
„Rolniczy handel detaliczny
uwarunkowania 

formalno-prawne”
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Jednym ze sposobów zwiększenia dochodów gospodarstw rolnych jest sprzedaż

produktów rolniczych bezpośrednio konsumentowi, z pominięciem pośredników.

„krótki łańcuch dostaw" oznacza łańcuch dostaw obejmujący ograniczoną liczbę podmiotów

gospodarczych zaangażowanych we współpracę, lokalny rozwój gospodarczy oraz bliskie stosunki

geograficzne i społeczne między producentami, przetwórcami i konsumentami.

Krótki łańcuch dostaw
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Podstawowymi aktami prawnymi w zakresie produkcji i obrotu żywnością

na terenie Unii Europejskiej są trzy rozporządzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady:

➢ nr 178/2002: ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa 

żywnościowego;

➢ nr 852/2004: określające ogólne zasady higieny środków spożywczych;

➢ nr 853/2004: konkretyzujące zasady higieny w odniesieniu do żywności 

pochodzenia  zwierzęcego.

Stan prawny dla produkcji żywności

Akty te obowiązują bezpośrednio
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➢ rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie dostaw bezpośrednich środków
spożywczych (Dz. U. poz. 774);

➢ 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);

➢ 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);

➢ ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności
przez rolników (Dz. U. poz. 1961) - rolniczy handel detaliczny.

➢ Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności
przez rolników do sklepów i restauracji; Dz.U. 2018 poz. 2242

➢ Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego oraz
ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia; Dz.U. 2018 poz. 2136

Prawo krajowe –

regulujące zasady prowadzenia działalności
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Rolniczy handel detaliczny 

Definicja rolniczego handlu detalicznego:

rolniczy handel detaliczny – handel detaliczny w 

rozumieniu art. 3 ust. 7 rozporządzenia nr 

178/2002, polegający na produkcji żywności 

pochodzącej w całości lub części z własnej uprawy, 

hodowli lub chowu podmiotu działającego na rynku 

spożywczym i zbywaniu takiej żywności: 

1) konsumentowi finalnemu, o którym mowa w art. 

3 ust. 18 rozporządzenia nr 178/2002, lub

2) do zakładów prowadzących handel detaliczny 

z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego;”
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Możliwości sprzedaży żywności 

nieprzetworzonej i prowadzenia działalności 

przetwórstwa żywności z surowców 

pochodzących w całości lub części z własnej 

uprawy, hodowli lub chowu podmiotu 

działającego na rynku spożywczym.

Rolniczy handel detaliczny 

Możliwości prowadzenia sprzedaży 

konsumentowi końcowemu na terenie całego 

kraju. 
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➢ produkcja i zbywanie żywności nie może stanowić zagrożenia dla 
bezpieczeństwa żywności i wpływać niekorzystnie na zdrowie 
publiczne;

➢ obowiązek dokumentowania ilości zbywanej żywności (prowadzenie 
ewidencji sprzedaży);

➢ nakaz oznakowania miejsca sprzedaży;

➢ 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);

Rolniczy handel detaliczny - wymagania 
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➢ obsługa lub przetwarzanie żywności (np. surowce, produkty 
mięsne, produkty mleczne, produkty złożone, przetwory z 
owoców i warzyw, pieczywo) i jej przechowywanie w punkcie 
sprzedaży lub dostaw do konsumenta finalnego;

➢ żywność zbywana może pochodzić w całości lub części 
z własnej uprawy, hodowli lub chowu;

➢ zbywanie żywności odbywa się w ramach określonych 
limitów;

➢ 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 - wymagania 



nad właściwą jakością zdrowotną (bezpieczeństwem) produktów 
pochodzenia zwierzęcego i żywności zawierającej jednocześnie 
środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty 
pochodzenia zwierzęcego

nad właściwą jakością zdrowotną (bezpieczeństwem)
żywności pochodzenia niezwierzęcego

nad jakością handlową żywności znajdującej się
w rolniczym handlu detalicznym

Rolniczy handel detaliczny - nadzór  
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Ustawa wprowadziła dla podmiotów prowadzących
rolniczy handel detaliczny, jedynie obowiązek
rejestracji we właściwym organie:

➢ Państwowej Inspekcji Sanitarnej,

➢ Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej,

➢ GIJHARS korzysta z rejestrów PIW i PIS.

Rolniczy handel detaliczny - rejestracja
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Oznakowanie miejsca sprzedaży żywności 

W miejscu zbywania żywności konsumentowi finalnemu przez 
podmiot prowadzący rolniczy handel detaliczny, 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.
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Sprzedaż przez pośrednika

Zbywanie żywności w ramach RHD 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.
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Sprzedaż żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego jest limitowana 

jest limitowana

Maksymalne ilości żywności, którą rocznie będzie mógł zbywać „podmiot

prowadzący rolniczy handel detaliczny” określa :

Rolniczy handel detaliczny - limity 

Rozporządzenie MRiRW z 16 grudnia 2016r. 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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Każdy podmiot zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji umożliwiającej określenie
ilości zbywanej żywności:

➢ zawiera ona:

a) numer kolejnego wpisu,

b) datę zbycia żywności,

c) ilość i rodzaj zbytej żywności;

➢ odrębnie za każdy rok kalendarzowy,

➢ informacje w prowadzonej dokumentacji zamieszcza się niezwłocznie po każdorazowym
zbyciu żywności;

➢ ewidencja dotyczy ilości sprzedawanej żywności w postaci surowca i produktów
przetworzonych;

➢ prowadzoną dokumentację przechowuje się przez dwa lata od końca roku
kalendarzowego, za który została sporządzona.

