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WSTęP

Krótkie łańcuchy dostaw żywności to istotny element wspólnej polityki rolnej realizowanej przez 
państwa członkowskie Unii Europejskiej. Produkcja żywności na małą skalę jest ważną częścią „Pla-
nu dla wsi” realizowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, odgrywającą znaczącą rolę 
w wielofunkcyjnym rozwoju obszarów wiejskich oraz poszukiwaniu alternatywnych źródeł dochodów 
w gospodarstwie rolnym. W ostatnich latach obserwuje się coraz większe zapotrzebowanie na pro-
dukty prosto od rolnika. Sytuacja ta umożliwia rozwój sektora żywności lokalnej opartej na rodzinnych 
gospodarstwach rolnych, co z kolei przekłada się na wiele korzyści gospodarczych, środowiskowych 
oraz społecznych. Małe gospodarstwa rolne przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju społeczno-
-gospodarczego, ochrony środowiska na obszarach wiejskich oraz uczestniczą w krótkich łańcuchach 
dostaw żywności. Rozszerzenie funkcji gospodarstw rolnych o przetwórstwo może być przedłużeniem 
żywotności obszarów wiejskich w obliczu zmieniających się warunków prowadzonej produkcji oraz 
wahań koniunkturalnych. Prócz funkcjonujących, do tej pory form produkcji i sprzedaży żywności w ra-
mach sprzedaży bezpośredniej, dostaw bezpośrednich, działalności marginalnej, lokalnej i organicznej 
(MLO), wprowadzono rozwiązania w zakresie działalności rolniczy handel detaliczny (RHD).

1. ROlNICZy haNDEl DETalICZNy – INfORMaCjE OgólNE

Rolniczy handel detaliczny (RHD) to jedna z form handlu detalicznego, dla której w świetle polskiego 
prawodawstwa przyjęto odrębne uregulowanie nadzoru organów urzędowej kontroli żywności oraz zasto-
sowano preferencje podatkowe. Regulacje prawne w zakresie działalności rolniczego handlu detaliczne-
go zostały wprowadzone z dniem 1 stycznia 2017 r., a następnie zmienione z dniem 1 stycznia 2019 r. 
W ramach tej działalności możliwe jest zbywanie surowców (produktów produkcji pierwotnej) jak i żywno-
ści przetworzonej otrzymanej w sposób inny niż przemysłowy (przetwory owocowo-warzywne, przetwory 
zbożowe, produkty mleczne, produkty mięsne, produkty złożone, gotowe posiłki mięsne i niemięsne). 

W myśl zmienionych przepisów rolniczy handel detaliczny to handel detaliczny polegający na pro-
dukcji żywności pochodzącej w całości lub części z własnej uprawy, hodowli lub chowu podmiotu dzia-
łającego na rynku spożywczego i zbywaniu takiej żywności: 
n konsumentowi finalnemu (oznacza ostatecznego konsumenta środka spożywczego, który nie wyko-

rzystuje żywności w ramach działalności przedsiębiorstwa spożywczego) lub 
n do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego, w tym 

sklepów, restauracji, stołówek i innych placówek o podobnej charakterystyce zlokalizowanych na 
określonym obszarze, tj. na terenie województwa, w którym ma miejsce prowadzenie produkcji żyw-
ności w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz powiatów lub miast stanowiących siedzibę 
wojewody lub sejmiku województwa, sąsiadujących z tym województwem. 

W ramach rolniczego handlu detalicznego podmiot prowadzący produkcję i sprzedaż żywności musi 
ją prowadzić bez udziału osób zatrudnionych i pośredników. Wyjątkiem jest sprzedaż żywności doko-
nywana z udziałem pośredników podczas wystaw, festynów, targów lub kiermaszy, organizowanych 
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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.

Ponadto miejsca zbywania żywności konsumentowi finalnemu, również przez pośrednika, powinny 
być oznakowane w sposób czytelny i widoczny dla konsumenta, uwzględniający następujące informacje:
n napis „rolniczy handel detaliczny”,
n dane obejmujące: imię i nazwisko albo nazwę i siedzibę podmiotu prowadzącego rolniczy handel 

detaliczny, adres miejsca produkcji tej żywności, weterynaryjny numer identyfikacyjny (dotyczy żyw-
ności pochodzenia zwierzęcego i złożonej).

