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ROLNICZY HANDEL DETALICZNY (RHD)

Rolniczy handel detaliczny to jedna z form handlu detalicznego, dla której w świetle obowiązującego 
prawa przyjęto odrębne uregulowanie nadzoru organów urzędowej kontroli żywności oraz zastosowano pre-
ferencje podatkowe. W ramach rolniczego handlu detalicznego możliwa jest produkcja i przetwarzanie żyw-
ności pochodzenia zwierzęcego i niezwierzęcego w sposób inny niż przemysłowy, np. przetwory zbożowe, 
produkty mięsne, produkty mleczne, przetwory z owoców i warzyw, gotowe posiłki mięsne i niemięsne. 

Rolniczy handel detaliczny (RHD) to forma sprzedaży żywności polegająca na zbywaniu konsumentowi 
finalnemu żywności pochodzącej w całości lub części z własnej uprawy, hodowli lub chowu podmiotu dzia-
łającego na rynku spożywczym. 

Warunki uznania działalności za rolniczy handel detaliczny: 
q obsługa lub przetwarzanie żywności (np. surowce, produkty mięsne, produkty mleczne) i jej przechowy-

wanie w punkcie sprzedaży lub dostaw do konsumenta końcowego;
q sprzedaż żywności na rzecz konsumenta końcowego;
q żywność pochodząca w całości lub części z własnej uprawy, hodowli lub chowu;
q sprzedaż żywności w ramach obowiązujących limitów określonych rozporządzeniem Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi;
q sprzedaż żywności bez udziału pośredników, za wyjątkiem żywności zbywanej podczas wystaw, fe-

stynów, targów lub kiermaszy, organizowanych w celu promocji żywności, jeżeli pośrednik prowadzi 
sprzedaż żywności wyprodukowanej przez siebie, a także inny podmiot, w ramach rolniczego handlu 
detalicznego w danym powiecie, na obszarze którego znajduje się miejsce produkcji tej żywności lub na 
obszarze powiatu sąsiadującego.
Wymagania z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa żywności wprowadzanej do obrotu:

q produkcja i sprzedaż żywności nie może stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa żywności i mieć nie-
korzystny wpływ na zdrowie publiczne;

q spełnienie wymagań określonych rozporządzeniem (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego (…) oraz rozpo-
rządzeniem (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny 
środków spożywczych oraz przepisach wydanych w trybie tego rozporządzenia;

q dokumentowanie ilości sprzedawanej żywności;
q właściwe oznakowanie miejsca sprzedaży żywności;
q wykorzystanie do produkcji mięsa zwierząt kopytnych pozyskanego z uboju dokonanego w rzeźni zatwier-

dzonej przez powiatowego lekarza weterynarii (zakaz wykorzystania mięsa z uboju na własny użytek). 
Wymagania w zakresie oznakowania miejsca sprzedaży żywności:

q czytelność i widoczność dla konsumenta;
q napis „rolniczy handel detaliczny”;
q dane obejmujące: imię i nazwisko albo nazwę i siedzibę podmiotu prowadzącego rolniczy handel de-

taliczny, adres miejsca produkcji sprzedawanej żywności oraz weterynaryjny numer identyfikacyjny 
podmiotu prowadzącego rolniczy handel detaliczny (dotyczy żywności pochodzenia zwierzęcego oraz 
żywności złożonej).



Rolniczy Handel Detaliczny (RHD)

WMODR z siedzibą w Olsztynie, 2017 r.4

PODSTAWA PRAWNA

Podstawowym aktem prawnym regulującym funkcjonowanie rolniczego handlu detalicznego jest 
ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności 
przez rolników (Dz. U. poz. 1961). Na jej podstawie zostały opracowane szczegółowe rozporządzenia 
wykonawcze Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, tj. w sprawie maksymalnej ilości żywności zbywanej w ra-
mach rolniczego handlu detalicznego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania (Dz.U. poz. 2159) oraz 
w sprawie rejestru zakładów produkujących produkty pochodzenia zwierzęcego lub wprowadzających 
na rynek te produkty oraz wykazów takich zakładów (Dz.U. poz. 2192) – oba z dnia 16 grudnia 2016 r., 
a także w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego z dnia 15 grudnia 2016 r. 
(Dz.U. poz. 2161). Konsekwencją wejścia w życie przedmiotowej ustawy było również dokonanie zmian 
następujących ustaw: o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz.U. z 2012 r. 
poz. 361, z późn. zm.); o działach administracji rządowej z dnia 4 września 1997 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 
543, z późn. zm.); o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez 
osoby fizyczne z dnia 20 listopada 1998 r. (Dz.U. poz. 930, z późn. zm.); o jakości handlowej artykułów 
rolno-spożywczych z dnia 21 grudnia 2000 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1604); o Inspekcji Weterynaryjnej 
z dnia 29 stycznia 2004 r.; o produktach pochodzenia zwierzęcego z dnia 16 grudnia 2005 r. (Dz.U. 
z 2014 r. poz. 1577, z późn. zm.); o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. (Dz.U. 
z 2015 r., poz.594, z późn. zm.).

REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI RHD

Zamiar prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego lub żywności zawie-
rającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego 
(żywności złożonej) należy zgłosić do właściwego powiatowego lekarza weterynarii poprzez złożenie 
wniosku o wpis zakładu do rejestru zakładów w formie pisemnej, w terminie co najmniej 30 dni przed 
dniem rozpoczęcia planowanej działalności. Podmiotom prowadzącym działalność w ramach rolnicze-
go handlu detalicznego produktami pochodzenia zwierzęcego oraz żywnością zawierającą jednocześnie 
środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego (żywność złożona) 
zostaje nadany weterynaryjny numer identyfikacyjny. Symbolem określającym zakres i rodzaj działalności 
prowadzony przez dany podmiot jest numer 35. Warto podkreślić, że podmioty te nie są zobowiązane do 
sporządzania projektu technologicznego.

Zamiar prowadzenia produkcji i sprzedaży żywności pochodzenia niezwierzęcego należy zgłosić do 
właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego poprzez złożenie wniosku o wpis 
zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, 
w terminie co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności. 

Szczegółowe informacje na temat procesu rejestracji RHD można uzyskać u właściwego ze względu 
na siedzibę zakładu lub miejsce prowadzenia działalności powiatowego lekarza weterynarii lub państwo-
wego powiatowego inspektora sanitarnego.
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WYMAGANIA HIGIENICZNE

W myśl obowiązującego unijnego i krajowego prawa żywnościowego podmioty działające na rynku 
spożywczym są odpowiedzialne za bezpieczeństwo zdrowotne żywności na wszystkich etapach produkcji, 
przetwarzania i dystrybucji żywności odbywających się pod jego kontrolą. 

Przy prowadzeniu produkcji i sprzedaży żywności w ramach działalności rolniczy handel detaliczny nale-
ży spełnić przede wszystkim wymagania rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych. Przepisy tego rozporządzenia obowią-
zują wprost i nie wymagają wdrożenia do polskich przepisów prawnych. Powinny być stosowane w sposób 
elastyczny biorąc pod uwagę zakres prowadzonej działalności, wielkość zakładu oraz jego specyfikę.

Przepisy ww. rozporządzenia przewidują, że w przypadku prowadzenia produkcji przy wykorzystaniu 
pomieszczeń używanych głównie jako prywatne domy mieszkalne (np. przy wykorzystaniu sprzętu i urządzeń 
gospodarstwa domowego w kuchni domowej), zamiast wymogów określonych w załączniku II w rozdziale II 
tego rozporządzenia, obowiązują wymogi określone w jego załączniku II w rozdziale III (uproszczone wy-
magania higieniczne). Należy przy tym podkreślić, że są to wymagania podstawowe, określające wymogi 
ogólne, pozostawiające dużą swobodę w ich spełnianiu celem zapewnienia bezpieczeństwa żywności. 

W przypadku wykorzystania pomieszczeń, tj. kuchni domowej do produkcji żywności pochodzenia ro-
ślinnego opracowane zostały w Głównym Inspektoracie Sanitarnym „Wytyczne Dobrej Praktyki Higienicz-
nej i Produkcyjnej przy produkcji żywności niezwierzęcego pochodzenia w warunkach domowych z wyko-
rzystaniem surowców roślinnych z własnych upraw oraz w ramach rolniczego handlu detalicznego”. 

LIMITY ILOŚCIOWE I DOKUMENTACJA

Maksymalna ilość żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz zakres i spo-
sób dokumentowania tej ilości zostały określone w rozporządzeniu 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. Limity ustalono dla:
q surowców pochodzenia niezwierzęcego (tabela 1 – wybrane przykłady);
q żywności pochodzenia niezwierzęcego innej niż surowce oraz żywności zawierającej jednocześnie 

środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego (tabela 2);
q surowców pochodzenia zwierzęcego (tabela 3);
q produktów pochodzenia zwierzęcego innych niż surowce (tabela 4).

W myśl ww. rozporządzenia podmioty te są zobowiązane do prowadzenia oraz przechowywania dokumen-
tacji umożliwiającej określenie ilości żywności zbywanej rocznie w ramach takiego handlu, oddzielnie za każdy 
rok kalendarzowy. Powinna ona zawierać: numer kolejnego wpisu, datę zbycia żywności, jej ilość i rodzaj. Rów-
nież pośrednik prowadzący rolniczy handel detaliczny zbywający żywność wyprodukowaną przez inny podmiot 
prowadzący taki handel podczas wystawy, festynu, targu lub kiermaszu, jest zobowiązany do dokumentowania 
sprzedaży żywności własnej oraz innego podmiotu prowadzącego rolniczy handel detaliczny. Dokumentację na-
leży przechowywać prze okres dwóch lat, licząc od końca roku kalendarzowego, za który została sporządzona.



Rolniczy Handel Detaliczny (RHD)

WMODR z siedzibą w Olsztynie, 2017 r.6

Nazwa surowców 
pochodzenia niezwierzęcego

Maks. ilość/
1 ha uprawy Jedn. Nazwa surowców 

pochodzenia niezwierzęcego
Maks. ilość/ 
1 ha uprawy Jedn.

Jęczmień jary 8 tona Brokuł 20 tona
Jęczmień ozimy 9 tona Chrzan pospolity 15 tona
Gryka 2,5 tona Cukinia 45 tona
Kukurydza - ziarno 11 tona Dynia zwyczajna 50 tona
Owies jary 7 tona Groch 8 tona
Pszenżyto jare 7 tona Fasola wielokwiatowa 2 tona
Pszenżyto ozime 9 tona Jarmuż 27 tona
Len zwyczajny 2 tona Kapusta głowiasta biała 75 tona
Mak 1,5 tona Kalafior 30 tona
Słonecznik 3,5 tona Marchew 70 tona
Ziemniak 50 tona Melon 50 tona
Bób 12 tona Pasternak 40 tona
Burak ćwikłowy 40 tona Kukurydza cukrowa 13 tona
Cebula 50 tona Patison 30 tona
Por 50 tona Rzodkiewka 20 tona
Salsefia 17 tona Sałata gruntowa 30 tona
Ogórek gruntowy 30 tona Ogórek pod osłonami 35 kg/m2

Seler korzeniowy 25 tona Seler naciowy 60 tona
Papryka słodka pod osłonami 50 kg/m2 Papryka słodka gruntowa 35 tona
Pomidor koktajlowy 45 tona Pomidor gruntowy 80 tona
Pomidor pod osłonami
- tunel foliowy 40 kg/m2 Pietruszka zwyczajna 20 tona

Pomidor pod osłonami
- szklarnia 20 kg/m2 Rabarbar ogrodowy 18 tona

Szczypiorek 30 tona Szparag 5 tona
Agrest 14 tona Aronia 15 tona
Borówka amerykańska 7 tona Czereśnia 12 tona
Gruszka 18 tona Jabłko 25 tona
Malina 10 tona Jeżyna 12 tona
Pigwa pospolita 8 tona Porzeczka czarna 10 tona
Porzeczka czerwona 12 tona Porzeczka biała 11 tona
Tymianek ziele 3,5 tona Śliwka domowa 10 tona
Bazylia 3 tona Czarny bez (owoce) 14 tona
Melisa 4,5 tona Truskawka 14 tona
Mięta ziele 4,5 tona Poziomka 12 tona
Mięta liść 1 tona Wiśnia 16 tona
Pieczarka 30 kg/m2/cykl Żurawina 6 tona

Tab. 1.  Maksymalna ilość surowców pochodzenia niezwierzęcego zbywana rocznie w ramach RHD (wybrane 
przykłady)
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Tab. 2. Maksymalna ilość żywności pochodzenia niezwierzęcego innej niż surowce oraz żywności zawiera-
jącej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzę-
cego zbywana rocznie w ramach RHD

