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WSTĘP

Sprzedaż żywności wyprodukowanej w gospodarstwie rolnym stanowi jedną z możliwości 
zwiększenia dochodów rolników i cieszy się coraz większym zainteresowaniem konsumentów. 
Obecnie w Polsce funkcjonują cztery formy działalności sprzedaży produktów rolno-spożywczych 
na małą skalę:
n dostawy bezpośrednie
n sprzedaż bezpośrednia
n rolniczy handel detaliczny (RHD)
n działalność marginalna, ograniczona i lokalna (MOL)

REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI

Konieczne jest jedynie złożenie pisemnego wniosku o wpis do rejestru zakładów:
q 30 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności do właściwego terytorialnie powiatowe-

go lekarza weterynarii (PLW) w przypadku prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pocho-
dzenia zwierzęcego i/lub tzw. „żywności złożonej” tj. zawierającej jednocześnie produkty pocho-
dzenia roślinnego i zwierzęcego,

q 14 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności do właściwej terytorialnie powiatowej 
stacji sanitarno-epidemiologicznej (PSSE) w przypadku prowadzenia produkcji i sprzedaży pro-
duktów pochodzenia roślinnego.
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1. DOSTAWY BEZPOŚREDNIE

n dostawy bezpośrednie dotyczą produktów produkcji pierwotnej pochodzenia roślinnego – tj. zbóż, 
owoców, warzyw, ziół, grzybów uprawnych, pochodzących wyłącznie z własnych upraw lub hodowli 
producentów produkcji pierwotnej, niestanowiących działów specjalnych produkcji rolnej oraz in-
nych surowców pochodzących z dokonywanych osobiście zbiorów ziół i runa leśnego, a także ww. 
środków spożywczych w postaci kiszonej lub suszonej,

n obszar sprzedaży: województwo, w którym jest prowadzona produkcja lub sąsiadujące z nim wo-
jewództwa,

n dostawy bezpośrednie są realizowane bezpośrednio przez producentów produkcji pierwotnej, któ-
rzy dostarczają małe ilości środków spożywczych do: konsumentów finalnych lub do zakładów 
detalicznych zaopatrujących konsumentów finalnych,

n zasady prowadzenia określone są w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2007 r. 
w sprawie dostaw bezpośrednich środków spożywczych. Rozporządzenie reguluje: zakres dzia-
łalności prowadzonej w ramach dostaw bezpośrednich środków spożywczych, wielkość i obszar 
dostaw bezpośrednich, wymagania higieniczne dla działalności prowadzonej w ramach dostaw 
bezpośrednich żywności.

2. SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA

n sprzedaż bezpośrednia dotyczy nieprzetworzonych produktów pochodzenia zwierzęcego – tj. mle-
ka surowego, śmietany surowej, jaj, produktów pszczelich nieprzetworzonych, produktów rybo-
łówstwa nieprzetworzonych lub poddanych uśmierceniu lub niektórym rodzajom obróbki, żywych 
ślimaków lądowych, tusz i podrobów z drobiu i zajęczaków poddanych ubojowi w gospodarstwie 
rolnym, tusz i podrobów zwierząt łownych,

n sprzedaż prowadzi się konsumentowi końcowemu lub do zakładów prowadzących handel deta-
liczny bezpośrednio zaopatrujących konsumenta końcowego (np. sklepów, stołówek, jadłodajni, 
gospodarstw agroturystycznych, czy restauracji),

n do sprzedaży bezpośredniej dopuszcza się wyłącznie produkty pochodzenia zwierzęcego wypro-
dukowane z własnych surowców,

n obszar sprzedaży: województwo, w którym jest prowadzona produkcja lub sąsiadujące z nim wo-
jewództwa lub terytorium całej Polski (dotyczy sprzedaży konsumentom, wyłącznie podczas wy-
staw, festynów, targów lub kiermaszów, organizowanych w celach promocyjnych, pod warunkiem 
przekazania pisemnej informacji w tej sprawie z wyprzedzeniem, co najmniej 7 dni, powiatowemu 
lekarzowi weterynarii, właściwemu ze względu na miejsce tej sprzedaży),