2. REjESTRaCja DZIałalNOŚCI I NaDZóR ORgaNóW uRZęDOWEj kONTROlI

Przepisy prawne nakładają na podmioty prowadzące rolniczy handel detaliczny obowiązek reje-
stracji we właściwym organie urzędowej kontroli. Rejestracja jest obowiązkowa i bezpłatna, nie ma 
obowiązku sporządzania projektu technologicznego. 

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. Powiatowy Lekarz Weterynarii wydaje decyzję o wpisie pod-
miotu do rejestru oraz nadaje weterynaryjny numer identyfikacyjny WNI. W przypadku rolniczego handlu 
detalicznego symbolem określającym zakres i rodzaj działalności prowadzony przez dany podmiot jest 
numer 35. Inspekcja Weterynaryjna prowadzi nadzór nad bezpieczeństwem żywności pochodzenia zwie-
rzęcego i żywności złożonej.

Zamiar prowadzenia produkcji i sprzedaży żywności pochodzenia niezwierzęcego (roślinnego) 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. Państwowy Powiatowy In-
spektor Sanitarny wydaje zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli. Pań-
stwowa Inspekcja Sanitarna prowadzi nadzór nad bezpieczeństwem żywności pochodzenia niezwierzęcego. 

Ponadto nadzór nad jakością handlową żywności produkowanej w ramach rolniczego handlu de-
talicznego sprawuje Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Nie ma obowiązku 
zgłaszania i rejestracji działalności do właściwych terenowo służb. Jednostki te korzystają z rejestrów 
prowadzonych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej i Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

3. lIMITy IlOŚCIOWE I DOkuMENTaCja

Warunkiem prowadzenia działalności rolniczy handel detaliczny jest pochodzenie tej żywności 
w całości lub części z własnej uprawy, hodowli lub chowu oraz jej sprzedaż w ramach obowiązujących 
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limitów określonych rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. 
w sprawie maksymalnej ilości żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz za-
kresu i sposobu jej dokumentowania. Maksymalne limity ustalono dla:
n surowców pochodzenia niezwierzęcego (tabela 1);
n żywności pochodzenia niezwierzęcego innej niż surowce oraz żywności zawierającej jednocześnie 

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

W myśl ww. rozporządzenia podmioty te są zobowiązane do prowadzenia oraz przechowywania 
dokumentacji 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. Również pośrednik prowadzący rolniczy handel detaliczny zbywający żyw-
ność 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 należy przechowywać przez okres dwóch lat, 
licząc od końca roku kalendarzowego, za który została sporządzona.

Tab. 1. Maksymalna ilość surowców pochodzenia niezwierzęcego zbywana rocznie w ramach RHD

Nazwa surowców
pochodzenia

niezwierzęcego

Maks. 
ilość/
1 ha 

uprawy

jedn. Nazwa surowców
pochodzenia niezwierzęcego

Maks. 
ilość/
1 ha 

uprawy

jedn.

Jęczmień jary 8 tona Ogórek pod osłonami 35 kg/m2

Jęczmień ozimy 9 tona Papryka słodka gruntowa 35 tona
Gryka 2,5 tona Papryka słodka pod osłonami 50 kg/m2

Kukurydza – ziarno 11 tona Pasternak 40 tona
Mozga kanaryjska (kanar) 1,5 tona Patison 30 tona
Owies jary 7 tona Pietruszka zwyczajna 20 tona
Proso 3,5 tona Pomidor gruntowy 80 tona
Pszenica orkisz jara – ziarno 4 tona Pomidor pod osłonami – tunel foliowy 40 kg/m2

Pszenica orkisz ozima – ziarno 4,5 tona Pomidor pod osłonami – szklarnia 20 kg/m2

