
ROLNICZY HANDEL DETALICZNY 

I SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA 

W  UJĘCIU WETRYNARYJNYM 



Główna odpowiedzialność za 

bezpieczeństwo żywności spoczywa na 

przedsiębiorstwie sektora spożywczego



1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 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
2) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny 
środków spożywczych 
3) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (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
4) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2073/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie kryteriów mikrobiologicznych 
dotyczących środków spożywczych
5) 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 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 
2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004
6) 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) 

7) 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



1) USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia

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

3) USTAWA z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży 
żywności przez rolników do sklepów i restauracji

4) 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

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

6) 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

7) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie 
sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego 

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



Informacje, które powinien zawierać wniosek oraz ewentualne dodatkowe 
dokumenty, które należy dołączyć do wniosku określa art. 21 ustawy z dnia 
16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego, m.in.:

•imię, nazwisko/nazwa i adres wnioskodawcy

•numer identyfikacyjny w ewidencji gospodarstw rolnych, o ile 
wnioskodawca taki nr posiada, 

•określenie rodzaju i zakresu działalności, 

•określenie lokalizacji zakładu

* Pszczelarze nieposiadający numeru identyfikacyjnego w ewidencji 
gospodarstw rolnych  powinni złożyć oświadczenie podmiotu 
potwierdzające utrzymywanie pszczół

Wniosek o wpis zakładu 

prowadzącego rolniczy 

handel detaliczny i sprzedaż 

bezpośrednią do rejestru PLW 

należy złożyć pisemnie w 

terminie na 30 dni przed 

dniem rozpoczęcia 

planowanej działalności do 

właściwego terytorialnie PLW

PLW wydaje decyzję 

administracyjną o wpisie 

zakładu do rejestru i nadaje 

weterynaryjny numer 

identyfikacyjny takiemu 

zakładowi

Zakład może rozpocząć 

działalność 

Wpis do rejestru podmiotów 

prowadzących rolniczy 

handel detaliczny (dostępny 

na stronie internetowej 

Głównego Inspektoratu 

Weterynarii)





Do wniosku należy dołączyć opłatę skarbową za wydanie 

decyzji administracyjnej  w wysokości 10 zł.

Brak wymogu projektu technologicznego!



Kryteria:

1) Zwolnieniu podlegają przychody ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż 

przemysłowy  produktów roślinnych i zwierzęcych do kwoty 40 000 zł rocznie, z 

zastrzeżeniem limitów zawartych w stosownych rozporządzeniach

2) Przetwarzanie i sprzedaż  nie może się odbywać przy zatrudnieniu osób  na 

podstawie umów o pracę , umów zlecenia , umów o dzieło oraz tym podobnych

3) Sprzedaż może następować wyłącznie w miejscach w których produkty  zostały 

wytworzone, przeznaczone do prowadzania handlu-targowisko, do zakładów 
prowadzących handel detaliczny  z przeznaczeniem  dla konsumenta finalnego

4) 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

5) Prowadzona jest ewidencja sprzedaży odrębnie za każdy rok, ewidencja musi być 

prowadzona w dniu sprzedaży



1) Działalność wytwórcza w rolnictwie w zakresie upraw rolnych , chowu zwierząt, , 

ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego 

2) Wynajmowanie przez rolników pokoi, sprzedaży  posiłków domowych i 

świadczenia  innych usług  wiążących się z  pobytem turystów w gospodarstwie 

rolnym

3) Wyrób wina przez producentów , będących rolnikami , wyrabiającymi  mniej niż 

100 hektolitrów wina w ciągu roku gospodarczego

4) Działalność ROLNIKÓW w zakresie sprzedaży , o której mowa w art. 20 ust. 1c 

ustawy z dnia  26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych               

( przetwarzanie, brak pracowników, ewidencja, minimum 50% surowca własnego)–

rolnicy  prowadzący sprzedaż  produktów rolnych  pochodzących z własnych 

upraw nie są zmuszani aby przychód rozliczać  jak w przypadku działalności 

gospodarczej



– zgodnie z art. 3 ust. 7 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 

polega na zbywaniu konsumentowi finalnemu , o którym 

mowa w art. 3 ust. 18 ww. rozporządzenia  nr 178/2002 lub do 

zakładów prowadzących handel detaliczny z 

przezanaczeniem dla konsumenta finalnego, żywności 

pochodzącej w całości lub części z własnej uprawy, hodowli  

lub chowu  podmiotu działającego na rynku spożywczym

Konsument finalny- zgodnie z art. 3 pkt 7 ww. rozporządzenia  

(WE) nr 178/2002 oznacza ostatecznego konsumenta środka 

spożywczego , który nie wykorzystuje  żywności  w ramach 

działalności  przedsiębiorstwa spożywczego

Rolniczy handel detaliczny



Kryteria uznania działalności za rolniczy handel detaliczny:

1) obsługa lub przetwarzanie żywności (np. mleka, mięsa, ryb) i jej 

przechowywanie w punkcie sprzedaży lub dostaw do konsumenta 
końcowego;

2) sprzedaż żywności na rzecz konsumenta końcowego lub do zakładów 

prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta 

końcowego;

3) sprzedaż żywności bez udziału pośredników, z wyjątkiem zbywania żywności 

podczas festynów, wystaw, kiermaszy;

4) sprzedawana żywność musi pochodzić w całości lub części z własnej 

uprawy, hodowli lub chowu ( minimum 50%);
5) sprzedaż żywności w ramach limitów, które zostały określone w 

rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

* Jeśli rolnik chce korzystać z ulg podatkowych przewidzianych dla RHD (wolne 

od podatku dochodowego przychody do 40 000 zł) powinien zapewnić, że 

ilość produktów pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu stanowi 

co najmniej 50% 



OD 1 STYCZNIA 2019 r, Zbywanie żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego do zakładów prowadzących handel 

detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego odbywa się, jeżeli zakłady te :

1) są zlokalizowane na obszarze województwa, w którym ma miejsce prowadzenie produkcji tej żywności w ramach rolniczego 

handlu detalicznego, lub na obszarach powiatów lub miast stanowiących siedzibę wojewody lub sejmiku województwa, 

sąsiadujących z tym województwem;

2) jest dokumentowane w sposób umożliwiający określenie ilości zbywanej żywności;

3) 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 konsumentom finalnym 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.



W miejscu zbywania żywności konsumentowi finalnemu przez podmiot prowadzący rolniczy 
handel detaliczny, w tym przez pośrednika, o którym mowa w ust. 1a pkt 3, umieszcza się w 
sposób czytelny i widoczny dla konsumenta:
 napis „rolniczy handel detaliczny”;

 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

Art 100.1. Kto:

 nie umieszcza w miejscu zbywania żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego
oznaczenia, o którym mowa w art. 44a ust. 2, lub podaje w tym oznaczeniu informacje 
niepełne lub nieprawdziwe,

 podlega karze grzywny



 Z punktu widzenia wymagań z zakresu bezpieczeństwa 

żywności możliwe jest zbywanie żywności w ramach 

RHD „na odległość” (sprzedaż wysyłkowa) bez udziału 

pośredników. Należy jednak pamiętać, że żywność  

powinna być przesyłana/ transportowana w 

warunkach zapewniających jej bezpieczeństwo, w tym 

odpowiedniej temperaturze



1) produkcja i zbywanie żywności nie może stanowić zagrożenia dla

bezpieczeństwa żywności i wpływać niekorzystnie na zdrowie 
publiczne

- Badania właścicielskie i urzędowe zgodne z wymogami 
rozporządzeń: 

