
Produkcja i sprzedaż żywności pochodzenia 
zwierzęcego i żywności złożonej w ramach rolniczego 

handlu detalicznego w świetle obowiązujących 
regulacji prawnych 

lek. wet. Włodzimierz Ficek, 
Wojewódzki inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności

Olsztyn, 21 lutego  2023 r.



Podstawowy cel: stworzenie polskim rolnikom lepszych
możliwości rozwoju produkcji i sprzedaży konsumentom
finalnym żywności wyprodukowanej w całości lub w części z
własnej uprawy, chowu lub hodowli poprzez uregulowanie
kwestii prowadzenia rolniczego handlu detalicznego z punktu
widzenia bezpieczeństwa żywności i spraw podatkowych.

Termin wejścia w życie: 1 stycznia 2017 r.

Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw 
w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników (Dz. U. 

poz. 1961)



Termin wejścia w życie: 1 stycznia 2017 r.

rolniczy handel detaliczny – handel detaliczny w rozumieniu art. 3 ust. 7 
rozporządzenia WE nr 178/2002, polegający na zbywaniu konsumentowi 
finalnemu, o którym mowa w art. 3 ust. 18 rozporządzenia nr 178/2002, 
żywności pochodzącej w całości lub części z własnej uprawy, hodowli lub 

chowu podmiotu działającego na rynku spożywczym” -

Brak możliwości sprzedaży wyprodukowanej 
żywności do placówek handlu detalicznego



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

(Dz. U z 2018r poz. 2242) Obowiązywały od 1 stycznia 2019r.

Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1541 i 1669) w art. 3 w ust. 3 pkt 29b ustala następującą
defninicję RHD : 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:

a) konsumentowi finalnemu, o którym mowa w art. 3 ust. 18 rozporządzenia nr
178/2002, lub

b) do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla
konsumenta finalnego;”



W odniesieniu do regulacji działalności RHD określonych w ustawie o bezpieczeństwie żywności
i żywienia wprowadzono następujące zmiany:
- zmiana definicji pojęcia „rolniczy handel detaliczny, która otrzymuje brzmienie:
art. 3 ust. 3 pkt 29 b rolniczy handel detaliczny – handel detaliczny w rozumieniu art. 3 ust. 7
rozporządzenia nr 178/2002, polegający na:
1. produkcji żywności zawierającej co najmniej jeden składnik pochodzący w całości z własnej
uprawy, hodowli lub chowu podmiotu działającego na rynku spożywczym oraz
2. zbywaniu takiej żywności konsumentowi finalnemu, o którym mowa w art. 3 ust. 18
rozporządzenia nr 178/2002, lub do zakładów prowadzących handel detaliczny z
przeznaczeniem dla konsumenta finalnego.

15 grudnia 2021 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia prowadzenia 
przez rolników rolniczego handlu detalicznego. 

Ustawa zmienia przepisy o RHD poprzez zmiany w:

ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. 2006 poz. 1225 z dnia 25 sierpnia 2006 r.)

ustawie z dnia 26 lipca 1991 r o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz.U. 2021r. poz. 1128, z 
późn. zm.).



•w przypadku żywności zawierającej więcej niż jeden składnik (np. produkty mięsne,
produkty mleczne, gotowe posiłki, pieczywo) - powinna ona zawierać co najmniej jeden
składnik pochodzący w całości z własnej uprawy, hodowli lub chowu danego podmiotu.

•w przypadku żywności jednoskładnikowej (np. świeże owoce i warzywa, świeże mięso, jaja,
czy surowe mleko) - powinna ona w całości pochodzić z własnej uprawy, hodowli lub chowu
danego podmiotu,

Głównym celem wprowadzonej zmiany jest doprecyzowanie 
kwestii pochodzenia składników wykorzystywanych do produkcji 

żywności w   RHD; tj.



Zmiana obszaru, na którym mogą być prowadzone dostawy żywności 
wyprodukowanej w ramach RHD do zakładów prowadzących handel detaliczny z 

przeznaczeniem dla konsumenta finalnego:
Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia art. 44 a, ust. 2.

Zbywanie żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego:

1) do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta 
finalnego:

1.odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z tym, że w
przypadku żywności będącej produktem pochodzenia zwierzęcego oraz żywności
zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty
pochodzenia zwierzęcego - wyłącznie 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.podlega limitom ilościowym, dostosowanym do potrzeb konsumentów finalnych,

3.jest dokumentowane w sposób umożliwiający określenie ilości tak zbywanej
żywności.