Pszenica twarda jara 6 tona Pomidor koktajlowy 45 tona
Pszenica twarda ozima 6 tona Por 50 tona
Pszenica zwyczajna jara 8 tona Rabarbar ogrodowy 18 tona
Pszenica zwyczajna ozima 9,5 tona Rzodkiewka 20 tona
Pszenżyto jare 7 tona Salsefia 17 tona
Pszenżyto ozime 9 tona Sałata gruntowa 30 tona
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Żyto ozime 8 tona Seler korzeniowy 25 tona
Gorczyca biała 2 tona Seler naciowy 60 tona
Gorczyca sarepska 1,5 tona Skorzonera (wężymord) 20 tona
Kminek zwyczajny 2 tona Szalotka 35 tona
Len zwyczajny 2 tona Szczypiorek 30 tona
Mak 1,5 tona Szparag 5 tona
Słonecznik 3,5 tona Szpinak 20 tona
Soja 2,5 tona Trybula ogrodowa 1 tona
Brukiew 60 tona Agrest 14 tona
Rzodkiew oleista 1,5 tona Aronia 15 tona
Ziemniak 50 tona Borówka amerykańska 7 tona
Bób 12 tona Brzoskwinia 16 tona
Brokuł 20 tona Czereśnia 12 tona
Burak ćwikłowy 40 tona Czarny bez (owoce) 14 tona
Burak liściowy 65 tona Dzika róża (owoce) 4 tona
Chrzan pospolity 15 tona Gruszka 18 tona
Cebula siedmiolatka 40 tona Jabłko 25 tona
Cebula 50 tona Orzech laskowy 2 tona
Cukinia 45 tona Malina 10 tona
Cykoria korzeniowa 35 tona Jeżyna 12 tona
Cykoria liściowa
i cykoria sałatowa 30 tona Morela 16 tona

Czosnek pospolity 7 tona Morwa 4 tona
Dynia olbrzymia 55 tona Pigwa pospolita 8 tona
Dynia zwyczajna 50 tona Orzech włoski 3 tona
Endywia – endywia eskariola 
i endywia kędzierzawa 45 tona Porzeczka czarna 10 tona

Fasola wielokwiatowa 2 tona Porzeczka czerwona 12 tona
Fasola zwykła karłowata 11 tona Porzeczka biała 11 tona
Fasola zwykła tyczna 2 tona Śliwa domowa 10 tona
Groch 8 tona Śliwa japońska 8 tona
Jarmuż 27 tona Truskawka 14 tona
Kabaczek 50 tona Poziomka 12 tona
Kalafior 30 tona Wiśnia 16 tona
Kalarepa 70 tona Żurawina 6 tona
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Kapusta brukselska 7 tona Tarnina 5 tona
Kapusta głowiasta biała 75 tona Tymianek ziele 3,5 tona
Kapusta głowiasta czerwona 50 tona Bazylia 3 tona
Kapusta pekińska 50 tona Melisa 4,5 tona
Kapusta włoska 35 tona Mięta ziele 4,5 tona
Karczoch hiszpański (kard)
i karczoch zwyczajny 11 tona Mięta liść 1 tona

Kawon (arbuz) 40 tona Lebiodka pospolita (oregano) ziele 3 tona
Koper włoski (fenkuł) 15 tona Majeranek ogrodowy ziele 3 tona
Kukurydza cukrowa 13 tona Szałwia ziele 3 tona
Kukurydza pękająca 6 tona Szałwia liść 1 tona

Marchew 70 tona Pieczarka 30 kg/m2

/cykl

Melon 50 tona Boczniak 20 kg/m2

/rzut

Oberżyna 17 tona Inne niż ww. surowce pochodzenia
niezwierzęcego 21 tona

Ogórek gruntowy 30 tona Inne niż ww. surowce pochodzenia nie-
zwierzęcego uprawiane pod osłonami 30 kg/m2

Źródło: rozporządzanie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie maksymalnej ilo-
ści żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania.

Tab. 2. Maksymalna ilość żywności pochodzenia niezwierzęcego innej niż surowce oraz żywności 
zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pocho-
dzenia zwierzęcego zbywana rocznie w ramach RHD

Nazwa żywności kategoria (żywności Maksymalna ilość jednostka

Przetwory z owoców

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

Przetwory z warzyw 

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

Przetwory z owoców i warzyw, w tym soki 8 400 kilogram lub litr
Przetwory z warzyw i grzybów 3 400 kilogram
Przetwory z grzybów 200 kilogram
Przetwory z orzechów 700 kilogram
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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 1 000 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 niezwie-
rzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego

2 400 kilogram

Napoje bezalkoholowe 10 000 litr
Źródło: rozporządzanie 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.

