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Bezpieczeństwo żywności
Przepisy dotyczące bezpieczeństwa żywności obejmują cały łańcuch żywnościowy, 
poczynając od produkcji pierwotnej żywności, kończąc na konsumencie końcowym.

3



4

Bezpieczeństwo

Przedsiębiorcy nie powinni wprowadzać do obrotu szkodliwej żywności czy paszy

Odpowiedzialność

Przedsiębiorcy są odpowiedzialni za bezpieczeństwo żywności i paszy, którą produkują,
transportują, przechowują lub sprzedają

Możliwość śledzenia produktu

Przedsiębiorcy powinni mieć możliwość natychmiastowego ustalenia danych każdego
dostawcy bądź odbiorcy

Kluczowe obowiązki w zakresie bezpieczeństwa 
żywności



Polega na produkcji żywności zawierającej co najmniej jeden składnik pochodzący

w całości z własnej uprawy, hodowli lub chowu podmiotu działającego na rynku

spożywczym oraz zbywaniu żywności:

• konsumentowi finalnemu lub

• zakładom prowadzącym handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego.

OBEJMUJE:

Produkty nieprzetworzone, jak owoce, warzywa

bądź przetworzone, jak soki, dżemy, przetwory

owocowo-warzywne, oleje.
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Rolniczy Handel Detaliczny (RHD)



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

Wejście w życie – 1 stycznia 2017 r. 
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Przepisy prawne w zakresie RHD

Podstawowy akt 
prawny regulujący 

funkcjonowanie 
rolniczego handlu 

detalicznego
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Przepisy prawne w zakresie RHD cd.
Z dniem 4 lutego 2022 r. weszły w życie przepisy

ustawy z dnia 15 grudnia 2021 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia prowadzenia przez 

rolników rolniczego handlu detalicznego

GŁÓWNE ZMIANY:

1. Doprecyzowano kwestię pochodzenia składników wykorzystywanych do produkcji żywności

w ramach RHD.

2. Rozszerzono obszar, na którym mogą być prowadzone dostawy żywności nieprzetworzonej

i przetworzonej pochodzenia roślinnego wyprodukowanej w ramach RHD dla konsumenta

finalnego oraz do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta

finalnego do terenu całego kraju.

3. Zniesiono obowiązek dokumentowania w sposób umożliwiający określenie ilości zbywanej

żywności w ramach RHD konsumentowi końcowemu.



1) Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia

2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego,

powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające

procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności

2) Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia

2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych
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Przepisy prawne w zakresie RHD - unijne



1) Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia

2) 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
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Przepisy prawne w zakresie RHD - krajowe



Rolniczy handel detaliczny – nadzór PIS

 Zgodnie z przepisami ustawy, Państwowa Inspekcja Sanitarna pełni nadzór nad żywnością

pochodzenia niezwierzęcego, która jest produkowana i zbywana w ramach rolniczego handlu

detalicznego.

W przypadku produkcji żywności pochodzenia niezwierzęcego np. dżemów, soków, produktów

zbożowych, makaronu (bez jaj), przetworów warzywno-owocowych podmioty prowadzące

rolniczy handel detaliczny mogą rozpocząć działalność po uprzedniej rejestracji u PPIS

(w terenowo właściwej PSSE/GSSE) – w tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek.

 Szczegółowe informacje na temat procesu rejestracji RHD można uzyskać u właściwego,

ze względu na siedzibę zakładu lub miejsce prowadzenia działalności PPIS.
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 Spełnienie podstawowych wymagań rozporządzenia (WE) nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r.

w sprawie higieny środków spożywczych jest niezbędne dla zachowania higienicznych

warunków przetwórstwa żywności pochodzenia roślinnego.

 Powyższe przepisy dotyczą również rolników, którzy wykorzystują prywatne domy mieszkalne

do przetwórstwa surowców (owoców, warzyw, zbóż) z własnego gospodarstwa (pola, ogrodu)

w celu ich sprzedaży.

W rozdziale III załącznika II do ww. rozporządzenia określone są ogólne wymagania dotyczące

tzw. „pomieszczeń używanych głównie, jako prywatne domy mieszkalne, ale gdzie

regularnie przygotowuje się żywność w celu wprowadzania do obrotu”.
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Wymagania sanitarno-higieniczne



Na stronie Głównego Inspektoratu 
Sanitarnego znajdują się wytyczne 

dobrej praktyki higienicznej
i produkcyjnej do stosowania

przy produkcji w warunkach domowych 
środków spożywczych niezwierzęcego 

pochodzenia o niskim ryzyku.
Wytyczne mogą być również stosowane 

przez rolników prowadzących działalność 
w ramach RHD.

Stanowią jedynie materiały 
pomocnicze we wdrażaniu 

podstawowych zasad higieny
i bezpieczeństwa żywności.



