
SCENARIUSZ FILMU INSTRUKTAŻOWEGO PN. 

ROLNICZY HANDEL DETALICZNY 

 

SCENA nr 1 

 (gospodarstwo rolnika) 

 

Rolnik tłumaczy - Jestem rolnikiem indywidualnym, z powiatu stargardzkiego  i posiadam 

gospodarstwo rolne o powierzchni 10 ha. Ostatnio byłem z żoną w Niemczech i widziałem, że 

tam rolnicy żywność wyprodukowaną w swoim gospodarstwie np. twaróg i soki owocowe 

sprzedawali bezpośrednio w swoim gospodarstwie  turystom i  sąsiadom. Chętnie sprzedałbym 

swoje produkty np. marchew, czerwone buraczki, truskawki oraz jaja kurze i twaróg. Ciekawe 

czy u nas w Polsce też mogę to robić? 

Udam się do Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. Myślę, 

że tam uzyskam odpowiednie informacje.  

 

SCENA nr 2  

(ZODR w Barzkowicach, sekretariat, gabinet Dyrektora) 

 

Rolnik przyjeżdża  do Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa  Rolniczego  

w Barzkowicach. W sekretariacie przedstawia się i  informuje  Panią  sekretarkę  w jakim celu 

przyjechał. Pyta czy mógłby porozmawiać w tej sprawie z Dyrektorem.  

Pani sekretarka wprowadza rolnika do gabinetu dyrektora. 

Dyrektor wita się z rolnikiem i pyta co go sprowadza. 

Rolnik przedstawia się i informuje dyrektora, że posiada gospodarstwo rolne o powierzchni 10 

ha i ma na zbyciu  marchew, czerwone buraczki, truskawki,  jaja kurze oraz  twaróg. Pyta czy 

może tę żywność wyprodukowaną we własnym gospodarstwie  sprzedawać  i jakich zasad musi 

przestrzegać, aby być w zgodzie  z obowiązującym prawem. 

Dyrektor  informuje rolnika,   że od  1 stycznia 2017 roku, rolnik  może  sprzedawać  produkty 

pochodzenia roślinnego i zwierzęcego przetworzone i nieprzetworzone pochodzące z jego 



gospodarstwa, w ramach tzw. Rolniczego Handlu Detalicznego, gdyż  polski rząd  wprowadził 

szereg udogodnień w tym zakresie. 

Zostały wydane  odpowiednie ustawy i rozporządzenia,  które umożliwiają produkcję 

i sprzedaż żywności pochodzącej z produkcji w gospodarstwie,  bez opodatkowania 

przychodów do 20 tys. zł  bezpośrednio w gospodarstwie i na targowisku. 

Dyrektor informuje rolnika  - aby miał Pan pełną  informację,  w tym zakresie   poproszę  Pana 

XXX -  głównego specjalistę doradztwa, który Panu wszystko wyjaśni. 

Kończąc rozmowę Dyrektor  zaprasza rolnika na XXX Targi „AGROPOMERANIA” w 

Barzkowicach, aby skorzystał z możliwości uczestniczenia w nich jako wystawca i mógł 

reklamować oraz  sprzedawać  swoje produkty żywnościowe. 
 

SCENA nr 3  
(ZODR w Barzkowicach, pokój głównego specjalisty) 

 
Doradca po przywitaniu się z rolnikiem udziela mu szczegółowej informacji dotyczącej 

Rolniczego Handlu Detalicznego, który rolnik może  realizować od 1 stycznia 2017r. 

W pierwszej kolejności informuje rolnika  o zaletach  i korzyściach  dla rolnika oraz 

konsumentów wynikających z produkcji  i   sprzedaży z gospodarstwa rolnego żywności w 

ramach rolniczego handlu detalicznego, 

Jako zalety wymienia: 

1. większe dochody dla gospodarstwa (eliminację pośredników w sprzedaży i przejęcie 

ich marży handlowej); 

2. możliwość  ustalenia ceny produktu; 

3. kreowanie własnej marki producenta. 