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

Nazwa surowców pochodzenia zwierzęcego Maksymalna ilość jednostka
Mleko surowe 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
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4. WyMagaNIa Z ZakRESu bEZPIECZEńSTWa żyWNOŚCI

W myśl obowiązującego unijnego i krajowego prawa żywnościowego podmioty działające na rynku spo-
żywczym są odpowiedzialne za bezpieczeństwo zdrowotne żywności na wszystkich etapach produkcji, prze-
twarzania i dystrybucji żywności odbywających się pod jego kontrolą. Wynikającym z tego przepisu obowiąz-
kiem dla producenta żywności jest również wprowadzenie systemu identyfikacji, tj. śledzenia pochodzenia 
żywności na każdym etapie produkcji i obrotu. Zgodnie z zasadą „krok w przód” i „krok w tył” konieczne jest 
identyfikowanie dostawców surowców, dodatków stosowanych przy produkcji oraz materiałów i wyrobów 
przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Prowadzący produkcję i sprzedaż żywności w ramach rolniczego 
handlu detalicznego mają obowiązek stosowania zasad dobrej praktyki higienicznej (GHP) i dobrej praktyki 
produkcyjnej (GMP) oraz uproszczonej procedury opartej na zasadach HACCP jako podstawowych narzędzi 
zapewnienia bezpieczeństwa i jakości zdrowotnej wytwarzanej żywności. 

Produkty rybołówstwa żywe lub uśmiercone i niepoddane czynnościom 
naruszającym ich pierwotną budowę anatomiczną lub poddane czynno-
ściom wykrawania, odgławiania, usuwania płetw lub patroszenia

1 800 kilogram

Żywe ślimaki lądowe z gatunków Helix pomatia, Cornu aspersum asper-
sum, Cornu aspersum maxima, Helix lucorum oraz z rodziny Achatinidae 1 000 kilogram

Źródło: rozporządzanie 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

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

Nazwa produktów pochodzenia zwierzęcego Maksymalna ilość jednostka

Świeże mięso wołowe, wieprzowe, baranie, kozie, końskie, lub pro-
dukowane 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 fer-
mowych 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

Źródło: rozporządzanie 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
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Podstawowe wymagania z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa żywności wprowadzanej do obrotu 
w ramach rolniczego handlu detalicznego:
n produkcja i sprzedaż żywności nie może stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa żywności i mieć nieko-

rzystny wpływ na zdrowie publiczne;
n ilość zbywanej żywności dostosowana do potrzeb konsumenta;
n spełnienie wymagań określonych rozporządzeniem (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego 

i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościo-
wego, powołujące Europejski Urząd ds. bezpieczeństwa żywności oraz ustanawiające procedury 
w zakresie bezpieczeństwa żywności, rozporządzeniem (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskie-
go i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych oraz przepisach 
wydanych w trybie tego rozporządzenia;

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

zatwierdzonej przez powiatowego lekarza weterynarii (zakaz wykorzystania mięsa z uboju na wła-
sny użytek).

Przy prowadzeniu produkcji i sprzedaży żywności w ramach działalności rolniczy handel detalicz-
ny należy spełnić przede wszystkim wymagania rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych. Przepisy tego 
rozporządzenia obowiązują wprost i nie wymagają wdrożenia do polskich przepisów prawnych. Powin-
ny 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 wymo-
gów określonych w załączniku II w rozdziale II tego rozporządzenia, obowiązują wymogi określone 
w jego załączniku II w rozdziale III (uproszczone wymagania higieniczne). Należy przy tym podkreślić, 
że są to wymagania podstawowe, określające wymogi ogólne, pozostawiające dużą swobodę w ich 
spełnianiu celem zapewnienia bezpieczeństwa żywności. Ponadto producenta żywności obowiązują 
przepisy mające zastosowanie do wszystkich etapów produkcji, przetwarzania i dystrybucji żywności, 
w tym również w przypadku produkcji w „kuchniach domowych” w ramach rolniczego handlu detaliczne-
go. W przypadku wykorzystania pomieszczeń, tj. kuchni domowej do produkcji żywności pochodzenia 
roślinnego dla ułatwienia opracowane zostały w Głównym Inspektoracie Sanitarnym „Wytyczne Dobrej 
Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej przy produkcji żywności niezwierzęcego pochodzenia w warun-
kach domowych z wykorzystaniem surowców roślinnych z własnych upraw oraz w ramach rolniczego 
handlu detalicznego”. Jednakże do kwestii spełnienia wymagań higienicznych każdy podmiot produku-
jący żywność powinien podchodzić indywidualnie, oceniając możliwości produkcji żywności w danych 
warunkach oraz skalę zagrożeń, jakie ta produkcja potencjalnie ze sobą niesie.
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5. PREfERENCjE PODaTkOWE

Ustawa wprowadza preferencje podatkowe dla podmiotów prowadzących rolniczy handel detaliczny 
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. 