Nazwa żywności Kategoria żywności Maks. ilość Jednostka

Przetwory z owoców

soki owocowe 6 700 litr
dżemy 3 400 kilogram
owoce suszone 1 600 kilogram
inne 3 900 kilogram/litr

Przetworyz warzyw 

kiszonki warzywne 5 000 kilogram
marynaty warzywne 3 400 kilogram
soki warzywne 10 000 litr
inne 6 200 kilogram/litr

Przetwory z owoców i warzyw, w tym soki 8 400 kilogram/litr
Przetwory z warzyw i grzybów 3 400 kilogram
Przetwory z grzybów 200 kilogram
Przetwory z orzechów 700 kilogram

Przetwory zbożowe

mąki 16 000 kilogram
kasze 7 300 kilogram
płatki 6 500 kilogram
otręby 5 800 kilogram
inne 8 900 kilogram

Pieczywo 15 400 kilogram
Pieczywo cukiernicze, ciasta i ciastka 2 500 kilogram
Wyroby cukiernicze 700 kilogram
Przyprawy 300 kilogram

Koncentraty
spożywcze

koncentraty warzywne 2 500 litr
syropy owocowe 2 700 litr
inne 2 600 litr

Oleje 1 100 litr
Gotowe posiłki (potrawy) niemięsne pierogi 2 000 kilogram

kopytka i kluski śląskie 4 000 kilogram
knedle z owocami 2 900 kilogram
placki ziemniaczane 4 000 kilogram
inne 3 300 kilogram

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

2 400 kilogram

Napoje bezalkoholowe 10 000 litr
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Nazwa surowców pochodzenia zwierzęcego Maksymalna ilość Jednostka

Mleko surowce albo mleko surowe i siara 52 000 litr
Surowa śmietana 10 400 litr
Jaja od drobiu 148 200 sztuka
Jaja od ptaków bezgrzebieniowych 800 sztuka

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

do 5 rodzin pszczelich - 150 kilogram
do 10 rodzin pszczelich - 300
do 20 rodzin pszczelich - 600
do 30 rodzin pszczelich - 900
do 40 rodzin pszczelich - 1200
do 50 rodzin pszczelich - 1500
do 60 rodzin pszczelich - 1800
do 70 rodzin pszczelich - 2100
do 80 rodzin pszczelich - 2400

Produkty rybołówstwa żywe lub uśmiercone i niepod-
dane czynnościom naruszającym ich pierwotną budo-
wę anatomiczną lub poddane czynnościom wykrawa-
nia, odgławiania, usuwania płetw lub patroszenia

1800 kilogram

Żywe ślimaki lądowe z gatunków Helix pomatia, Cor-
nau aspersum aspersum, Cornau aspersum maxi-
ma, Helix lucorum oraz z rodziny Achatinidae

1000 kilogram

Nazwa produktów pochodzenia zwierzęcego Maksymalna ilość Jednostka

Świeże mięso wołowe, wieprzowe, baranie, kozie, końskie, lub produko-
wane z tego mięsa surowe wyroby mięsne lub mięso mielone 2 300 kilogram

Świeże mięso drobiowe lub zajęczaków, lub produkowane z tego mięsa 
surowe wyroby mięsne lub mięso mielone 2 100 kilogram

Świeże mięso zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych 
lub produkowane z tego mięsa surowe wyroby mięsne lub mięso mielone 1 100 kilogram

Produkty mięsne 1 400 kilogram

Wstępnie przetworzone lub przetworzone produkty rybołówstwa 1 400 kilogram

Produkty mleczne lub produkty na bazie siary łącznie 2 600 kilogram

Produkty jajeczne 1 300 kilogram

Gotowe posiłki (potrawy) z produktów pochodzenia zwierzęcego 1 400 kilogram

Tab. 3. Maksymalna ilość surowców pochodzenia zwierzęcego zbywana rocznie w ramach RHD

Tab. 4 Maksymalna ilość produktów pochodzenia zwierzęcego innych niż surowce zbywana rocznie 
w ramach RHD
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ZNAKOWANIE ŻYWNOŚCI

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 
2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności żaden z podmiotów działa-
jących na rynku spożywczym nie jest zwolniony z odpowiedzialności za przekazywanie informacji na temat 
wprowadzanej do obrotu żywności. Zasada ta dotyczy również rolniczego handlu detalicznego oraz wszel-
kich środków spożywczych wyprodukowanych i przetworzonych w warunkach domowych wprowadzanych 
do obrotu. Nadzór nad jakością handlową żywności znajdującej się w rolniczym handlu detalicznym został 
powierzony organom Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Podmioty prowadzące 
RHD zobowiązane są do znakowania produktów wprowadzanych do obrotu rynkowego. Natomiast nie mają 
obowiązku umieszczania informacji o ich wartości odżywczej.