- (WE) nr 853/2004 oraz  (WE) nr 2073/2005

- Badania wody 

- Aktualna książeczka zdrowia  osób zajmujących się produkcją 
żywności

3) obowiązek dokumentowania ilości zbywanej żywności

4) nakaz oznakowania miejsca sprzedaży;

5) zakaz wykorzystywania do produkcji mięsa zwierząt kopytnych 
pozyskanego z uboju dokonanego poza rzeźnią zatwierdzoną przez 
powiatowego lekarza weterynarii (np. z uboju w celu produkcji 
mięsa na użytek własny); SB-drób i zajęczaki mogą stanowić 
surowiec w ramach RHD

6) określenie daty przydatności do spożycia wywarzanych 
produktów pochodzenia zwierzęcego, wszystkie informacje i 
produkcie powinny być rzeczowe i zrozumiałe dla klienta. 

7) posiadanie uproszczonych procedur opartych na zasadach 
systemu HACCP



1. Pomieszczenia żywnościowe muszą być utrzymywane w czystości i zachowane w dobrym stanie i kondycji 
technicznej

2. Wyposażenie, wystrój, konstrukcja, rozmieszczenie i wielkość pomieszczeń żywnościowych:
a) pozwala na odpowiednie utrzymanie, czyszczenie i/lub dezynfekcję, zapobieganie lub minimalizowanie 
dostawania się zanieczyszczeń pochodzących z powietrza, oraz zapewnia odpowiednią przestrzeń roboczą 
pozwalającą na higieniczne przeprowadzanie wszelkich działań;
b) ma chronić przed gromadzeniem się brudu, kontaktem z materiałami toksycznymi, przedostawaniem się 
zanieczyszczeń do żywności i tworzeniem się kondensacji lub niepożądanej pleśni na powierzchni;
c) umożliwia wykonywanie czynności zgodnie z dobrą praktyką higieniczną, włącznie z ochroną przed 
zanieczyszczeniem oraz, w szczególności, ze zwalczaniem szkodników; oraz
d) w miarę potrzeby, zapewnia warunki przetwarzania i przechowywania w odpowiedniej temperaturze oraz 
zaprojektowane w ten sposób, aby temperatura ta mogła być monitorowana i w razie potrzeby, zapisywana.



 Kuchnia (powierzchnia, wyposażenie) powinna być dostosowana do 
rodzaju i wielkości prowadzonej produkcji, tak aby zapewnić, że 
wszystkie operacje będą wykonywane w sposób higieniczny, 
minimalizujący ryzyko zanieczyszczenia krzyżowego (np. operacje na  
mięsie zwierząt kopytnych i drobiu powinny być prowadzony osobno i 
być rozdzielony dokładnym czyszczeniem i myciem powierzchni 
roboczych oraz narzędzi). 

 Ważne jest również rozdzielenie czasowe produkcji w ramach RHD oraz 
produkcji na użytek domowników. Zasady powinny być opisane w 
uproszczonej procedurze kontroli wewnętrznej stosowanej w praktyce-
przygotowanie powierzchni roboczych, mycie i ew. dezynfekcja

 Przechowywanie żywności powinno zapewnić zachowanie łańcucha 
chłodniczego, jeśli to wymagane.



1. Wszelkie przedmioty, instalacje i sprzęt, pozostające w kontakcie z 
żywnością

muszą:

a) być skutecznie czyszczone, oraz, w miarę potrzeby, dezynfekowane.

Czyszczenie i dezynfekowanie musi odbywać się z częstotliwością 
zapewniającą

zapobieganie jakiemukolwiek ryzyku zanieczyszczenia;

b) być tak skonstruowane, z takich materiałów i utrzymywane w tak dobrym

porządku, stanie i kondycji technicznej, aby zminimalizować jakiekolwiek

ryzyko zanieczyszczenia;

c) z wyjątkiem jednorazowych kontenerów



 W przypadku korzystania z wody z ujęcia własnego należy 

dokonać badania wody pod kątem zanieczyszczeń 

mikrobiologicznych oraz parametrów fizyko - chemicznych wg 

rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w 

sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez 

ludzi (Dz. U z 2015 r. poz. 1989), w miejscu produkcji 

żywności. 