W dalszej części wypowiedzi rolnik sprzedający żywność z własnego gospodarstwa  nie płaci 

podatku dochodowego od przychodów do sumy 20 tys. zł, a wynika to z ustawy z dnia 16 

listopada 2016r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez 

rolników (D.U z dnia 5 grudnia 2016r. poz.1961), która obowiązuje od 1 stycznia 2017r. 

(doradca pokazuje ustawę) 

 



Doradca przedstawia rolnikowi także  korzyści dla klienta (konsumenta) wynikające z 

Rolniczego Handlu Detalicznego a mianowicie o: 

1. możliwości zaopatrzenia się w produkty świeże, ze znanego źródła, o znakomitej 

jakości, smaku, ekologiczne, wytwarzane w sposób tradycyjny, 

2. możliwości negocjowania ceny, 

3. możliwości bezpośredniego kontaktu klienta z producentem. 

Doradca informuje rolnika, że zgodnie z w/w ustawą w ramach rolniczego handlu detalicznego 

można produkować i zbywać żywność dostosowaną do potrzeb konsumentów, z tym,  

że żywność ta nie może stanowić zagrożenia dla zdrowia konsumentów, musi podlegać  

nadzorowi odpowiednich organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej albo Inspekcji 

Weterynaryjnej zbyt tej żywności musi być udokumentowany, aby można było określić  ilość 

zbytej żywności. 

Doradca informuje, że zgodnie z w/w ustawą zwolnione z podatku do 20 tys. zł są  przychody 

z tzw. innych źródeł, za które uważa się przychody ze sprzedaży przetworzonych w sposób 

inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych, z wyjątkiem przetworzonych 

produktów roślinnych i zwierzęcych uzyskanych w ramach prowadzonych działów specjalnych 

produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym na podstawie 

odrębnych przepisów jeżeli: 

1. sprzedaż nie jest wykonywana na rzecz osób prawnych, jednostek organizacyjnych 

nieposiadających osobowości prawnej lub na rzecz osób fizycznych na potrzeby na 

potrzeby prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej, 

2. przetwarzanie produktów roślinnych i zwierzęcych i ich sprzedaż nie odbywa się przy 

zatrudnieniu osób na podstawie umów o pracę , umów zlecenia, umów o dzieło oraz 

innych umów o podobnym charakterze, z wyłączeniem: 

 uboju zwierząt rzeźnych i obróbki poubojowej tych zwierząt, w tym również 

rozbioru, podziału i klasyfikacji mięsa,  

 przemiału zbóż, wytłaczania oleju lub soku, 

 sprzedaży podczas wystaw, festynów, targów, przez rolnika prowadzącego 

działalność  w ramach rolniczego handlu detalicznego. 

 

Rolnik zadaje pytanie czy i komu więc może zlecić np. ubój tucznika aby sprzedawać wyroby 

mięsne? 

 



Doradca wyjaśnia, że ubój zwierząt rzeźnych i obróbkę poubojową zwierząt, należy zlecić 

rzeźni, która jest wpisana do rejestru Powiatowego Lekarza Weterynarii. Obowiązuje zakaz 

wykorzystywania do produkcji mięsa zwierząt kopytnych pozyskanego z uboju dokonanego 

poza rzeźnią zatwierdzoną przez Powiatowego Lekarza Weterynarii np. z uboju w celu 

produkcji mięsa na użytek własny. 

Ponadto doradca wyjaśnia, że można także zlecać przemiał zbóż, wytłaczanie oleju lub soku, 

gdyż zgodnie z w/w przepisami za produkty roślinne uważa się również mąkę, kaszę, płatki 

otręby oleje i soki wytwarzane z surowców pochodzących z własnej uprawy, które mogą być 

sprzedawane w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego.. 

 

Rolnik pyta gdzie może zgodnie z przepisami prawa sprzedawać swoje produkty 

żywnościowe? 

 

Doradca wyjaśnia, że sprzedaż żywności w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego może 

odbywać się dla konsumenta finalnego wyłącznie w miejscach: 

 w których produkty te zostały wytworzone tj. w gospodarstwie rolnym, 

 przeznaczonych do prowadzenia handlu bez wyłączenia budynków np. hal targowych. 