Wymóg dotyczący składników żywności

• żywność jednoskładnikowa (np. świeże owoce) –
powinna ona w całości pochodzić z własnej
uprawy, hodowli lub chowu danego podmiotu,

-zioła, owoce zebrane w lesie,

na łące NIE !

• żywność zawierająca więcej niż jeden składnik
(np. gotowe posiłki, pieczywo) – powinna ona
zawierać co najmniej jeden składnik
pochodzący w całości z własnej uprawy,
hodowli lub chowu danego podmiotu.
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 nie mogą stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa żywności i wpływać niekorzystnie

na zdrowie publiczne

 podlegają urzędowej kontroli w zakresie bezpieczeństwa żywności przeprowadzanej

odpowiednio przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej albo Inspekcji Weterynaryjnej

 prowadzone są zgodnie z przepisami prawa żywnościowego, w szczególności rozporządzenia

nr 178/2002 i rozporządzenia nr 852/2004 oraz przepisami Unii Europejskiej wydanymi w trybie

tych rozporządzeń

Produkcja i zbywanie żywności w ramach RHD



Zbywanie żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego do zakładów prowadzących handel detaliczny 
z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego (m.in. do restauracji, sklepów, stołówek):

 odbywa się wyłącznie na terytorium Polski, przy czym zbywanie żywności będącej produktem pochodzenia

zwierzęcego oraz żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty

pochodzenia zwierzęcego odbywa się 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

art. 44a ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia
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Zbywanie żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego do zakładów prowadzących handel detaliczny 
z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego (m.in. do restauracji, sklepów, stołówek):

 podlega limitom ilościowym dostosowanym do potrzeb konsumentów finalnych

art. 44a ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia
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Zbywanie żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego do zakładów prowadzących handel detaliczny 
z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego (m.in. do restauracji, sklepów, stołówek):

 jest dokumentowane w sposób umożliwiający określenie ilości żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu

detalicznego

art. 44a ust. 2 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia
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 Producenci żywności zobowiązani są do wdrożenia systemu identyfikacji, czyli śledzenia

pochodzenia żywności (traceability) na wszystkich etapach produkcji i obrotu,

 Wystarczające jest przechowywanie: faktur, rachunków lub innych dokumentów dołączanych

do swoich towarów. Dokumenty te należy przechowywać co najmniej do czasu upłynięcia terminu

przydatności do spożycia lub daty minimalnej trwałości produktu oraz należy je udostępniać

na żądanie organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej przeprowadzającego kontrolę.

 Śledzenie pochodzenia jest również konieczne w przypadku materiałów i wyrobów przeznaczonych

do kontaktu z żywnością np. pojemników plastikowych stosowanych do pakowania żywności.

RHD – identyfikowalność żywności
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Miejsce zbywania żywności konsumentowi finalnemu przez podmiot prowadzący RHD, w tym przez

pośrednika musi :

 być oznakowane w sposób czytelny i widoczny dla konsumenta:

 zawierać napis "rolniczy handel detaliczny";

 wskazywać dane obejmujące:

a) imię i nazwisko albo nazwę i siedzibę podmiotu prowadzącego rolniczy handel detaliczny,

b) adres miejsca prowadzenia produkcji tej żywności,

c) weterynaryjny numer identyfikacyjny podmiotu prowadzącego rolniczy handel detaliczny,

o ile taki numer został nadany.

Brak oznaczenia lub podanie w tym oznaczeniu informacji niepełnych lub nieprawdziwych grozi karą grzywny.
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Oznakowanie miejsca sprzedaży żywności 
wyprodukowanej w ramach RHD



Znakując środki spożywcze oferowane konsumentom w ramach RHD należy wziąć pod

uwagę przepisy zawarte m.in. w:

• rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 w sprawie

przekazywania konsumentom informacji na temat żywności;

• rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r.

w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych.

RHD – informacje dotyczące znakowania

20



 W przypadku produktów sprzedawanych bez opakowań lub pakowanych na życzenie

konsumenta miejscem prezentacji informacji o danym środku spożywczym będzie

wywieszka w miejscu jego sprzedaży lub inny nośnik informacji dostępny

bezpośrednio konsumentowi.

 Przy znakowaniu należy wziąć pod uwagę również szczegółowe wymagania dla

wybranych grup produktów m.in. miodu, dżemów i innych przetworów owocowych, soków

i nektarów itd.

RHD – informacje dotyczące znakowania cd.
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Szczegółowe informacje nt. oznakowania zostały

zawarte w odrębnych wytycznych na stronie

internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/rolniczy-handel-

detaliczny-informacje-podstawowe

(materiał pt. „Rolniczy handel detaliczny –

informacje dotyczące oznakowania”).