W przypadku stosowania wody wodociągowej, akceptowalne 

są zaświadczenia od dostawcy wody. 

 W przypadku starych instalacji wodociągowych należy 

wykonać badanie wody na końcówkach, z których woda 

przeznaczana jest do produkcji żywności. 



 Każda osoba która ma kontakt z wytwarzaną żywnością musi 
posiadać orzeczenie lekarskie dla celów sanitarno-
epidemiologicznych o braku przeciwwskazań do wykonywania prac, 
przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia 
zakażenia na inne osoby. 

 Każda osoba pracująca w styczności z żywnością powinna 
utrzymywać wysoki stopień czystości osobistej i nosić 
odpowiednie, czyste i gdzie stosowne, ochronne okrycie 
wierzchnie 



Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2073/2005 z dnia 15 

listopada 2005 r. w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących 

środków spożywczych przedsiębiorstwa sektora spożywczego decydują 

o odpowiedniej  częstotliwości pobierania próbek  z wyjątkiem 

przypadków , w których częstotliwość ta jest narzucona z góry przez w/w 

rozporządzenie. Istnieje więc wymóg opracowania harmonogramu 

badań właścicielskich oraz jego realizacji.





 UPPZ powstałe w trakcie produkcji należy zagospodarować zgodnie z ROZPORZĄD ZENIEM  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

 Umowa z  zakładem utylizacyjnym !





 Należy określić wszelkie zagrożenia , którym należy zapobiec, 

wyeliminować lub ograniczyć do akceptowalnych poziomów-

mikrobiologiczne, chemiczne, fizyczne. Następnie określić CCP –

krytyczne punkty kontroli ( które określają jaki poziom danego 

czynnika jest akceptowalny) oraz CP-punkty kontrolne ułatwiające 

monitorowanie procesów.  Należy również ustalić działania 

naprawcze  gdy CCP znajdzie się poza kontrolą. 

 Np. Rejestr temperatur w przechowywaniu mięsa – zapewnienie 

ciągu chłodniczego; monitorowanie temperatury w produkcji-

zapewnienie bezpieczeństwa mikobiologicznego produktu





 Zgodnie  z rozporządzeniem 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 :

1. Prowadzone rejestry i raporty dotyczące procesu produkcyjnego  umożliwiają 

prześledzenie  przychodu oraz rozchodu żywności  i substancji  przeznaczonych  do 

dodania do żywności, jak również  określenie do jakich  partii zostały użyte

2. Istnieje zgodność pomiędzy składem  żywności  podanym na etykiecie, określonym 

w recepturach  zakładowych, a ilością poszczególnych  składników  faktycznie 

użytych  do wytwarzania poszczególnych partii, zapisaną w raportach 

produkcyjnych

3. Na wszystkich etapach procesu technologicznego , oznakowanie wytwarzanej 

żywności umożliwia jej identyfikację oraz partię z której pochodzi



 Codzienne mycie zasadowym środkiem 
myjąco-dezynfekującym –uwagę zwraca 
ich skuteczność w rozpuszczaniu białek i 
usuwaniu tłuszczu. Silne zasady, jak na 
przykład wodorotlenek sodu czy 
wodorotlenek potasu, wywołują hydrolizę 
białek, co pozwala na tworzenie przez 
białka struktur rozpuszczalnych w wodzie.

 ZAPISY W REJESTRZE- Kiedy? Co? Jakie 
stężenie?