Zwolnieniu podlegają przychody ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy pro-
duktów roślinnych i zwierzęcych, z wyłączeniem przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych 
uzyskanych w ramach działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem 
akcyzowym, do kwoty 40 000 zł rocznie. 

Warunkiem skorzystania z tego zwolnienia jest spełnienie następujących kryteriów:
n 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 podob-
nym 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 sprze-
daż podczas wystaw, festynów, targów;

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

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

n prowadzona jest ewidencja sprzedaży odrębnie za każdy rok podatkowy, która zawiera co najmniej: 
numer kolejnego wpisu, datę uzyskania przychodu, kwotę przychodu, przychód narastająco od po-
czątku roku, ilość i rodzaj przetworzonych produktów (dzienne przychody muszą być ewidencjo-
nowane w dniu sprzedaży, a ewidencja sprzedaży dostępna w miejscu sprzedaży przetworzonych 
produktów roślinnych i zwierzęcych). 

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

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. 

6. ZNakOWaNIE żyWNOŚCI

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 paź-
dziernika 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności żaden z pod-
miotów działających na rynku spożywczym nie jest zwolniony z odpowiedzialności za przekazywanie 
informacji na temat wprowadzanej do obrotu żywności. Zasada ta dotyczy również rolniczego handlu 
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detalicznego oraz wszelkich środków spożywczych wyprodukowanych i przetworzonych w warunkach 
domowych wprowadzanych do obrotu. Podmioty prowadzące RHD zobowiązane są do znakowania pro-
duktów wprowadzanych do obrotu rynkowego. Natomiast nie mają obowiązku umieszczania informacji 
o ich wartości odżywczej. W zależności od tego, czy sprzedawany produkt jest opakowany czy nie, będą 
obowiązywały odrębne przepisy i na etykietach należy zamieścić inne informacje. 

Dla produktów opakowanych zastosowanie mają wymagania zawarte m.in. w art. 9 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011. Obowiązkowe informacje na etykiecie: nazwa 
produktu, wykaz składników, ilość netto, ilość najważniejszego charakteryzującego produkt składnika 
lub składników, data minimalnej trwałości/termin przydatności do spożycia, warunki przechowywania 
lub użycia, dane podmiotu działającego na rynku, kraj lub miejsce pochodzenia. 

Dla produktów bez opakowania, tj. sprzedawanych luzem lub pakowanych na życzenie klienta w mo-
mencie 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 spo-
żywczych. Obowiązkowe informacje na etykiecie: nazwa produktu, wykaz składników, dane producenta, 
masa jednostkowa czy informacja o zastosowanym procesie technologicznym (pieczywo), klasa jakości 
handlowej lub inny wyróżnik. Informacje te podaje się w miejscu sprzedaży na wywieszce dotyczącej dane-
go środka spożywczego lub w inny sposób, w miejscu dostępnym bezpośrednio konsumentowi. 

Przy etykietowaniu żywności wprowadzanej do obrotu należy wziąć po uwagę szczegółowe wyma-
gania określone w rozporządzeniach dla wybranych grup produktów: mleka, przetworów i tłuszczów 
mlecznych, mięsa i przetworów mięsnych, świeżych owoców i warzyw, dżemów, marmolad, powideł 
i konfitur, soków i nektarów, jaj, miodu, pieczywa, przetworów owocowo-warzywnych (kiszonych i ma-
rynowanych warzyw i owoców, owoców w zalewie, np. kompoty, owoce w syropie itp.). Szczegółowe 
informacje można znaleźć na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-
-Spożywczych w Olsztynie www.wijhars.olsztyn.pl, zakładka: rolniczy handel detaliczny.