W miejscu zbywania żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego musi być 

umieszczony w sposób czytelny i widoczny dla konsumenta napis Rolniczy Handel Detaliczny 

oraz dane obejmujące: 

1. imię i nazwisko albo nazwę  i siedzibę  podmiotu prowadzącego Rolniczy Handel 

Detaliczny, 

2. adres miejsca prowadzenia produkcji tej żywności, 

3. weterynaryjny numer identyfikacyjny podmiotu prowadzącego Rolniczy Handel 

Detaliczny, o ile taki numer został nadany. 

(doradca pokazuje wzór tablicy informacyjnej)  

 

Doradca w dalszym ciągu wyjaśnia, że ponadto na stoisku rolnik winien posiadać 

legalizowaną wagę, biały fartuch oraz opakowania na sprzedawane produkty. 

Doradca podkreśla, że rolnik osiągający przychody w ramach rolniczego handlu detalicznego 

zobowiązany jest prowadzić odrębnie za każdy rok podatkowy ewidencję sprzedaży produktów 

roślinnych i zwierzęcych, która winna zawierać co najmniej: 

 numer kolejnego wpisu, 



 datę uzyskania przychodu, 

  kwotę przychodu, 

  przychód narastający od początku roku, 

 ilość i rodzaj przetworzonych produktów.  

Dzienne przychody muszą być ewidencjonowane w dniu sprzedaży. Informacje, t e  n a l e ż y   

umieszczać w dokumentacji niezwłocznie po każdorazowym zbyciu żywności konsumentowi 

finalnemu. Doradca zaznacza, że ewidencja (zeszyt) sprzedaży, umożliwia określenie ilości 

zbywanej żywności, gdyż po przekroczeniu przychodu 20 tys. zł należy przejść na 2% podatek 

ryczałtowy i to należy zgłosić do Urzędu Skarbowego  

(doradca pokazuje przykładowy rejestr, informując że może to być zwykły zeszyt) 

 

Doradca kontynuując wypowiedź wyjaśnia, że sprzedawany produkt żywnościowy musi 

posiadać etykietę. Na etykiecie sprzedawanego produktu powinno znaleźć się: 

 nazwa produktu, skład, nazwa i adres producenta, zawartość netto,  

 wykaz substancji powodujących alergie lub reakcje nietolerancji, 

  ewentualnie informacje nt. wartości odżywczej, zawarte w załączniku XV do 

rozporządzenia 1069/2011. 

Podmiot prowadzący rolniczy handel detaliczny musi prowadzić i przechowywać 

dokumentację umożliwiającą określenie ilości żywności zbywanej rocznie odrębnie za każdy 

rok kalendarzowy. Dokumentację należy przechowywać przez dwa lata, licząc od końca roku 

kalendarzowego za który została sporządzona. 

 

Rolnik pyta doradcę czy jego żywność będzie mógł sprzedawać jego sąsiad, który być może 

też będzie sprzedawał swoją żywność w ramach rolniczego handlu detalicznego?   

Doradca wyjaśnia, że w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego żywność innego rolnika 

może sprzedawać także pośrednik prowadzący Rolniczy Handel Detaliczny, zbywający 

żywność wyprodukowaną przez inny podmiot prowadzący taki handel podczas wystaw, 

festynów, targów lub kiermaszy organizowanych w celu promocji żywności, z tym, że  musi:   

 prowadzić dokumentację umożliwiającą określenie ilości zbywanej żywności odrębnie 

dla każdego podmiotu, 

 przekazywać dokumentację podmiotowi, którego żywność zbywał, niezwłocznie po 

zakończeniu wystaw, festynu targu lub kiermaszu. 



Doradca informuje rolnika, że w przypadku prowadzenia ewidencji sprzedaży niezgodnie z 

warunkami wymaganymi do uznania jej za dowód w postępowaniu podatkowym organ 

podatkowy określi wartość niezewidencjonowanego przychodu, w tym również w formie 

oszacowania i określi od tej kwoty ryczałt w wysokości 5- krotności stawki. 