Rolniczy handel detaliczny – zasady prowadzenia



➢ Produkty żywnościowe muszą być wytwarzane i wprowadzane do

obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

➢ Wszystkie podmioty gospodarcze, prowadzące działalność polegającą

na produkcji i obrocie żywnością, podlegają ogólnym zasadom prawa

żywnościowego, każdy działający w branży spożywczej przedsiębiorca

ma obowiązek przestrzegania przepisów prawnych, regulujących

wymagania w zakresie higieny i bezpieczeństwa żywności.

Rolniczy handel detaliczny  

Przy produkcji i zbywaniu żywności w ramach działalności rolniczy handel detaliczny należy 

spełnić przede wszystkim wymagania rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych oraz 

przepisów wydanych w trybie tego rozporządzenia.



W przypadku gdy:

➢ produkcja prowadzona jest przy wykorzystaniu pomieszczeń

używanych głównie jako prywatne domy mieszkalne (przy

wykorzystaniu sprzętu i urządzeń gospodarstwa domowego w kuchni

domowej), obowiązują wymogi określone w załączniku II w rozdziale

III (uproszczone wymagania higieniczne) rozporządzenia nr 852/2004.

➢ produkcja prowadzona jest w pomieszczeniach innych niż

używanych głównie jako prywatne domy obowiązuje rozdział I, II

załącznika II, który ma zastosowanie do wszystkich pomieszczeń,

gdzie przygotowuje się, poddaje obróbce lub przetwarza żywność,

z wyjątkiem miejsc do których stosuje się rozdział III rozporządzenia

nr 852/2004.

Rolniczy handel detaliczny 
wymagania higieniczno sanitarne 
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Przepis art.17 ust.1 pkt 1 „ustawy o jakości” wyłącza z zakresu kompetencji

Inspekcji nadzór nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych w obrocie

detalicznym, który to nadzór sprawuje Inspekcja Handlowa.

Wyjątkiem jest RHD, w którym  nadzór nad jakością 

powierzony został IJHARS

Rolniczy handel detaliczny - jakość handlowa  
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Żywność opakowana sprzedawana w rolniczym handlu detalicznym musi być 

oznakowana   zgodnie z rozporządzeniem WE 1169/2011 w sprawie przekazywania 

konsumentom informacji na temat żywności.  art. 9 rozporządzenia.

Wymagania określone rozporządzeniem obowiązują wprost w stosunku do

wszystkich grup producentów dostarczających wyroby konsumentom i nie

przewiduje się w tym zakresie wyłączeń dla działalności rolniczego handlu

detalicznego.

Rolniczy handel detaliczny - znakowanie  

Alternatywny jest tylko obowiązek znakowania wartością 
odżywczą



Rolniczy handel detaliczny – przykładowe 
etykiety 

https://ijhars.gov.pl/rolniczy-handel-detaliczny.html



Rolniczy handel detaliczny – przykładowe 
etykiety 

https://ijhars.gov.pl/rolniczy-handel-detaliczny.html
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 Zgodnie z art. 6 Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U.2018 poz.

646) przepisów ustawy nie stosuje się do:

➢ działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli

zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,

➢ wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia

w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów.

➢ wyrobu wina przez producentów będących rolnikami wyrabiającymi do 100 hektolitrów wina

z winogron wyprodukowanych w gospodarstwie w ciągu roku gospodarczego, o których

mowa w art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów

winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina.

➢ działalności rolników w zakresie sprzedaży, o której mowa w art. 20 ust. 1c ustawy z dnia

26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z

późn. zm.).

Rolniczy handel detaliczny - działalność gospodarcza



Rolniczy handel detaliczny - zwolnienie z podatku dochodowego

Zwolnienie przedmiotowe:

Art. 21 ust. 1 pkt 71a 

Wolne od podatku są przychody, o których mowa w art. 20 ust. 1c, do kwoty

40 000 zł rocznie, ze sprzedaży produktów nieprzekraczającej ilości, która może być

zbywana w ramach rolniczego handlu detalicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia

25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Art. 21 ust. 15a 

Uzyskany w roku podatkowym przychód powyżej limitów, o których mowa

w ust. 1 pkt 71a, podatnik może opodatkować ryczałtem od przychodów

ewidencjonowanych na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku

dochodowym.
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Rolniczy handel detaliczny - ryczałt 

Ryczałt wynosi 2% ewidencjonowanych  przychodów 

i obowiązuje przy przychodach przekraczających 40 000 zł 

i nie więcej niż równowartość w złotych 250 tys. euro.



➢ 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.

Kasy rejestrujące

http://poradnik.wfirma.pl/-kasa-fiskalna-w-2015-roku
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➢ Rolnik ma prawo skorzystać ze zwolnienia przedmiotowego z kasy fiskalnej,

ze względu na przedmiot prowadzonej działalności gospodarczej (rodzaj

świadczonej sprzedaży).

Czynności, które podlegają zwolnieniu przedmiotowemu z kasy, to:

➢ 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)

Kasy rejestrujące
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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. 

Kasy rejestrujące



Opracowanie :

Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich


