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Sprzedaż bezpośrednia
MOL

Dostawy bezpośrednie
Rolniczy handel detaliczny



rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie dostaw 
bezpośrednich środków spożywczych (Dz. U. 112 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) RHD



ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 
z dnia 15 grudnia 2016 r. 

w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru 
identyfikacyjnego 

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



rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002 r. 
ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego 
Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w 
zakresie bezpieczeństwa żywności

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. 
w sprawie higieny środków spożywczych oraz 853/2004 

oraz w przepisach wydanych w trybie tego rozporządzenia;

ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia
ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego



Rolniczy Handel Detaliczny 

polega na zbywaniu konsumentowi finalnemu, żywności 
pochodzącej w całości lub części z własnej uprawy, 

hodowli lub chowu podmiotu działającego na rynku 
spożywczym 

Zwolnienia podatkowe do kwoty 20 000 zł rocznie
Ograniczenia produkcji



Formy działalności - żywność produkowana w gospodarstwie rolnym

SPRZEDAŻ
BEZPOŚREDNIA

MOL
Marginalna
Ograniczona

Lokalna 

DOSTAWY
BEZPOŚREDNIE

ROLNICZY HANDEL 
DETALICZNY (RHD)

Surowce własne, 
produkty zwierzęce

nieprzetworzone

Surowce własne lub od 
innych podmiotów,
produkty zwierzęce 

przetworzone

Surowce własne , 
produkty roślinne 
nieprzetworzone

Mogą być kiszone lub 
suszone

Produkty roślinne i
zwierzęce przetworzone i 

nieprzetworzone
Pochodzące z własnego 

chowu, hodowli, uprawy

• konsument końcowy 
• zakłady prowadzące 

handel detaliczny 
bezpośrednio 
zaopatrujące 
konsumenta końcowego

• konsument końcowy 
• dostawy do innych 

zakładów prowadzących 
handel detaliczny z 
przeznaczeniem dla 
konsumenta końcowego 

• konsument końcowy 
• zakłady prowadzące 

handel detaliczny 
bezpośrednio 
zaopatrujące 
konsumenta końcowego

konsument końcowy ! 



SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA MOL
Marginalna
Ograniczona

Lokalna 

DOSTAWY BEZPOŚREDNIE ROLNICZY HANDEL 
DETALICZNY (RHD)

Rejestracja IW Konieczność zgłoszenia
działalności gospodarczej

Rejestracja IW

Rejestracja IS Rejestracja IW/IS
(odpowiednio)

Ograniczenia ilościowe dostawy do placówek 
handlu detalicznego 
położonych poza miejscem 
prowadzenia działalności –
ograniczenia ilościowe
do konsumenta końcowego 
– bez ograniczeń

Ograniczenia ilościowe Ograniczenia ilościowe

Obowiązuje część opisowa 
projektu technologicznego

Obowiązuje projekt 
technologiczny

Nie obowiązuje projekt 
technologiczny
Przy suszeniu i kiszeniu 
konieczny opis warunków 
prowadzenia procesu

Nie obowiązuje projekt 
technologiczny
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SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA MOL
Marginalna
Ograniczona

Lokalna 

DOSTAWY BEZPOŚREDNIE ROLNICZY HANDEL 
DETALICZNY (RHD)

Rozporządzenie dot. SB Rozporządzenie MOL Rozporządzenie DB Rozporządzenia RHD

Rozporządzenie EU 852/2004 i 
853/2004

Rozporządzenie EU 852/2004 i 
853/2004

Część A załącznika I do 
rozporządzenia (WE) nr 
852/2004, w zakresie 
odnoszącym się do 
surowców pochodzenia 
roślinnego. 

Rozp. UE 852/2004 –zał II, roz. 
II lub zał. II roz. III - przy 
wykorzystaniu pomieszczeń 
używanych głównie jako 
prywatne domy mieszkalne  
roślinne przetworzone –
opracowano Wytyczne GIS  

Rozp. UE 853/2004 – produkty 
zwierzęce



RHD
Składniki produkowanej działalności muszą pochodzić 

w co najmniej 50% z własnej uprawy, hodowli itd.

Produkcja i sprzedaż nie mogą się odbywać z 
udziałem pośrednika

Nie można sprzedawać swoich wyrobów do szkół, 
przedszkoli, innych instytucji, innych pośredników



Zatrudnienie
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



WNIOSEK 
 

O WPIS ZAKŁADU PROWADZĄCEGO ROLNICZY HANDEL DETALICZNY PRODUKTAMI 

POCHODZENIA ZWIERZECEGO I ŻYWNOŚCIĄ ZŁOŻONĄ DO REJESTRU ZAKŁADÓW 

PROWADZONEGO PRZEZ POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII  

 

......................................................... 
(miejscowość, data) 

Pan/Pani  

.......................................................... 

(imię, nazwisko) 

Powiatowy Lekarz Weterynarii 

w..................................................... 

(miejscowość) 

Na podstawie art. 21 ust.1 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. 
2014 poz. 1577 z późn.zm.) :  
........................................................................................................................................................................................... 

 (imię,nazwisko/nazwa wnioskodawcy) 

 
.......................................................................................................................................................................................... 

 (adres/siedziba wnioskodawcy) 
 

........................................................................................................................................................................................... 
( numer identyfikacyjny w ewidencji gospodarstw rolnych)1) 

 

Wnosi o wpis do rejestru zakładów 

Lokalizacja zakładu, w którym ma być prowadzona produkcja: 

 
......................................................................................................................................................................................... 

 (adres) 
 

    Rodzaj i zakres działalności, która ma być prowadzona
2)

: 

 

 
Prowadzenie rolniczego handlu detalicznego 

 

 
Prowadzenie pośrednictwa w zbywaniu żywności wyprodukowanej przez inny podmiot prowadzący RHD podczas 

wystaw, festynów, targów lub kiermaszów 

 

Rodzaj żywności będącej przedmiotem produkcji lub obrotu
2)

: 

 
Mleko surowe  albo mleko surowe i siara  Świeże mięso wołowe, wieprzowe, baranie, kozie, 

końskie, lub produkowane z tego mięsa surowe wyroby mięsne lub 

mięso mielone 

 
Surowa śmietana  Świeże mięso drobiowe lub zajęczaków, lub produkowane  

z tego mięsa surowe wyroby mięsne lub mięso mielone 

 
Jaja od drobiu 

 
Świeże mięso zwierząt dzikich utrzymywanych  

w warunkach fermowych lub produkowane z tego mięsa surowe 

wyroby mięsne lub mięso mielone 

 Jaja od ptaków bezgrzebieniowych  Produkty mięsne 

 Produkty pszczele nieprzetworzone, w tym miód, pyłek pszczeli, 

pierzga, mleczko pszczele 
 Wstępnie przetworzone lub przetworzone produkty rybołówstwa 

 
Produkty rybołówstwa żywe lub uśmiercone i niepoddane 

czynnościom naruszającym ich pierwotną budowę anatomiczną lub 

poddane czynnościom wykrwawiania, odgławiania, usuwania płetw 

lub patroszenia 

 
Produkty mleczne lub produkty na bazie siary łącznie  

 
Żywe ślimaki lądowe z gatunków Helixpomatia, 

Cornuaspersumaspersum, Cornuaspersummaxima, Helixlucorum 

oraz z rodziny Achatinidae 

 
Produkty jajeczne 

 
Żywność, w tym gotowe posiłki (potrawy), zawierająca 

jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i 

produkty pochodzenia zwierzęcego 

 
Gotowe  posiłki (potrawy) z produktów pochodzenia zwierzęcego 

 



Wzór wniosku określa załącznik nr 2 do Rozporządzenia 

Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007r. w sprawie wzorów 

dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania 

zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu 

żywność podlegających urzędowej kontroli 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej

(Dz. U. z 2007 r., Nr 106, poz. 730).

Inspekcja Sanitarna



WNIOSEK

O WPIS ZAKŁADU DO REJESTRU ZAKŁADÓW PODLEGAJĄCYCH URZĘDOWEJ KONTROLI ORGANÓW 
PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ

.......................................................
(miejscowość, data)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w .......................................................................

...........................................................................

Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz. U. z 2017r.
poz. 149 z późn. zm.), w związku z art. 6 ust. 2 rozporządzenia (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 30.04.2004, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie
wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 319):

...........................................................................................................................................................................................
(imię, nazwisko/nazwa wnioskodawcy)

..........................................................................................................................................................................................
(adres/siedziba wnioskodawcy wg KRS lub EDG, lub numeru identyfikacyjnego ARMiR)1)

...........................................................................................................................................................................................
(PESEL2)/numer identyfikacji podatkowej NIP)

wnosi o wpis do rejestru zakładów

...........................................................................................................................................................................................
(należy wymienić odrębnie nazwy i siedziby wszystkich zakładów objętych wnioskiem)3)



Żywność może być produkowana z zachowaniem limitów……

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



Żywność, w tym gotowe posiłki (potrawy), zawierająca jednocześnie 
środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia 

zwierzęcego

2400 kilogram/rok – ok. 46 kg/tydz.

Gotowe posiłki niemięsne np.

Pierogi 2000 kg/rok ok. 38kg/tydz
Kopytka, kluski śląskie 4000 kg/rok ok. 76kg/tydz.

Gotowe posiłki mięsne 1400 kg/rok ok. 27 kg/tydz.



Ogórek gruntowy 30 ton/rok

Papryka słodka gruntowa 35 ton/rok

Pietruszka zwyczajna 20 ton/rok 

Pomidor gruntowy 80 ton/rok

Rabarbar 18 ton/rok

Seler naciowy 60 ton/rok

Brzoskwinia 16 ton/rok

Borówka amerykańska 7 ton/rok



Przetwory z owoców:

Dżemy 3400 kg/rok 

Soki 6700 l/rok

Suszone 1600 kg/rok

Inne 3900 kg lub l/rok

Napoje bezalkoholowe 10 000 l/rok



Mleko surowe albo mleko surowe i siara 52 000 l 
/rok – ok.1000l/tydz.

Surowa śmietana 10 400 litr/rok – ok. 200l/tydz.

Jaja od drobiu 148 200 szt./rok – ok. 2850/tydz.
Jaja od ptaków bezgrzebieniowych 800 szt./rok –

ok.15 szt/tydz.



Miejsca sprzedaży

W miejscu produkcji – w gospodarstwie

W przeznaczonym do handlu miejscu - targowisko

Pośrednicy! Tylko na targach festynach, kiermaszach 
itd.



Miejsca sprzedaży

Napis: „Rolniczy handel detaliczny”

Imię, nazwisko, nazwa i siedziba producenta, adres.

Numer weterynaryjny (jeżeli dotyczy)



IJHARS

Kontrole IJHARS dotyczą działalności gospodarczej w 
zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania i 

obrotu artykułami rolno-spożywczymi



IJHARS – cele działania

Zapobieganie wprowadzania do obrotu produktów 
niespełniających wymagań w zakresie jakości handlowej

Ochrona konsumentów i producentów, poprzez 
zapewnienie dostępu do rzetelnych informacji na temat 

artykułów rolnospożywczych.

Przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym i 
nieuczciwej konkurencji. Ułatwienie wymiany handlowej 

–zarówno z państwami trzecimi, jak i na obszarze 
jednolitego rynku wewnętrznego UE. 



Jakość handlowa

OZNAKOWANIE –
INFORMACJA NA 

ETYKIECIE, OPAKOWANIU, 
ZAŁĄCZONEJ 

DOKUMENTACJI
PARAMETRY 

FIZYKOCHEMICZNE



Wymagania jakościowe uregulowane przepisami dla:
Przetworów mlecznych

Wyrobów czekoladowych i kakaowych

Miodu 

Świeżych owoców i warzyw

Soków i nektarów owocowych

Dżemów i galaretek

Ekstraktów kawy i cykorii 

Oliwy z oliwek 

Napoje spirytusowe i wyroby winiarskie



Kontrola jakości obejmuje
• Kontrolę dokumentacji

• Sprawdzenie opakowania, oznakowania

• Oględziny produktu

• Pobranie próbek do analiz

• Ustalenie klasy jakości (jeśli dotyczy)

• Sprawdzenie sposobu produkcji, ocena 
prawidłowości przebiegu procesu technologicznego 
(jeśli dotyczy)



PRODUKT 
ZAFAŁSZOWANY

• Nazwa niezgodna z przepisami lub 
niezgodna z prawdą

• Dane nieprawdziwe 
• Skład, 

• pochodzenie, 

• termin przydatności do spożycia, 

• data minimalnej trwałości, 

• zawartość netto 

• klasa jakości handlowej

Dokonano zabiegów, 
które zmieniły/ukryły 
rzeczywisty skład 
produktu lub nadały mu 
wygląd produktu 
zgodnego z przepisami



PRODUKT NIEPRZETWORZONY

Produkt, który nie podlegał przetwarzaniu, ale 
mógł zostać rozdzielony, podzielony na części, 

przecięty, pokrojony, pozbawiony kości, 
rozdrobniony, oskórowany, skruszony, nacięty, 

wyczyszczony, przycięty, pozbawiony łusek, 
zmielony, schłodzony, zamrożony, głęboko

zamrożony lub rozmrożony



PRZETWARZANIE
• każde działanie, które znacznie zmienia produkt wyjściowy, w tym:

• ogrzewanie, 

• wędzenie,

• peklowanie,

• dojrzewanie, 

• suszenie, 

• marynowanie,

• ekstrakcję, 

• wyciskanie lub połączenie tych procesów 



Znakowanie 

• Produkty wytworzone na terenie Polski

• Mięso zwierząt urodzonych i hodowanych na terenie Polski

• Jaja, mleko pozyskane od zwierząt hodowanych na terenie Polski

• Składniki żywności pochodzą z Polski 

• Użycie innych składników nie więcej niż 25% (jeżeli nie można zastąpić 
tych składników takimi, które zostały wytworzone na terytorium 
Polski)

• Wystarczy napis „Produkt polski”



Znakowanie 

• Produkty przeznaczone dla konsumenta finalnego

• Dla zapewnienia rzetelnej informacji dla konsumentów

• Umożliwienie konsumentom dokonywania wyboru na podstawie 
informacji zawartych na etykiecie

• Informacje jasne , zrozumiałe, nie mogą wprowadzać w błąd



Znakowanie – wprowadzanie w błąd poprzez…

• Przypisywanie właściwości, których środek nie posiada

• Sugerowanie szczególnych właściwości jeśli wszystkie tego typu 
produkty takie właściwości mają 

• Określanie nieprawdy w zakresie właściwości, składu, trwałości, 
metod wytwarzania itd.

• Sugerowanie poprzez wygląd opakowania/etykiety, że chodzi o 
konkretny środek spożywczy (a nie jest to ten środek, lub typowe 
składniki)



Etykieta

• Czytelna – czcionka, kolorystyka, kontrast itd.

• W języku polskim , dodatkowo może być również w innym języku

• Inne wymagania do produktów „luzem” i do opakowanych – nie 
dotyczy pakowania na życzenie klienta

• Powinna zawierać……………..



Etykieta – jeżeli sprzedaż produktów nieopakowanych

• Nazwa środka spożywczego
• Nazwa lub imię i nazwisko producenta
• Wykaz składników
• Klasa jakości handlowej (jeśli dotyczy)
• Wykaz alergenów
• W przypadku glazurowanych produktów rybołówstwa – ile 

glazury/lub ryby
• W przypadku pieczywa masa jednostkowa i informacja czy było 

wyprodukowane z ciasta mrożonego lub głęboko mrożonego



https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/rolniczy-handel-detaliczny

http://pssebrzeg.pol.pl/rolniczy-handel-detaliczny/

http://www.ijhars.gov.pl/index.php/rolniczy-handel-detaliczny.html



Nazwa – musi informować o tym czym 
produkt jest – nazwa opisowa

• Kołocz śląski
• Krupnioki
• Kreple z marmedladom
• Karminadle/karbinadle
• Nudle
•……………………………..

https://www.kuchniadoroty.pl/przepis/kolaczki-drozdzowe Źródło wikipedia.pl

https://silesion.pl/slazacy-maja-kreple-koniecznie-z-marmelada-07-02-2018



Nazwa

Ostatni wpis Od 21 czerwca 2016 r. nazwa krupnioki śląskie -

ChOG. Krupnioki śląskie to 38 polski produkt zarejestrowany w

unijnym systemie chronionych nazw pochodzenia i chronionych

oznaczeń geograficznych oraz gwarantowanych tradycyjnych

specjalności.

38 POLSKICH NAZW PRODUKTÓW
ROLNYCH I ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH 

ZAREJESTROWANYCH PRZEZ KE



Etykieta – produkt opakowany

• Nazwa produktu
• Wykaz składników
• Substancje powodujące 

alergie
• Zawartość ilościowa 

składników
• Masa netto
• Termin przydatności do 

spożycia

• Warunki przechowywania, 
warunki użycia

• Kraj lub miejsce pochodzenia

• Dane podmiotu działającego na 
rynku

• Wartość odżywcza



Etykieta – pominięcie wykazu składników

• Gdy jeden składnik np. mięso

• Gdy nazwa umożliwia identyfikację składnika

• Świeże owoce i warzywa

• Woda gazowana

• Ocet

• Ser, masło, fermentowane mleko i śmietana



Ilości składników 

• Jeżeli składnik występuje w nazwie np. pasztet z grzybami 
leśnymi

• Jeżeli na etykiecie występuje znak graficzny sugerujący 
obecność danego składnika (świnia, dzik, zając itp. W 
pasztetach czy innych produktach mięsnych)

• Jeżeli nazwa produktu jest kojarzona z obecnością 
konkretnego składnika np. kiełbasa sugeruje obecność 
mięsa



Inne informacje szczegółowe

• Pochodzenie mięsa

• Osłonka

• Pakowanie w modyfikowanej atmosferze

• Produkty mleczne i inne z dodatkiem produktów mlecznych



Dziękuję
za uwagę