OBSZAR SPRZEDAŻY



• w miejscu produkcji, 
• na targowisku, placach handlowych 
• z urządzeń ruchomych i 

tymczasowych
• sprzedaż wysyłkowa, internetowa,
• zniesienie obowiązku 

dokumentowania w sposób 
umożliwiający określenie ilości 
zbywanej żywności w ramach RHD 
konsumentowi końcowemu,.

• bez ograniczeń terytorialnych bez 
limitów ilościowych.

SPRZEDAŻ KONSUMENTOM KOŃCOWYM:



Produkcja i zbywanie żywności nie może stanowić zagrożenia dla
bezpieczeństwa żywności i wpływać niekorzystnie na zdrowie publiczne.

Należy przestrzegać wymagań określonych w:

•rozporządzeniu 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;
•rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 852/2004 z dnia 29 
kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych oraz w przepisach 
wydanych w trybie tego rozporządzenia
•ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia
•ustawie z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego

Rolniczy handel detaliczny (RHD)



W miejscu zbywania żywności konsumentowi finalnemu przez podmiot
prowadzący rolniczy handel detaliczny, w tym przez pośrednika, o którym
mowa w ust. 2 pkt 2, 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) numer identyfikacyjny podmiotu prowadzącego rolniczy handel detaliczny,
o ile taki numer został nadany.

RHD oznakowanie miejsca sprzedaży



Świeże mięso, w tym tusze, półtusze, ćwierćtusze czy elementy mięsne, 
przeznaczone do obróbki lub przetwarzania w ramach RHD musi być 
pozyskane w sposób zgodny z obowiązującym prawem, np. w 
•rzeźni, 
•zakładzie rozbioru mięsa, 
•hurtowni, 
•od podmiotu prowadzącego sprzedaż bezpośrednią lub działalność 
marginalną, lokalną i ograniczoną 

(Nie może pochodzić z uboju zwierząt przeprowadzonego w 
gospodarstwie w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek 

własny)    

RHD – wymogi krajowe; 

pochodzenie mięsa do produkcji i sprzedaży



•nadzór nad właściwą jakością zdrowotną (bezpieczeństwem) produktów
pochodzenia zwierzęcego i żywności zawierającej jednocześnie środki
spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego
(żywności złożonej) – powierzony został Inspekcji Weterynaryjnej,

•nadzór nad właściwą jakością zdrowotną (bezpieczeństwem) żywności
pochodzenia niezwierzęcego – pozostał w kompetencjach organów Państwowej
Inspekcji Sanitarnej;

Organy urzędowej kontroli właściwe do sprawowania 
nadzoru nad bezpieczeństwem żywności 

produkowanej w ramach rolniczego handlu 
detalicznego:



Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 września 2022 r. w
sprawie maksymalnej ilości żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu
detalicznego do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem
dla konsumenta finalnego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2022 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi w sprawie rejestru zakładów produkujących produkty
pochodzenia zwierzęcego lub wprowadzających na rynek te produkty oraz
wykazów takich zakładów

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2016 r. w
sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego (Dz. U.
poz. 2161) – dla rolniczego handlu detalicznego produktami pochodzenia
zwierzęcego i żywnością złożoną przewidziano symbol 35.

Rozporządzenia wykonawcze



1) w celu dokonania rejestracji rolniczego handlu detalicznego należy złożyć, w
przypadku zamiaru prowadzenia produkcji i sprzedaży:

a) produktów pochodzenia zwierzęcego lub żywności zawierającej jednocześnie
środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia
zwierzęcego (żywności złożonej) – do właściwego powiatowego lekarza
weterynarii – wniosek o wpis zakładu do rejestru zakładów w formie pisemnej,
w terminie co najmniej 30 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności
lub

b) żywności pochodzenia niezwierzęcego – do właściwego państwowego
powiatowego inspektora sanitarnego– wniosek o wpis zakładu do rejestru
zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji
Sanitarnej;

2) podmioty zamierzające prowadzić działalność w zakresie rolniczego handlu
detalicznego produktami pochodzenia zwierzęcego lub żywnością złożoną
nie są zobowiązane do sporządzania projektu technologicznego.

Rejestracja 





Art. 21. 1. Wniosek o wpis do rejestru zakładów albo wniosek o zatwierdzenie zakładu i wpis 
do rejestru zakładów składa się w formie pisemnej w terminie co najmniej 30 dni przed dniem 

rozpoczęcia planowanej działalności. 