 POTWIERDZENIEM SKUTECZNOŚĆI  MYCIA I 
DEZYNFEKCJI JEST BADANIE ŚRODOWISKA 
PRODUKCJI

 Raz w tygodniu kwaśny środek myjąco-
dezynfekujący - usuwanie osadów 
mineralnych takich jak kamień wodny lub 
kamień mleczny. Zastosowanie znajdują 
tutaj zarówno kwasy nieorganiczne, takie 
jak kwas azotowy, kwas fosforowy, kwas 
sulfamidowy, jak i kwasy organiczne - kwas 
cytrynowy, kwas hydroksy-octowy, kwas 
glukonowy. Chociaż kwasy są 
substancjami bardzo skutecznymi w 
rozpuszczaniu osadów mineralnych, z 
uwagi na ich silne działanie korozyjne w 
stosunku do większości materiałów 
konstrukcyjnych, należy je stosować z 
rozwagą tj. przestrzegając maksymalnego 
zalecanego stężenia, temperatury i czasu 
kontaktu z materiałem konstrukcyjnym.



Do podstawowych informacji jakie muszą znaleźć się w oznakowaniu opakowanego środka 

spożywczego należą:

a) nazwa żywności,

b) wykaz składników; ze wskazaniem składników powodujących alergie lub nietolerancję 

oraz procentowej zawartości najważniejszych składników,

c) ilość netto żywności,

d) data trwałości,

e) wszelkie specjalne warunki przechowywania lub warunki użycia,

f) imię i nazwisko oraz adres producenta,

g) instrukcja użycia, w przypadku gdy w razie braku takiej instrukcji odpowiednie użycie 

danego środka spożywczego byłoby utrudnione,

h) numer partii produkcyjnej.

Dodatkowo należy zwrócić uwagę na konieczność podania informacji o ewentualnym 

możliwym zanieczyszczeniu alergennymi substancjami, które nie były celowo dodawane, 

a mogą stanowić zagrożenie dla konsumenta



W przypadku produktów sprzedawanych bez opakowań lub pakowanych na 

życzenie konsumenta, miejscem prezentacji informacji o danym środku 

spożywczym będzie wywieszka w miejscu jego sprzedaży lub inny nośnik 

informacji dostępny bezpośrednio konsumentowi.

Informacje, które muszą być podane do wiadomości konsumenta zgodnie z 

ww. rozporządzeniem w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów 

środków spożywczych to:

a) nazwa środka spożywczego,

b) imię i nazwisko producenta (rolnika),

c) wykaz składników zaprezentowany w ten sam sposób jak w przypadku 

żywności opakowanej,

d) klasa jakości handlowej albo inny wyróżnik jakości handlowej, jeżeli zostały 

one ustalone w przepisach w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie 

jakości handlowej poszczególnych artykułów rolno-spożywczych lub ich grup 

albo jeżeli obowiązek podawania klasy jakości handlowej albo wyróżnika 

wynika z odrębnych przepisów,



Jeżeli jaja są sprzedawane bezpośrednio 

konsumentowi finalnemu w miejscu produkcji 

to nie trzeba klasyfikować ich według jakości 

i wagi i znakować kodem producenta. 

Podobnie, gdy producent posiada 

maksymalnie 50 niosek, gdzie średnia 

produkcja tygodniowa jaj to ok 350szt 50x1x7 



Przede wszystkim żywność wytwarzana w ramach RHD powinna być

pakowana przy użyciu takich metod i w taki sposób, aby nie została

zanieczyszczona bądź nie uległa zepsuciu. Należy także pamiętać, że do

pakowania trzeba stosować materiały przeznaczone do kontaktu z

żywnością. Przepisy odnoszące się do opakowań jednostkowych i zbiorczych

żywności zostały także zawarte w rozporządzeniu nr 852/2004 (załącznik II

rozdział X). Informacja na opakowaniu produktu powinna spełniać

wymagania rozporządzenia nr 1169/2011.



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:

 numer kolejnego wpisu

 datę sprzedaży żywności

 rodzaj żywności (nazwa/kategoria)

 ilość sprzedanej żywności



2.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.