W zależności od tego, czy sprzedawany produkt będzie opakowany czy nie, będą obowiązywały odręb-
ne przepisy i na etykietach należy zamieścić inne dane.

Dla produktów opakowanych zastosowanie mają wymagania zawarte m.in. w art. 9 rozporządzenia Par-
lamentu Europejskiego i rady (UE) nr 1169/2011. Dla produktów bez opakowania, czyli sprzedawanych luzem 
lub pakowanych na życzenie klienta w momencie sprzedaży, należy uwzględnić wymagania zawarte m.in. 
w §19 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania 
poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z 2015 r., poz. 29 z późn. zm.). Obowiązkowe infor-
macje na etykiecie (żywność opakowana): nazwa produktu, wykaz składników, ilość netto, ilość składnika lub 
składników, data minimalnej trwałości/termin przydatności do spożycia, warunki przechowywania lub użycia, 
dane podmiotu działającego na rynku, kraj lub miejsce pochodzenia. Obowiązkowe informacje (żywność 
bez opakowania): nazwa produktu, wykaz składników, dane producenta, masa jednostkowa czy informacja 
o zastosowanych procesie technologicznym (pieczywo), klasa jakości handlowej lub inny wyróżnik. 

Przy etykietowaniu żywności wprowadzanej do obrotu należy wziąć po uwagę szczegółowe wymagania 
określone w rozporządzeniach dla wybranych grup produktów, m.in.: mleka, przetworów i tłuszczów mlecz-
nych, mięsa i przetworów mięsnych, świeżych owoców i warzyw, dżemów i innych przetworów owocowych, 
soków i nektarów, jaj czy miodu. Więcej informacji można znaleźć na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu 
Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie www.wijhars.olsztyn.pl, zakładka: rolniczy 
handel detaliczny.

PREFERENCJE PODATKOWE

Ustawa wprowadza preferencje podatkowe dla podmiotów prowadzących rolniczy handel detaliczny 
w postaci zwolnienia z podatku dochodowego przychodów ze sprzedaży przetworzonych produktów z wła-
snej uprawy, hodowli lub chowu. Warunkiem skorzystania z tego zwolnienia jest spełnienie następujących 
kryteriów:
q zwolnieniu podlegają przychody ze sprzedaży przetworzonych w inny sposób niż przemysłowy produk-

tów roślinnych i zwierzęcych do kwoty 20 000 zł rocznie, w ilościach nieprzekraczających maksymalne 
limity (określone rozporządzeniem);
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q przerób produktów roślinnych i zwierzęcych oraz ich sprzedaż nie może odbywać się przy zatrudnie-
niu 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;

q sprzedaż wytworzonych produktów może następować wyłącznie w miejscu wytworzenia lub przeznaczo-
nym do prowadzenia handlu;

q ilość produktów roślinnych lub zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, użytych 
do wyprodukowania produktu, stanowi co najmniej 50% tego produktu, z wyłączeniem wody;

q za produkt roślinny pochodzący z własnej uprawy uważa się mąkę, kaszę, płatki, otręby, oleje i soki 
wytworzone z surowców pochodzących z własnej uprawy.

Wymogiem jest również prowadzenie ewidencji sprzedaży odrębnie za każdy rok podatkowy, która za-
wiera co najmniej: 
q numer kolejnego wpisu;
q datę uzyskania przychodu;
q kwotę przychodu;
q przychód narastająco od początku roku;
q ilość i rodzaj przetworzonych produktów.

Ponadto dzienne przychody muszą być ewidencjonowane w dniu sprzedaży, a powstała ewidencja 
sprzedaży dostępna w miejscu sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych.

W przypadku przekroczenia kwoty 20 000 zł rocznie przychodu ze sprzedaży w ramach działalności 
rolniczy handel detaliczny można skorzystać z ryczałtowej formy opodatkowania dochodów uzyskiwanych 
z tytułu tej sprzedaży. Ryczałt wynosi 2% od przychodów ewidencjonowanych (do wysokości nie więcej niż 
równowartość w złotych 250 tys. euro). 

O wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych ze sprzedaży wy-
tworzonych przez siebie produktów rolnych rolnik informuje naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze 
względu na miejsce zamieszkania rolnika, nie później niż do 20 stycznia roku podatkowego. 

Przychody, o których mowa powyżej, że sprzedaży produktów nieprzekraczającej ilości, która może być 
zbywana w ramach rolniczego handlu detalicznego są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym 
od osób fizycznych. 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.
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Materiał informacyjny opracowano na podstawie:
- materiałów szkoleniowych „Uruchamianie i prowadzenie działalności w zakresie rolniczego handlu de-

talicznego”, styczeń 2017 r., CDR w Brwinowie;
- materiałów szkoleniowych „Produkty w systemach jakości żywności – wsparcie z PROW 2104-2020 

i funkcjonowanie w rolniczym handlu detalicznym”, kwiecień 2017 r., CDR w Brwinowie/ Oddział 
w Krakowie;

- stron internetowych: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl; Głównego Inspektoratu 
Sanitarnego www.gis.gov.pl; Głównego Inspektoratu Weterynarii www.wetgiv.gov.pl, Wojewódzkiej Sta-
cji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie www.wssse.olsztyn.pl, Wojewódzkiego Inspektoratu Wete-
rynarii w Olsztynie www.olsztyn.wiw.gov.pl, Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów 
Rolno-Spożywczych w Olsztynie www.wijhars.olsztyn.pl; 

- aktów prawnych.
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PZDR w Bartoszycach, ul. 11 Listopada 4, tel. 89 762 22 05, pzdr.bartoszyce@w-modr.pl

PZDR w Braniewie, ul. Kościuszki 118, tel. 55 243 28 46, pzdr.braniewo@w-modr.pl

PZDR w Działdowie, Lidzbark, ul. Jeleńska 6 lok. 13/2, tel. 23 696 19 75, pzdr.dzialdowo@w-modr.pl

PZDR w Elblągu, ul. Nowodworska 10B, tel. 55 235 32 36, pzdr.elblag@w-modr.pl

PZDR w Ełku, ul. Zamkowa 8, tel. 87 621 69 67, pzdr.elk@w-modr.pl

PZDR w Giżycku, ul. Przemysłowa 2, tel. 87 428 51 99, pzdr.gizycko@w-modr.pl

PZDR w Gołdapi, ul. Wolności 20, tel. 87 615 19 57, pzdr.goldap@w-modr.pl

PZDR w Iławie, ul. Lubawska 3, tel. 89 649 37 73, pzdr.ilawa@w-modr.pl

PZDR w Kętrzynie, ul. Powstańców Warszawy 1, tel. 89 751 30 93, pzdr.ketrzyn@w-modr.pl

PZDR w Lidzbarku Warm., ul. Krasickiego 1/48, tel. 89 767 23 10, pzdr.lidzbark@w-modr.pl

PZDR w Mrągowie, ul. Bohaterów Warszawy 7a/2, tel. 89 741 24 51, pzdr.mragowo@w-modr.pl

PZDR w Nowym M.Lub., ul. Jagiellońska 24d, tel. 56 474 21 88, pzdr.nowe.miasto@w-modr.pl

PZDR w Nidzicy, ul. Słowackiego 17, tel. 89 625 26 50, pzdr.nidzica@w-modr.pl

PZDR w Olecku, ul. Kolejowa 31, tel. 87 520 30 31, pzdr.olecko@w-modr.pl

PZDR w Olsztynie, Biskupiec, ul. Niepodległości 4A, tel. 89 715 22 59,pzdr.olsztyn@w-modr.pl

PZDR w Ostródzie, Grabin 17, tel. 89 646 24 24, pzdr.ostroda@w-modr.pl

PZDR w Piszu, ul. Wojska Polskiego 33, tel. 87 423 20 33, pzdr.pisz@w-modr.pl

PZDR w Szczytnie, ul. Kościuszki 1/6, tel. 89 624 30 59, pzdr.szczytno@w-modr.pl

PZDR w Węgorzewie, ul. Kraszewskiego 40, tel. 87 427 12 21, pzdr.wegorzewo@w-modr.pl

Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego (adres, kontakt)


