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Wstęp

Rolniczy handel detaliczny (RHD) to jedna z form działalności, dla której w polskim porządku 
prawnym przyjęto odrębne uregulowania w zakresie nadzoru organów urzędowej kontroli żywności 
oraz zastosowano określone preferencje podatkowe.

Warunkiem koniecznym sprzedaży w formie RHD jest, by żywność pochodziła w całości lub czę-
ści z własnej uprawy, hodowli lub chowu, a sprzedaż odbywała się z zachowaniem limitów wska-
zanych w rozporządzeniu oraz limitu przychodów z takiej sprzedaży do kwoty 40 000 złotych, o ile 
producent chce korzystać z preferencji podatkowych. 

W ramach RHD możliwe jest m.in. przetwórstwo i zbywanie wytworzonej żywności konsumentom 
końcowym, a także na rzecz zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla kon-
sumenta finalnego, zlokalizowanych na ograniczonym obszarze, to znaczy na terenie województwa, 
w którym gospodarstwo jest położone lub województw ościennych. 

W myśl obowiązujących przepisów prawa żywnościowego podmioty działające na rynku spożyw-
czym są odpowiedzialne za bezpieczeństwo zdrowotne żywności na każdym etapie produkcji. 

Najważniejsze wymagania rolniczego handlu detalicznego z zakresu bezpieczeństwa żywności: 
n produkcja i zbywanie żywności nie może stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa żywności 

i wpływać niekorzystnie na zdrowie publiczne;
n obowiązek dokumentowania ilości zbywanej żywności;
n nakaz oznakowania miejsca sprzedaży;
n zakaz wykorzystywania do produkcji mięsa zwierząt kopytnych pozyskanego z uboju dokonanego 

poza rzeźnią zatwierdzoną przez powiatowego lekarza weterynarii (np. z tzw. uboju na użytek własny);
n wyprodukowane produkty / przetwory podlegają nadzorowi organów odpowiednio Państwowej In-

spekcji Sanitarnej albo Inspekcji Weterynaryjnej.



Dobre praktyki w rolniczym handlu detalicznym

WMODR z siedzibą w Olsztynie, 2021 r.4

PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK RHD

ANETA KIJEWSKA
– produkcja sękacza oraz sprzedaż jaj wiejskich

Pani Aneta Kijewska mieszka we wsi Sokółki na terenie gminy Kowa-
le Oleckie. Wspólnie z mężem prowadzi małe gospodarstwo rolne. Na co 
dzień jest mamą czwórki dzieci, co jak sama mówi w pewien sposób zmo-
tywowało ją do dbałości o to, by rodzina odżywiała się zdrowo. Uprawia 
własny ogród warzywny. Praktykuje wyłącznie uprawę warzyw w naturalny 
sposób. 

Na formę działalności w ramach Rolniczego 
Handlu Detalicznego Pani Aneta zdecydowała 
się w 2017 r. rejestrując sprzedaż jaj oraz sę-
kacza. Prowadzi hodowlę kur rasy Rosa. Jest 
to jedna z najbardziej popularnych ras kur 
mięsno-nieśnych w Polsce. Kury mają ciągły 
dostęp do wolnego wybiegu. Karmi je samo-
dzielnie przygotowaną paszą oraz warzywami 
z przydomowego ogrodu. Przykłada wszelkich 
starań, by proces hodowli był jak najbardziej 
naturalny i odpowiadał temu, co preferują 
w swym własnym życiu. 

Oprócz tego Pani Aneta wypieka tradycyj-
ne sękacze, których receptura oraz standard 
wypieku przekazywany jest z pokolenia na po-
kolenie. Do produkcji sękacza używa własnych 
jaj, a pozostałe produkty kupuje od zaprzyjaź-
nionych, lokalnych dostawców. Proces przygo-
towania masy do wypieku jest bardzo praco-
chłonny. Wszystkie używane produkty powinny 
mieć odpowiednią temperaturę. Wyrobione do-
brze składniki, połączone w odpowiedniej ko-
lejności zapewniają właściwe napowietrzenie 
przygotowanej masy oraz niesamowity efekt 
smakowy ciasta. Także sam wypiek sękacza 
wymaga wiele czasu, cierpliwości oraz staran-
ności. Ciasto jest nakładane łyżką wazową na 
obracający się wałek. Za wałkiem umiejsco-
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wione są spirale elektryczne, które zapewniają właściwą temperaturę 
wypieku. Dla Pani Anety wypiek sękacza jest zajęciem dającym dużo 
satysfakcji, ponieważ prezentując swój wyrób, odniosła spore sukce-
sy. I miejsce zdobyła w kategorii produktów cukierniczych za sękacz 
wiejski podczas konkursu kulinarnego „Nasze Kulinarne Dziedzictwo 
– Smaki Regionów” w województwie warmińsko-mazurskim oraz miej-
sce III w konkursie „Smaki Warmii Mazur i Powiśla”. 

Sękacz ceniony jest ze względu na walory smakowe, długą świe-
żość oraz, co jest bardzo ważne, za nietuzinkowy wygląd. Dla wielu lu-
dzi jest produktem, być może nieznanym, jednak ze względu na swoją 
atrakcyjność jest naprawdę wartym poznania i polecenia.

JOANNA DĄBROWSKA-OSPITAL
– przetwórstwo mleka koziego

Pani Joanna Dąbrowska Ospital jest mieszkanką miejscowości 
Golubie Wężewskie położonej w gminie Kowale Oleckie. Pani Jo-
anna przeprowadziła się z dużego miasta na wieś kilka lat temu. 
Do podjęcia tej decyzji skłoniły ją walory życia w spokojnej, ma-
lowniczej miejscowości. Jest zwolenniczką życia w sposób zgodny 
z naturą. Twierdzi, że kontakt z naturą wycisza, relaksuje i daje uko-
jenie. Interesuje się ziołami, zwłaszcza ich zdrowotnymi właściwo-
ściami. Uprawia wiele gatunków ziół. Potrafi w niebagatelny sposób 
wyeksponować ich walory smakowe w kuchni, wzmacniając, a na-

wet całkiem odmieniać smak przygotowywanych potraw. Potrafi także wykorzystać zdrowotne walory 
naparów ziołowych. Szczególnie poleca herbatkę z nagietka. Prowadzi wspólnie z mężem nieduże 
gospodarstwo rolne, w którym hoduje kury oraz kozy. Stado kóz prowadzone jest w sposób naturalny. 
Kozy dojone są ręcznie. W miarę jak stado 
kóz rozrastało się, postanowiła, że będzie 
przetwarzać mleko kozie. Na serowar-
nię zaadaptowała jedno pomieszczenie 
w domu.

Przygodę z Rolniczym Handlem Deta-
licznym Pani Joanna rozpoczęła w 2017 
roku rejestrując sprzedaż koziego jogurtu 
naturalnego oraz serów kozich. W sezo-
nie, który trwa około 7 miesięcy przetwa-
rza około 3,5 tysięcy litrów mleka koziego. 
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Oferuje kilka rodzajów serów: Go-
lubek, Cheddar, Crotin, Gomólek 
oraz bardzo ceniony kozi jogurt na-
turalny. Produkty wyprodukowane 
w gospodarstwie Pani Joanny są 
bardzo różnorodne wizualnie. Ku-
szą wyglądem oraz walorami sma-
kowymi, są zdrowe i bezpieczne, 
a dodatkowo polecane szczególnie 
alergikom i rekonwalescentom. 

EWA SUCHOCKA-PIETREWICZ
– produkcja i sprzedaż świeżych warzyw
i owoców oraz kiszonek warzywnych

Pani Ewa ze wsi Daniele, położonej na terenie gminy Kowale Olec-
kie wspólnie z mężem prowadzi średniej wielkości gospodarstwo 
rolne. Hodują bydło polskiej rasy zachowawczej – czarno-białe 
(ZB). Stado prowadzone jest pod oceną Państwowego Instytutu 
Badawczego Zootechniki w Balicach. Pani Ewa jest osobą lubiącą 
udzielać się towarzysko, bierze udział w licznych imprezach regio-
nalnych. Podczas jednej z takich imprez wygrała konkurs kulinarny 
na potrawę regionalną bezkonkurencyjną zupą z brukwi na kaczce. 
Uprawia duży ogród warzywny, który jest bardzo różnorodny, a jed-
nocześnie harmonijny. Bardzo ceni warunki życia na wsi, ciszę, 
spokój, czyste powietrze oraz to, że sama sobie jest szefem. 
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Formę działalności w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego rozpoczęła w 2018 roku rejestrując 
sprzedaż świeżych owoców i warzyw oraz kiszonek warzywnych. Sprzedaje właściwie wszystkie wa-
rzywa jakie uprawia w ogrodzie: buraczki, marchew, koper, czosnek, ogórek, kapustę, fasolkę szpara-
gową, dynię, cukinię oraz maliny i porzeczki. Warzywa u Pani Ewy są uprawiane w sposób tradycyjny, 
bardzo naturalny. Wysiewa je w taki sposób, by pozytywnie na siebie oddziaływały, jednocześnie 
minimalizując inwazję szkodników i chorób.



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:


