wskazuje Inspekcję Weterynaryjną, jako organ 

odpowiedzialny za nadzór nad bezpieczeństwem 
produktów pochodzenia zwierzęcego i żywności zwierającej 
środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego oraz 
produkty pochodzenia zwierzęcego (żywności złożonej), 
produkowanej w ramach rolniczego handlu detalicznego.

 Nadzór nad żywnością pochodzenia niezwierzęcego
pozostanie natomiast w gestii Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej. 

 Ustawa powierza także organom Inspekcji Jakości 
Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych kompetencje 
do sprawowania nadzoru nad jakością handlową żywności 
znajdującej się w rolniczym handlu detalicznym.
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W celu dokonania rejestracji rolniczego handlu 
detalicznego należy w przypadku  produkcji i 
sprzedaży:

❖ produktów pochodzenia zwierzęcego lub żywności 
zawierającej jednocześnie środki spożywcze 
pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia 
zwierzęcego złożyć do właściwego powiatowego 
lekarza weterynarii, wniosek o wpis zakładu do 
rejestru zakładów w formie pisemnej, w terminie co 
najmniej 30 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej 
działalności 

❖ żywności pochodzenia niezwierzęcego złożyć do 
właściwego powiatowego inspektora sanitarnego 
wniosek o wpis zakładu do rejestru zakładów 
podlegających urzędowej kontroli organów 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej na minimum 14 dni 
przed rozpoczęciem działalności.

Rolniczy handel detaliczny - rejestracja 
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Rejestracja rolniczego handlu detalicznego 
- inspekcja weterynaryjna

❖ Wzór wniosku o wpis zakładu do rejestru powiatowego lekarza
weterynarii w zakresie prowadzenia rolniczego handlu detalicznego
(nie jest obowiązkowy, stosowanie dobrowolne) udostępniony na
stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii pod adresem
www.wetgiw.gov.pl,

❖ Działalność można rozpocząć po uzyskaniu decyzji administracyjnej o
wpisie do rejestru właściwego PLW i nadaniu zakładowi
weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego,

❖ Podmioty zamierzające prowadzić działalność w zakresie rolniczego
handlu detalicznego produktami pochodzenia zwierzęcego lub
żywnością złożoną nie są zobowiązane do sporządzania projektu
technologicznego.

http://www.wetgiw.gov.pl/
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Procedura rejestracji RHD
- inspekcja sanitarna

❖ Wzór wniosku o rejestrację RHD dla produktów
pochodzenia niezwierzęcego określa załącznik nr 2
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007
r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących
rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących
lub wprowadzających do obrotu żywność
podlegających urzędowej kontroli Państwowej
Inspekcji Sanitarnej.

❖ Poprzez rejestrację rolniczego handlu detalicznego
rozumie się automatycznie rejestrację produkcji
pierwotnej dokonywanej przez rolników.



Obowiązki w RHD
 prowadzący rolniczy handel detaliczny będą 

podlegać wpisowi do rejestru prowadzonego przez 
organy Powiatowego Lekarza Weterynarii lub 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

 wniosek o wpis do rejestru PLW

 decyzja o wpisie i nadaniu WNI

 35 – rolniczy handel detaliczny produktami 
pochodzenia zwierzęcego lub żywnością 
zawierającą jednocześnie środki spożywcze 
pochodzenia niezwierzęcego i produkty 
pochodzenia zwierzęcego



Wymagania higieniczne - założenia
załącznik II rozdział III rozporządzenia 852/2004

 wymagania dotyczące ruchomych i/lub 
tymczasowych pomieszczeń (jak duże namioty, 
stragany, ruchome punkty sprzedaży), 
pomieszczeń używanych głównie jako prywatne 
domy mieszkalne, ale gdzie regularnie 
przygotowuje się żywność w celu wprowadzania 
do obrotu, i automatów ulicznych



Wymagania higieniczne - założenia
 odpowiednie urządzenia, aby utrzymać właściwą 

higienę,

 powierzchnie w kontakcie z żywnością muszą być w 
dobrym stanie, łatwe do czyszczenia i dezynfekcji,

 odpowiednie warunki do czyszczenia i dezynfekcji 
narzędzi do pracy i sprzętu

 gorąca i zimna woda pitna

 odpowiednie warunki do usuwania i 
przechowywania produktów niejadalnych

 warunki dla utrzymywania i monitorowania 
właściwych warunków termicznych żywności;