 

Rolnik zadaje następne pytanie - co znaczy konsument finalny przy prowadzeniu Rolniczego 

Handlu Detalicznego? 

Doradca wyjaśnia, że konsumentem finalnym nie może być pośrednik, hurtownia czy sklep. 

Jest to ostateczny konsument środka spożywczego, który nie wykorzystuje żywności w ramach 

działalności przedsiębiorstwa spożywczego. 

Ponadto doradca wyjaśnia, że przy prowadzeniu rolniczego handlu detalicznego ilość 

produktów roślinnych lub zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, 

użytych do produkcji danego produktu stanowi co najmniej 50% tego produktu z wyłączeniem 

wody. 

Doradca kontynuując wypowiedź tłumaczy, że od 1 stycznia 2017r. rolnik może produkować i 

sprzedawać : 

1. surowce pochodzenia niezwierzęcego – przestawione w załączniku nr 1 do 

rozporządzenia, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie 

maksymalnej ilości żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz 

zakresu i sposobu jej dokumentowania  (D.U z dnia 27 grudnia 2016r. poz. 2159), które 

obowiązuje od 1 stycznia 2017r.; 

2. żywność pochodzenia niezwierzęcego inną niż surowce oraz żywność zawierającą 

jednocześnie  środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia 

zwierzęcego przestawione w załączniku nr 2 do w/w rozporządzenia; 

3. surowce pochodzenia zwierzęcego -  przedstawione - w załączniku nr. 3 do  w/w 

rozporządzenia; 

4. produkty pochodzenia zwierzęcego inne niż surowce, przedstawione w załączniku nr 

4 do w/w rozporządzenia. 

(doradca pokazuje rozporządzenie i załączniki) 

 

 

 

 



Doradca tłumaczy, że rolnik może więc w ramach rolniczego handlu detalicznego produkować 

i sprzedawać np.: 

 mięso pochodzące z hodowanych w gospodarstwie zwierząt poddanych ubojowi w 

zatwierdzonej rzeźni, produkty mięsne (np. szynki pasztety kiełbasy) produkty mleczne 

(np. ser, masło), 

 produkty złożone (np. pierogi z mięsem), oraz z własnej uprawy ,przetwory z owoców 

(np. soki owocowe, dżemy) oraz przetwory  warzywne (np. marynaty, kiszonki, soki 

warzywne) a także, 

 pieczywo, wyroby cukiernicze i wyroby garmażeryjne np. pierogi z serem, gdyż 

zgodnie z obecnie obowiązującym prawem jak wcześniej zaznaczyłem za produkty 

roślinne pochodzące z własnej uprawy, uważa się również np. mąkę, kaszę, płatki, 

otręby, oleje czy soki.  

Doradca informuje, że prowadzenie rolniczego handlu detalicznego podlega odpowiednim 

zasadom tj. rejestracji i nadzorowi nad produkcją, jakością i sprzedażą żywności. Mianowicie 

działalność w ramach rolniczego handlu  detalicznego podlega obowiązkowi rejestracji bez 

konieczności uzyskania zatwierdzenia u właściwego organu Inspekcji Weterynaryjnej przy 

produkcji i sprzedaży surowców pochodzenia zwierzęcego (np. mleko, twaróg, masło, 

produkty pszczele) oraz produkty pochodzenia zwierzęcego inne niż surowce ( np. świeże 

mięso wołowe, produkty mięsne, produkty mleczne) i żywność np. gotowe posiłki i potrawy 

zawierające jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty 

pochodzenia zwierzęcego np. pierogi z mięsem. Rejestracja winna być dokonana u 

Powiatowego Lekarza Weterynarii, w związku z tym należy złożyć pisemny wniosek o wpis 

do rejestru zakładów, co najmniej na 30 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności 

i uzyskać decyzję administracyjną o nadaniu weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego. 

Doradca informuje rolnika, że nie jest wymagane sporządzenie projektu technologicznego oraz 

nie jest wymagana kontrola zakładu na miejscu przed rejestracją. 

W dalszej części doradca mówi, że działalność można rozpocząć po uzyskaniu decyzji 

administracyjnej o wpisie do rejestru zakładów prowadzonego przez Powiatowego lekarza 

Weterynarii i nadaniu zakładowi weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego. 