2. Wniosek zawiera:
1) imię, nazwisko, numer PESEL, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres

wnioskodawcy oraz numer identyfikacyjny REGON, jeżeli taki numer został nadany;
1a) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo numer
identyfikacji podatkowej (NIP), albo numer identyfikacyjny w ewidencji gospodarstw rolnych w
rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw
rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności – w przypadku pomieszczeń
gospodarstwa, z wyłączeniem gospodarstw rybackich, o ile wnioskodawca takie numery
posiada;
2) określenie rodzaju i zakresu działalności, która ma być prowadzona, w tym rodzaju
produktów pochodzenia zwierzęcego lub żywności, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. b,
które mają być produkowane w tym zakładzie;
3) określenie lokalizacji zakładu, w którym ma być prowadzona działalność;
4) wskazanie, czy i z jakich krajowych środków dostosowujących, o których mowa w art. 13
ust. 3 rozporządzenia nr 852/2004 lub art. 10 ust. 3 rozporządzenia nr 853/2004,

Rejestracja, ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach 
pochodzenia zwierzęcego / Dz.uz 2022 poz. 1570/



3. Do wniosku dołącza się:
-kopię zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE udzielonego przez inne
państwo członkowskie Unii Europejskiej
- oświadczenie podmiotu potwierdzające utrzymywanie pszczół, jeżeli wniosek jest
składany przez podmiot niepodlegający obowiązkowi: a) wpisu do Krajowego
Rejestru Sądowego, b) wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej,
- zaświadczenie albo oświadczenie o nabyciu przez koło łowieckie będące dzierżawcą
obwodu łowieckiego członkostwa w Polskim Związku Łowieckim oraz osobowości
prawnej, zgodnie z przepisami Prawa łowieckiego,
-zaświadczenie albo oświadczenie o prowadzeniu ośrodka hodowli zwierzyny przez
zarządcę obwodu łowieckiego na podstawie decyzji ministra właściwego do spraw
środowiska, wydanej na podstawie przepisów Prawa łowieckiego.

Oświadczenia, o których mowa składa się pod rygorem odpowiedzialności
karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest
obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem
świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.



W przypadku zmiany danych, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lub 1a, podmiot
prowadzący przedsiębiorstwo spożywcze składa oświadczenie o zmianie tych
danych niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia
powstania zmiany.

Niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia, o którym mowa powyżej, jednak
nie później niż w terminie 5 dni od dnia jego otrzymania, powiatowy lekarz
weterynarii aktualizuje dane objęte tym oświadczeniem odpowiednio w
rejestrze zakładów, w wykazie podmiotów podlegających rejestracji, lub w
wykazie zakładów zatwierdzonych.

Powiatowy lekarz weterynarii, wydając decyzję administracyjną, o której
mowa w art. 20 ust. 1 pkt 2 lit. a–c, nadaje zakładowi weterynaryjny numer
identyfikacyjny.

Rejestracja



Zgodnie z art. 20. 1. ustawy z dnia 23 czerwca 2022 o zmianie ustawy o Inspekcji 
weterynaryjnej (Dz. U. poz. 1570) :

Podmioty prowadzące działalność na podstawie decyzji, o których mowa w art. 20
ust. 1 pkt 2 lit. a–d ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia
zwierzęcego / Dz.U. z 2022 poz. 1570/, wydanych przed dniem wejścia w życie
ustawy z dnia 23 czerwca 2022 o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej Dz. U.
poz. 1570/, składają powiatowemu lekarzowi weterynarii właściwemu ze względu
na miejsce prowadzenia działalności oświadczenie zawierające dane, o których
mowa w art. 21 ust. 2 pkt 1 i 1a ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach
pochodzenia zwierzęcego;

Rejestracja – uzupełnienie danych



Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz.U. 2020 poz. 1971)  z dnia 
12 września 2022 r. w sprawie maksymalnej ilości żywności zbywanej w ramach 
rolniczego handlu detalicznego do zakładów prowadzących handel detaliczny z 

przeznaczeniem dla konsumenta finalnego oraz zakresu i sposobu jej 
dokumentowania ustala: 

Maksymalne ilości żywności zbywanej rocznie w ramach rolniczego handlu
detalicznego do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla
konsumenta finalnego w odniesieniu do:

1) surowców pochodzenia niezwierzęcego – w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) żywności pochodzenia niezwierzęcego innej niż surowce oraz żywności
zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i
produkty pochodzenia zwierzęcego – w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

3) surowców pochodzenia zwierzęcego – w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

4) produktów pochodzenia zwierzęcego innych niż surowce – w załączniku nr 4 do
rozporządzenia

Maksymalne ilości



Podmiot prowadzący rolniczy handel detaliczny prowadzi i przechowuje 
dokumentację umożliwiającą ustalenie ilości żywności zbytej rocznie w ramach 
takiego handlu do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem 
dla konsumenta finalnego, odrębnie za każdy rok kalendarzowy, która zawiera 
następujące informacje: 
1) numer kolejnego wpisu; 
2) datę zbycia żywności; 
3) ilość i rodzaj zbytej żywności. 
2. Informacje, o których mowa w ust. 1, umieszcza się w dokumentacji, o której 
mowa w ust. 1, niezwłocznie po dokonaniu zbycia żywności do zakładów 
prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego. 
3. Dokumentację, o której mowa w ust. 1, przechowuje się przez dwa lata, licząc 
od końca roku kalendarzowego, za który została sporządzona. 