n zasady prowadzenia określone są w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 30 
września 2015 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia 
zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej. Rozporządzenie określa: wymagania 
weterynaryjne, jakie powinny być spełnione przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego 
przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej i przez takie produkty; wielkość, zakres i obszar 
produkcji oraz wymagania weterynaryjne dla miejsc prowadzenia sprzedaży bezpośredniej.
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3. ROLNICZY HANDEL DETALICZNY (RHD)

n rolniczy handel detaliczny polega na produkcji żywności pocho-
dzącej w całości lub części z własnej uprawy, hodowli lub 
chowu podmiotu działającego na rynku spożywczym i zby-
waniu takiej żywności: konsumentowi finalnemu lub do 
zakładów prowadzących handel detaliczny z przezna-
czeniem dla konsumenta finalnego

n w ramach RHD możliwe jest zbywanie surowców 
(produktów produkcji pierwotnej) oraz żywności prze-
tworzonej (m.in.: produkty mięsne, mleczne, złożone, 
przetwory z owoców i warzyw, pieczywo)

n obszar sprzedaży: województwo, w którym jest prowa-
dzona produkcja lub sąsiadujące z nim powiaty lub miasta 
stanowiące siedzibę wojewody lub sejmiku województwa, 
położone na obszarach województw sąsiadujących z woje-
wództwem, w którym jest prowadzona produkcja oraz terytorium 
całej Polski w przypadku sprzedaży bezpośrednio konsumentom finalnym

n jednym z wymagań dla tej formy działalności jest wymóg oznakowania miejsca zbywania żywno-
ści konsumentowi. Oznakowanie musi być czytelne i zawierać napis „rolniczy handel detaliczny” 
oraz wskazywać dane obejmujące: imię i nazwisko albo nazwę i siedzibę podmiotu prowadzą-
cego RHD, adres miejsca prowadzenia produkcji zbywanej żywności, oraz weterynaryjny numer 
identyfikacyjny podmiotu prowadzącego RHD – w przypadku żywności pochodzenia zwierzęcego 
i żywności złożonej,

n rolniczy handel detaliczny (RHD) to jedna z form handlu detalicznego, dla której zastosowano 
preferencje podatkowe w postaci zwolnienia z podatku dochodowego przychodów ze sprzedaży 
przetworzonych produktów z własnej uprawy, hodowli lub chowu w ilościach nieprzekraczających 
maksymalne limity określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

n zwolnieniu podlegają przychody ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy 
produktów roślinnych i zwierzęcych, z wyłączeniem przetworzonych produktów roślinnych i zwie-
rzęcych uzyskanych w ramach działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów opodatkowa-
nych podatkiem akcyzowym, do kwoty 40 000 zł rocznie,

n warunkiem skorzystania z tego zwolnienia jest spełnienie następujących kryteriów:
– przerób produktów roślinnych i zwierzęcych oraz ich sprzedaż nie może odbywać się przy 

zatrudnieniu osób na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych 
umów o podobnym charakterze, za wyjątkiem uboju zwierząt rzeźnych i obróbki poubojowej 
tych zwierząt, w tym również rozbiór, podział i klasyfikacja mięsa, przemiał zbóż, wytłoczenie 
oleju lub soku oraz sprzedaż podczas wystaw, festynów, targów,

– ilość produktów roślinnych lub zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub cho-
wu, użytych do wyprodukowania produktu, stanowi co najmniej 50% tego produktu, z wyłącze-
niem wody,
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– za produkt roślinny pochodzący z własnej uprawy uwa-
ża się mąkę, kaszę, płatki, otręby, oleje i soki wytwo-
rzone z surowców pochodzących z własnej uprawy,