Limity w ramach rolniczego handlu 
detalicznego

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 (Dz. U. poz. 2159)
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RHD – limity sprzedaży
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RHD – limity sprzedaży



maksymalna ilość surowców pochodzenia zwierzęcego 
zbywana rocznie w ramach RHD

Nazwa produktów surowców zwierzęcego Maksymalna 
ilość

Jednostka

Mleko surowe albo mleko surowe i siara 52 000 l

Surowa śmietana 10 400 1

Jaja od drobiu 148 200 sztuka

Jaja od ptaków bezgrzebieniowych 800 sztuka

Produkty pszczele nieprzetworzone w tym miód, pyłek 
pszczeli, pierzga, mleczko pszczele  - podano 
szczegółowo na końcu prezentacji 

Zależnie od 
ilości rodzin 
pszczelich

kg

Produkty rybołówstwa żywe lub uśmiercone i  
niepoddane czynnością naruszającym ich pierwotną 
budowę anatomiczną lub poddane czynnościom
wykrwawiania, odgławiania, usuwania płetw lub 
patroszenia

1800 kg

Żywe ślimaki lądowe z gatunków Helix pomatia, Cornu
aspersum aspersum, Cornu aspersum maxima, Helix
lucorum oraz z rodziny Achatinidedae

1000 kg



Maksymalna ilość produktów pochodzenia zwierzęcego 
zbywana rocznie w ramach RHD

Nazwa produktów pochodzenia zwierzęcego Maksymalna 
ilość w kg

Świeże mięso wołowe, wieprzowe, baranie, kozie, końskie lub 
produkowane z tego mięsa surowe wyroby mięsne lub mięso mielone

2300

Świeże mięso drobiowe lub zajęczaków, lub produkowane z tego mięsa 
surowe wyroby mięsne lub mięso mielone

2100

Świeże mięso zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach 
fermowych lub produkowane z tego mięsa surowe wyroby mięsne lub 
mięso mielone

1100

Produkty mięsne 1400

Wstępne  przetworzone lub przetworzone produkty rybołówstwa 1400

Produkty mleczne lub produkty na bazie siary łącznie 2600

Produkty jajeczne 1300

Gotowe posiłki (potrawy) z produktów pochodzenia zwierzęcego 1400



Produkty pszczele nieprzetworzone, w tym miód, 
pyłek pszczeli, pierzga, mleczko pszczele –

Limity - Ilość maksymalna  

do 5 rodzin pszczelich  - 150 kg 
do 10 rodzin pszczelich – 300 kg
do 20 rodzin pszczelich – 600 kg
do 30 rodzin pszczelich – 900 kg 
do 40 rodzin pszczelich – 1200 kg
do 50 rodzin  pszczelich – 1500 kg
do 60 rodzin pszczelich – 1800 kg
do 70 rodzin pszczelich – 2100 kg
do 80 rodzin pszczelich – 2400 kg



Preferencje podatkowe
Projektowana ustawa wprowadza 
także preferencje podatkowe dla podmiotów 
prowadzących rolniczy handel detaliczny:

 możliwość nieopodatkowanej sprzedaży żywności 
za kwotę 40 tysięcy złotych rocznie

 po przekroczeniu limitu, rolnika będzie 
obowiązywać opłata ryczałtowa

 powyżej limitu, rolnik będzie płacił 2% ryczałt

 obowiązek prowadzenia prostej ewidencji 
sprzedaży 
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RHD – ograniczenia 
sprzedaży

Przetwarzanie produktów roślinnych i zwierzęcych i ich
sprzedaż nie może być prowadzona:

❖ przy zatrudnieniu osób na podstawie umów o pracę, umów
zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym
charakterze,

❖ z wyłączeniem uboju zwierząt rzeźnych i obróbki poubojowej
tych zwierząt, w tym również rozbioru, podziału i klasyfikacji
mięsa, przemiału zbóż, wytłoczenia oleju lub soku oraz
sprzedaży podczas wystaw, festynów, targów przez rolnika
prowadzącego działalność w ramach rolniczego handlu
detalicznego.

Ilość produktów roślinnych lub zwierzęcych
pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu,
użytych do produkcji danego produktu stanowi co
najmniej 50 % tego produktu, z wyłączeniem wody.
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RHD – ograniczenia 
sprzedaży

Podatek dochodowy:

❖Przychody ze sprzedaży w ramach rolniczego handlu 

detalicznego do kwoty 40 000 zł rocznie są zwolnione z 

podatku dochodowego

❖ Jeżeli rolnik w roku podatkowym przekroczy limity ilości 
określone dla RHD przychód z tej działalności może opłacać 
2% podatek ryczałtowy

O wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów 
ewidencjonowanych ze sprzedaży przetworzonych przez siebie 
produktów rolnych rolnik informuje  naczelnika urzędu 
skarbowego właściwego ze względu na  miejsce zamieszkania 
rolnika,  nie później niż  do dnia 20 stycznia  roku podatkowego
Podatnicy podatku ryczałtowego są obowiązani:
▪ za każdy miesiąc obliczać ryczałt od przychodów 

ewidencjonowanych, 
▪ wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego w terminie do 

dnia 20 następnego miesiąca,
▪ za miesiąc grudzień – w terminie złożenia zeznania.
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RHD – ograniczenia
sprzedaży

Podatek VAT:

❖Dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności 
rolniczej są  zwolnione z podatku VAT, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 
3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, 

❖ Zwolnienie to obejmuje produkty rolne (towary)  wymienione w 
załączniku nr 2 do ustawy oraz towary wytworzone z nich przez 
rolnika ryczałtowego z produktów pochodzących z jego własnej 
działalności rolniczej przy użyciu środków zwykle używanych w 
gospodarstwie rolnym, leśnym i rybackim,

❖Rolnik może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT ze względu na 
wartość sprzedaży. Podstawowym warunkiem uprawniającym do 
skorzystania z tzw. zwolnienia podmiotowego  jest osiągnięcie w 
poprzednim i obecnym roku wartości sprzedaży 
opodatkowanej włącznie do limitu 200.000 zł.
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RHD – ograniczenia 
sprzedaży

Kasy rejestrujące:

❖ Obowiązek posiadania kasy fiskalnej ma każdy podatnik dokonujący sprzedaży na 
rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników 
ryczałtowych. 

❖ Jeżeli rolnik jest czynnym podatnikiem VAT i dokonuje sprzedaży na rzecz osób 
prywatnych, wówczas ma obowiązek rejestrowania tej sprzedaży za pomocą kasy 
rejestrującej,

❖ Rolnik ma prawo skorzystać ze zwolnienia przedmiotowego z kasy fiskalnej, ze 
względu na przedmiot prowadzonej działalności gospodarczej (rodzaj świadczonej 
sprzedaży):

o Zwolnieniu przedmiotowemu, z kasy, podlegają usługi związane z 
rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt (PKWiU ex 01.6), z 
wyłączeniem usług weterynaryjnych - z wyjątkiem usług podkuwania koni 
(PKWiU ex 01.62.10.0)

Rolnik sprzedający swoje produkty przetworzone, co jest wykluczone z 
katalogu czynności podlegających zwolnieniu przedmiotowemu, ma prawo 
skorzystać ze zwolnienia podmiotowego z kasy fiskalnej:
❖ Zwolnienie podmiotowe z kasy fiskalnej to zwolnienie ze względu na 

wysokość osiąganych obrotów z tytułu sprzedaży na rzecz osób fizycznych 
nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. 

❖ Wysokość limitu uprawniającego do zwolnienia w roku bieżącym wynosi 20 
000 zł. 



Ewidencji sprzedaży
 numer kolejnego wpisu

 datę uzyskania przychodu/datę zbycia żywności

 kwotę przychodu

 przychód narastająco od początku roku

 ilość przetworzonych produktów/ilość zbytej 
żywności

 rodzaj przetworzonych produktów/rodzaj zbytej



Dokumentowanie
Podmiot prowadzący rolniczy handel detaliczny 
prowadzi i przechowuje dokumentację 
umożliwiającą określenie ilości żywności zbywanej 
rocznie w ramach takiego handlu, odrębnie za 
każdy rok kalendarzowy, zawierającą następujące

informacje:

 1) numer kolejnego wpisu;

 2) datę zbycia żywności;

 3) ilość i rodzaj zbytej żywności.



Pośrednik prowadzący rolniczy handel detaliczny zbywający 
żywność wyprodukowaną przez inny podmiot prowadzący 
taki handel podczas wystawy, festynu, targu lub kiermaszu:

 1) prowadzi dokumentację umożliwiającą określenie ilości 
tak zbywanej żywności odrębnie dla każdego podmiotu;

 2) przekazuje dokumentację, o której mowa w pkt 1, 
podmiotowi, którego żywność zbywał, niezwłocznie po 
zakończeniu wystawy, festynu, targu lub kiermaszu.

Dokumentacja, zawiera:
 1) informacje wymienione w ust. 1;
 2) miejsce zbycia żywności;
 3) imię, nazwisko oraz adres albo nazwę, siedzibę oraz adres 

pośrednika, który zbywał żywność podczas wystawy, festynu, 
targu lub kiermaszu.



Dokumentację sprzedażyprzechowuje się przez 
dwa lata, licząc od końca roku kalendarzowego, za 
który została sporządzona.



Dziękuję za uwagę. 

Sylwia Figiel
LODR w Końskowoli