MAKSYMALNE ILOŚCI



Art. 26. 1. Kto:
1)prowadzi produkcję w zakładzie bez uzyskania wpisu do rejestru zakładów w
trybie i na zasadach określonych w art. 6 ust. 2 rozporządzenia nr 852/2004
oraz w art. 20 i art. 21, podlega karze pieniężnej, wysokość kary pieniężnej
wynosi od 200 zł do 5000 zł;

3) wprowadza na rynek żywność pochodzącą z zakładu, o którym mowa w pkt
1 i 2, bez uzyskania przez ten zakład wpisu do rejestru zakładów, zatwierdzenia
albo warunkowego zatwierdzenia, podlega karze pieniężnej wysokość kary
pieniężnej wynosi od 200 zł do 1000 zł, jeżeli wprowadzona na rynek żywność
pochodzi z zakładu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, który nie uzyskał wpisu do
rejestru zakładów.

Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia 
zwierzęcego



Zakresy działalności RHD

mleko surowe

surowa śmietana

jaja od drobiu

produkty pszczele nieprzetworzone, w tym miód, pyłek pszczeli, pierzga, 
mleczko pszczele

żywe ślimaki lądowe z gatunków: Helixpomatia,. Cornuaspersumaspersum, 
Cornuaspersummaxima, Helixlucorum oraz z rodziny Achatinidae.



Zakresy działalności RHD

Produkty rybołówstwa żywe lub uśmiercone i niepoddane czynnościom 
naruszającym ich pierwotną budowę anatomiczną lub poddane 
czynnościom wykrwawiania, odgławiania, usuwania płetw lub 

patroszenia

Świeże mięso wołowe, wieprzowe, baranie, kozie, końskie, lub 
produkowane z tego mięsa surowe wyroby mięsne lub mięso mielone

Świeże mięso drobiowe lub zajęczaków, lub produkowane z tego 
mięsa surowe wyroby mięsne lub mięso mielone

Świeże mięso zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach 
fermowych lub produkowane z tego mięsa surowe wyroby mięsne lub 

mięso mielone



Zakresy działalności RHD

Produkty mięsne

Wstępnie przetworzone lub przetworzone produkty 
rybołówstwa

Produkty mleczne lub produkty na bazie siary łącznie

Produkty jajeczne

Gotowe posiłki (potrawy) niemięsne



Zakresy działalności RHD

Gotowe posiłki (potrawy) z produktów pochodzenia zwierzęcego

Jaja od ptaków bezgrzebieniowych

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

Pieczywo cukiernicze, ciasta i ciastka

Wyroby cukiernicze



Załącznik nr 2 
MAKSYMALNA ILOŚĆ ŻYWNOŚCI POCHODZENIA NIEZWIERZĘCEGO INNEJ 
NIŻ SUROWCE ORAZ ŻYWNOŚCI ZAWIERAJĄCEJ JEDNOCZEŚNIE ŚRODKI 

SPOŻYWCZE POCHODZENIA 
NIEZWIERZĘCEGO I PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO ZBYWANA 

ROCZNIE W RAMACH ROLNICZEGO HANDLU DETALICZNEGO DO 
ZAKŁADÓW PROWADZĄCYCH HANDEL DETALICZNY Z PRZEZNACZENIEM 

DLA KONSUMENTA FINALNEGO 

14 Gotowe posiłki (potrawy) niemięsne pierogi 2000 kilogram

kopytka i kluski śląskie 4000 kilogram

knedle z owocami 2900 kilogram

placki ziemniaczane 4000 kilogram

inne 3300 kilogram

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

2400 kilogram



MAKSYMALNE ILOŚCI



MAKSYMALNE ILOŚCI





5 ZŁOTYCH ZASAD BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI
Aby zapobiegać występowaniu chorób przenoszonych drogą pokarmową zawsze należy przestrzegać 

tzw. 5 kroków do bezpiecznej żywności (zalecenia WHO) tj.

utrzymywać czystość (rąk przed przygotowaniem i spożywaniem 
żywności, oraz miejsc, w których są przygotowywane posiłki)

oddzielać żywność surową od ugotowanej

poddawać żywność właściwej obróbce termicznej (gotowanie, 
pieczenie itp.)

przechowywać żywność w prawidłowych warunkach chłodniczych

używać bezpiecznej wody i żywności



Dziękuję za uwagę