– prowadzona jest ewidencja sprzedaży odrębnie za 
każdy rok podatkowy, która zawiera co najmniej: nu-
mer kolejnego wpisu, datę uzyskania przychodu, kwotę 
przychodu, przychód narastająco od początku roku, 
ilość i rodzaj przetworzonych produktów (dzienne przy-
chody muszą być ewidencjonowane w dniu sprzedaży, 
a ewidencja sprzedaży dostępna w miejscu sprzedaży 
przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych),

n w przypadku przekroczenia kwoty 40 000 zł rocznie przy-
chodów ze sprzedaży w ramach działalności rolniczy 
handel detaliczny można skorzystać z ryczałtowej formy 
opodatkowania dochodów uzyskiwanych z tytułu tej sprze-
daży pod warunkiem złożenia stosownego oświadczenia 
do właściwego miejscowo urzędu skarbowego. Ryczałt 
wynosi 2% od przychodów ewidencjonowanych (do wysokości nie więcej niż równowartość w zło-
tych 250 tys. euro rocznie),

n zwolnienie to ma charakter pomocy de minimis, co oznacza, że wysokość pomocy dla jednego 
podmiotu nie może przekroczyć łącznie równowartości 200 tys. euro w okresach ostatnich trzech 
lat podatkowych,

n ilość żywności sprzedawanej w ramach RHD musi być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Rol-
nictwa 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.
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4. DZIAŁALNOŚĆ MARGINALNA, LOKALNA I OGRANICZONA (MOL)

n działalność marginalna, ograniczona i lokalna umożliwia prowadzenie przetwórstwa i sprzedaży 
żywności pochodzenia zwierzęcego,

n surowce/produkty pochodzenia zwierzęcego przeznaczone do obróbki lub przetwarzania w ra-
mach tej działalności mogą pochodzić z własnych gospodarstw rolników prowadzących taką dzia-
łalność, jak również z innych gospodarstw lub zakładów,

n działalność uznana jest za marginalną, lokalną i ograniczoną, jeżeli zakład prowadzi sprzedaż 
wymienionych powyżej produktów:

n konsumentowi końcowemu
oraz

n dostawy tych produktów do innych zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem 
dla konsumenta końcowego (np. sklepów detalicznych, restauracji czy stołówek, zarówno należą-
cych jak i nienależących organizacyjnie do podmiotu prowadzącego ten zakład)

Prowadzenie dostaw w przypadku tego rodzaju działalności ma charakter obligatoryjny!

n obszar sprzedaży: województwo, w którym jest prowadzona produkcja lub sąsiadujące z nim po-
wiaty lub miasta stanowiące siedzibę wojewody lub sejmiku województwa, położone na obszarach 
województw sąsiadujących z województwem, w którym jest prowadzona produkcja lub terytorium 
całej Polski (dotyczy sprzedaży konsumentom wyłącznie podczas wystaw, festynów, targów lub 
kiermaszów, organizowanych w celach promocyjnych, pod warunkiem przekazania pisemnej in-
formacji w tej sprawie z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni powiatowemu lekarzowi weterynarii, 
właściwemu ze względu na miejsce tej sprzedaży),
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n sprzedaż konsumentom nie jest ograniczona ilościowo, natomiast w przypadku dostaw obowiązu-
ją tygodniowe limity sprzedaży,

n niewątpliwymi zaletami działalności MOL są: uproszczone wymagania higieniczne, stosunkowo 
niskie koszty uruchomienia zakładu, możliwość wykorzystania produktów spoza własnego gospo-
darstwa oraz możliwość sprzedaży konsumentom bez ograniczeń ilościowych,

n przepisy regulujące działalność MOL – rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
21 marca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej 
i ograniczonej. Rozporządzenie określa: zakres i obszar produkcji, wielkość dostaw produktów 
pochodzenia zwierzęcego do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla 
konsumenta końcowego oraz wymagania weterynaryjne, jakie powinny być spełnione przy prowa-
dzeniu działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej.
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5. O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ PRZY PROWADZENIU SPRZEDAŻY
Z GOSPODARSTWA ROLNEGO?