7. WSPaRCIE fINaNSOWE

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zostało uruchomione pod-
działanie 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”. Na-
bór tematyczny został skierowany do rolników stawiających na rozwój gospodarstw poprzez podejmo-
wanie bądź rozwijanie działalności w zakresie przetwórstwa w ramach rolniczego handlu detalicznego. 
Należy tu podkreślić, że nie jest to działalność gospodarcza i do jej prowadzenia nie jest wymagane 
uzyskanie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Pomoc jest przyznawana na operacje polegające na wykonywaniu lub podejmowaniu przez rolni-
ków lub małżonków tych rolników, podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy 
w pełnym zakresie, działalności w zakresie przetwarzania produktów rolnych w ramach rolniczego han-
dlu detalicznego (RHD). Ponadto beneficjent powinien posiadać numer identyfikacyjny nadany w trybie 
przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz wykazać 
zdolność do zrealizowania operacji i osiągnięcia jej celu w terminie określonym we wniosku o pomoc. 
Lista produktów objętych wsparciem obejmuje m.in.: przetwory z owoców i warzyw, przetwory zbożowe, 
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koncentraty spożywcze, oleje, produkty mięsne, produkty mleczne, gotowe potrawy. 
Pomoc jest udzielana w formie refundacji do 50% kosztów kwalifikowalnych poniesionych na reali-

zację przedsięwzięcia. Maksymalna kwota pomocy wynosi 100 tys. zł. Minimalna wysokość pomocy 
przyznana na realizację jednej operacji wynosi 10 tys. zł. 

Do kosztów operacji, które kwalifikują się do wsparcia, zalicza się m.in. koszty:
q Zakupu wraz z instalacją: 
n maszyn lub urządzeń do: magazynowania lub przygotowania produktów rolnych do przetwarza-

nia, przetwarzania produktów rolnych, magazynowania produktów rolnych lub półproduktów oraz 
przygotowania ich do sprzedaży, przetwarzania lub magazynowania produktów rolnych wyposa-
żonych w instalacje związane z ochroną środowiska i przeciwdziałaniem zmianom klimatu,

n aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji lub magazynowania, 
n oprogramowania służącego do zarządzania przedsiębiorstwem lub sterowania procesem pro-

dukcji, lub magazynowania, 
n wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności w zakresie przetwarzania i zbywania 

przetworzonych produktów rolnych przez podmioty działające w ramach rolniczego handlu deta-
licznego.

q	Budowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją: 
n budynków i budowli wykorzystywanych do produkcji, magazynowania, handlu hurtowego lub kon-

troli laboratoryjnej produktów rolnych (obiektów podstawowych), 
n budynków i budowli infrastruktury technicznej związanej z użytkowaniem obiektów podstawowych, 
n pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, 
n pomieszczeń pomocniczych służących przygotowaniu posiłków i pomieszczeń gospodarczych 

w budynku służących do przechowywania produktów żywnościowych, w przypadku inwestycji 
realizowanej przez podmioty działające w ramach rolniczego handlu detalicznego.
Przy czym „koszty budowlane” uznaje się za kwalifikowalne wyłącznie w zakresie niezbędnym do 
wdrożenia inwestycji polegającej na zakupie maszyn i urządzeń lub wyposażenia, zakup środków 
transportu i używanych maszyn, urządzeń lub sprzętu jest całkowicie wykluczony z finansowania. 

q Przygotowania dokumentacji technicznej operacji, w szczególności:
n kosztorysów,
n projektów technologicznych, architektonicznych lub budowlanych,
n przygotowania biznesplanu,
n sprawowania nadzoru urbanistycznego, architektonicznego, budowlanego w wysokości nieprze-

kraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych.

Pomoc jest przyznawana na podstawie sumy uzyskanych punktów według określonych rozporzą-
dzeniem kryteriów i przyporządkowanej im punktacji (przy czym minimalna liczba punktów kwalifikująca 
do ubiegania o wsparcie wynosi 4):
n	innowacyjność operacji (5 pkt);
n	wiek podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, jeżeli będzie miał nie więcej niż 40 lat 

w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy (3 pkt);
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n	inwestycje związane z ochroną środowiska lub przeciwdziałaniem zmianom klimatu (5 pkt); 
n	uczestnictwo w unijnych lub krajowych systemach jakości (3 pkt);
n	operacje realizowane na obszarach objętych bezrobociem (maksymalnie 4 pkt);
n	operacja dotyczy działalności w zakresie przetwarzania i zbywania przetworzonych produktów 

rolnych, w ramach rolniczego handlu detalicznego, wskazanych w załącznikach do rozporządze-
nia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. (5 pkt).

Terminy naboru wniosków w ramach operacji „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rol-
nych, obrót nimi lub ich rozwój”:
n	wrzesień 2020 r. – planowany termin naboru,
n	21 listopada – 20 grudnia 2019 r.,
n	31 stycznia – 1 marca 2019 r.
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