• Rozp. MRiRW w sprawie maksymalnej ilości 
żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu 
detalicznego oraz zakresu i sposobu jej 
dokumentowania





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



Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia zwierzęcego konsumentowi

końcowemu może odbywać się w miejscach, w których odbywa się produkcja tych

produktów, w tym znajdujących się, np. na terenie gospodarstwa rolnego, pasieki czy

gospodarstwa rybackiego, ze statków (z wyłączeniem statków zamrażalni i statków

przetwórni), na targowiskach, z obiektów lub urządzeń ruchomych lub tymczasowych, w 
tym ze specjalistycznych środków transportu, znajdujących się na terenie miejsc, w których

odbywa się produkcja tych produktów, na terenie targowisk lub poza nimi. Sprzedaż

bezpośrednia konsumentowi końcowemu może odbywać się również wysyłkowo. W

przypadku surowego mleka, siary, surowej śmietany, produktów pszczelich

nieprzetworzonych oraz jaj dopuszcza się również sprzedaż z urządzeń dystrybucyjnych do

sprzedaży żywności znajdujących się na terenie miejsc, w których odbywa się produkcja 
tych produktów, na terenie targowisk lub poza nimi.  Sprzedaż bezpośrednia może być 
również dokonywana w formie dostaw do zakładów prowadzących handel detaliczny 
bezpośrednio zaopatrujących konsumenta końcowego.



Obszar prowadzenia sprzedaży bezpośredniej co do zasady obejmuje województwo, w

którym jest prowadzona produkcja oraz sąsiadujące z nim województwa.
Sprzedaż bezpośrednia może być również prowadzona, pod pewnymi warunkami,

poza obszarem ww. województw, tj. na terytorium całej Polski - wyłącznie podczas wystaw,

festynów, targów lub kiermaszy, organizowanych w celach promocji produktów 
pochodzenia zwierzęcego. W przypadku sprzedaży bezpośredniej podczas ww. imprez 
promocyjnych organizowanych poza obszarem ww. województw, podmiot prowadzący 
taką sprzedaż jest zobowiązany do przekazania powiatowemu lekarzowi weterynarii 
właściwemu ze względu na miejsce, w którym zamierza prowadzić sprzedaż, co najmniej 
na 7 dni przed dniem jej rozpoczęcia, pisemną informację zawierającą:

- swoje imię i nazwisko albo nazwę swojego zakładu prowadzącego sprzedaż bezpośrednią 
oraz adres miejsca prowadzenia działalności,

- dane dotyczące miejsca i okresu, w których będzie prowadzona sprzedaż tych 
produktów.







Częstotliwość kontroli zarejestrowanych producentów będzie 

zależała OD POZIOMU RYZYKA ZWIĄZANEGO Z 

PRODUKOWANĄ ŻYWNOŚCIĄ. 

Kontrole te będą prowadzone okresowo i bez wcześniejszego 

zapowiedzenia  - w przypadku przedsiębiorstw przetwórczych 

rejestrowanych w PIW inspektorzy są zobowiązani do 

skontrolowania zakładu, w ciągu 30 dni od złożenia wniosku



 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie sposobu ustalania i 

wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania 

tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej. 



Od 200 do 5000 zł za prowadzenie produkcji w zakładzie : 

- który podlega rejestracji zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia  nr 852/2004, w tym 
prowadzącym działalność  marginalną , lokalna , ograniczoną lub rolniczy handel 

detaliczny  produktami pochodzenia zwierzęcego  lub żywnością  zawierającą 

jednocześnie  środki spożywcze  pochodzenia niezwierzęcego  i produkty 

pochodzenia zwierzęcego, bez uzyskania wpisu  do rejestru zakładów

- w którym jest prowadzona działalność  w zakresie produkcji produktów  

pochodzenia zwierzęcego  przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej, bez 

uzyskania wpisu  do rejestru zakładów



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