q Rejestracja działalności.
q Odpowiedzialność za bezpieczeństwo żywności wprowadzanej na rynek.
q Identyfikowalność żywności – prowadzenie dokumentacji oraz etykietowanie żywności w spo-

sób umożliwiający identyfikację zakładów, którym dostarczono żywność, a także tych, w których 
zakupiono surowce lub składniki potrzebne do produkcji żywności.

q Zachowanie warunków higieny zarówno w odniesieniu do pomieszczeń, w których produkowana 
lub przechowywana jest żywność, jak i osób mających kontakt z żywnością.

q Przechowywanie i transport żywności w higienicznych warunkach – w przypadku żywno-
ści wymagającej warunków chłodniczych należy pamiętać o konieczności zachowania łańcucha 
chłodniczego.

q Opracowanie dokumentacji GHP GMP z elementami procedur HACCP (Analiza Zagrożeń 
i Krytyczne Punkty Kontroli), z możliwością zastosowania zasady elastyczności. Procedury 
HACCP nie obowiązują w przypadku sprzedaży bezpośredniej oraz dostaw bezpośrednich. 

q Badania laboratoryjne żywności – żywność produkowana i wprowadzana do obrotu rynkowego 
musi być monitorowana w zakresie obecności substancji niedozwolonych, pozostałości chemicz-
nych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych oraz jakości mikrobio-
logicznej. Częstotliwość badań ustalana jest ze służbami nadzorującymi produkcję i uzależniona 
jest od zakresu działalności danego podmiotu.



Notatki



n BARTOSZYCE, ul. Kętrzyńska 45A, tel. (89) 762 22 05

n BRANIEWO, ul. Kościuszki 118, tel. (55) 243 28 46

n DZIAŁDOWO • Lidzbark, ul. Jeleńska 6 lok. 13/2, tel. (23) 696 19 75

n ELBLĄG, ul. Nowodworska 10B, tel. (55) 235 32 36 • Pasłęk, ul. Bankowa 25, tel. (55) 248 55 04

n EŁK, ul. Zamkowa 8, tel. (87) 621 69 67

n GIŻYCKO, ul. Przemysłowa 2, tel. (87) 428 51 99

n GOŁDAP, ul. Wolności 20, tel. (87) 615 19 57

n IŁAWA, ul. Lubawska 3, tel. (89) 649 37 73 • Lubawa, ul. Gdańska 26, tel. (89) 645 24 22

n KĘTRZYN, ul. Powstańców Warszawy 1 (Budynek Społem), tel. (89) 751 30 93

n LIDZBARK WARMIŃSKI, ul. Krasickiego 1, tel. (89) 767 23 10

n MRĄGOWO, ul. Boh. Warszawy 7A/2, tel./fax (89) 741 24 51 

n NOWE MIASTO LUBAWSKIE, ul. Jagiellońska 24d, tel. (56) 474 21 88

n NIDZICA, ul. Słowackiego 17, tel. (89) 625 26 50

n OLECKO, Al. Zwycięstwa 10, tel. (87) 520 22 17

n OLSZTYN • Biskupiec, ul. Niepodległości 4A, tel. (89) 715 22 59

n OSTRÓDA, Grabin 17, tel. (89) 646 24 24 • Morąg, ul. Dworcowa 13, tel. (89) 757 47 61

n PISZ, ul. Wojska Polskiego 33, tel. (87) 423 20 33

n SZCZYTNO, ul. Józefa Narońskiego 2, tel. (89) 624 30 59

n WĘGORZEWO, ul. Kraszewskiego 40, tel. (87) 427 12 21

Adresy Zespołów Doradców:
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