RHD – informacje 
dotyczące oznakowania
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RHD – prezentacja i reklama żywności

Oświadczenie zdrowotne

Każde oświadczenie, które stwierdza, sugeruje lub daje do zrozumienia,
że istnieje związek pomiędzy kategorią żywności, daną żywnością lub
jednym z jej składników, a zdrowiem.

Nieprzestrzeganie wymagań w zakresie znakowania środków spożywczych, w tym w zakresie prezentacji, reklamy
i promocji podlega karze pięnieżnej.

Należy zachować czujność podczas prezentacji/reklamy/promocji żywności
produkowanej i sprzedawanej w ramach RHD.
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Sprzedaż okazjonalna żywności

Przepisy prawa żywnościowego dotyczą produkcji/ obrotu
żywnością, tam gdzie jest:

• pewna ciągłość

• pewien stopień organizacji

Np. stała lub sezonowa produkcja domowa żywności i jej sprzedaż
w lokalnym sklepie, produkcja żywności w wynajętych pomieszczeniach
(np. w stołówce szkolnej)
np. pierogów, ciast, które są sprzedawane klientom lub do sklepów.
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Sprzedaż okazjonalna żywności cd.

Działalność typu:

• festyn szkolny,

• festyn zorganizowany w ramach święta kościelnego,

• jarmarki miejskie i wiejskie itp., z których dochód przekazany zostaje na
rozwój np. szkoły

jest tzw. działalnością okazjonalną.
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Sprzedaż okazjonalna żywności cd.

• Działalność okazjonalna nie posiada jednoznacznie przyjętej definicji
prawnej.

• Za działalność okazjonalną uznaje się przygotowywanie, przechowywanie
i serwowanie żywności przez osoby fizyczne w trakcie imprez, tj. jarmarki,
targi, festyny, kiermasze, święta kościelne, szkolne, miejskie czy wiejskie,
gdzie żywność jest przygotowywana czasami, sporadycznie i na małą
skalę.

26



Sprzedaż okazjonalna żywności cd.

Należy zaznaczyć, że również w przypadku niewielkich rozmiarów produkcji
żywności przeznaczonej do wprowadzenia do obrotu podczas określonego
wydarzenia, produkty przygotowane w celu sprzedaży muszą być
bezpieczne dla zdrowia i życia konsumentów.

W związku z tym osoby sprzedające żywność na tego typu imprezach
powinny stosować zasady dobrej praktyki higienicznej, które są podstawą
spełniania wymagań higienicznych.
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Sprzedaż okazjonalna żywności cd.

Zgodnie z ogólną zasadą zawartą w art. 14 i 17 rozporządzenia
nr 178/2002, żywność musi być bezpieczna dla zdrowia i życia człowieka,
a odpowiedzialność za bezpieczeństwo żywności ponosi producent lub
podmiot wprowadzający żywność do obrotu.

Zasada ta odnosi się również do żywności sprzedawanej na imprezach
okolicznościowych.
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Żywność o 
potencjalnie niskim 
ryzyku to produkty, 
w przypadku 
których istnieje 
małe ryzyko 
rozwoju 
drobnoustrojów 
chorobotwórczych 
i/lub produkty 
poddane obróbce 
cieplnej.
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Makaron bezjajeczny

Dżemy, marmolady, powidła, kompoty, przeciery warzywne 
poddane obróbce termicznej 

Zagęszczone syropy owocowe poddane obróbce termicznej

Soki pasteryzowane 

Produkty marynowane o wydłużonym okresie przydatności 
do spożycia

Cukierki

Chleb i bułki bez dodatku jaj, mleka i jego przetworów, 
mięsa i jego przetworów.



Żywność o potencjalnie 
wysokim ryzyku

• Ciasta z dodatkiem jaj i mleka

• Ciasta z kremem niepoddanym obróbce termicznej

• Ciasta z kremem poddanym obróbce termicznej

• Soki owocowe i warzywne niepasteryzowane (gotowe do spożycia)
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W razie ewentualnych wątpliwości dotyczących produkcji żywności w ramach RHD
można skorzystać z „pytań i odpowiedzi” dostępnych na nw. stronach:

• https://www.wetgiw.gov.pl/main/szukaj?szukaj=RHD+-+pytania+i+odpowiedzi+do+regulacji+prawnych&szukaj_w=wszedzie

• https://www.gov.pl/web/rolnictwo/rolniczy-handel-detaliczny-informacje-podstawowe
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W przypadku pytań nt. 
rejestracji, wymagań 
higienicznych można 

zwrócić się do  
właściwej terenowo

Powiatowej Stacji 
Sanitarno –

Epidemiologicznej 



DZIĘKUJĘ
ZA UWAGĘ