Nadzór nad produkcją żywności w gospodarstwie pochodzenia zwierzęcego i niezwierzęcego 

będzie sprawować Powiatowy Lekarz Weterynarii 

Doradca informuje rolnika , że w celu ułatwienia rejestracji działalności w ramach rolniczego 

handlu detalicznego został opracowany przez Głównego Lekarza Weterynarii wzór wniosku o 



wpis zakładu (rolnika) do rejestru Powiatowego Lekarza Weterynarii. Wyjaśnia, że 

przykładowy wzór wniosku został udostępniony na stronie internetowej Głównego 

Inspektoratu Weterynarii pod adresem www.wetgiw.gov.pl w zakładce ”Higiena produkcji. 

pochodzenia zwierzęcego”. 

(doradca prezentuje wzór wniosku) 

 

Przy produkcji i sprzedaży w ramach rolniczego handlu detalicznego surowców pochodzenia 

roślinnego np. warzyw, owoców, zbóż i .przetworów z owoców, warzyw, pieczywa, olei, 

napojów bezalkoholowych. podlega obowiązkowi rejestracji u właściwego organu Inspekcji 

Sanitarnej w powiecie . 

Producent na minimum 14 dni przed rozpoczęciem działalności musi złożyć wniosek o wpis 

do rejestru zakladów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej. Wniosek składa się do właściwego miejscowo ze względu na siedzibę zakładu 

Państwowego Inspektora Sanitarnego.  

Wzory wniosków są podane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007r. w 

sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących 

lub wprowadzających do obrotu żywność podlegającą urzędowej kontroli Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej.  

(doradca prezentuje wzór wniosku) 

 

Doradca wyjaśnia, że nie ma natomiast obowiązku przy produkcji i sprzedaży surowców 

pochodzenia roślinnego w ramach rolniczego handlu detalicznego sporządzania projektu 

technologicznego zakładu i przesyłania wraz z wnioskiem o zatwierdzenia do w/w organu. 

Doradca wyjaśnia także, że nad produkcją żywnością pochodzenia roślinnego w gospodarstwie 

przeznaczonej do sprzedaży sprawuje Powiatowa Inspekcja Sanitarna. 

 

Rolnik pyta doradcę czy Koło Gospodyń Wiejskich z jego miejscowości może także 

sprzedawać żywność w ramach rolniczego handlu detalicznego? 
Doradca wyjaśnia, że zgodnie z zapisem w/w ustawy w ramach rolniczego handlu detalicznego, 

może to robić tylko rolnik ubezpieczony w KRUS i sprzedawać żywność pochodzącą z 

produkcji roślinnej i zwierzęcej z jego gospodarstwa i tylko on jest zwolniony jako osoba 

fizyczna z płacenia podatku z sprzedaży żywności do 20 tys. 

Nadzór nad jakością handlową żywności sprzedawanej np. na bazarze czy targowisku w 



ramach Rolniczego Handlu Detalicznego sprawuje Inspekcja Jakości handlowej Artykułów 

Rolno-Spożywczych (IJHARS). 
Doradca wręcza rolnikowi broszurę instruktażową opracowaną i wydaną przez ZODR w 

Barzkowicach nt. Rolniczego Handlu Detalicznego. 

 

SCENA nr 5 

(gabinet Powiatowego Lekarza Weterynarii) 

 

Rolnik informuje, że chce uzyskać szczegółowy instruktaż dotycząc wymogów higieniczno-

weterynaryjnych i załatwić formalności związane z Rolniczym Handlem Detalicznym. 

Po powitaniu i przedstawieniu sprawy Powiatowy Lekarz Weterynarii kieruje rolnika do 

lekarza weterynarii nadzorującego prowadzenie Rolniczego Handlu Detalicznego, który 

udziela wyjaśnień . 

 

SCENA nr 6 

(Powiatowa Inspekcja Sanitarno-Epidemiologiczna) 

 

Rolnik informuje, że chce uzyskać szczegółowy instruktaż dotycząc wymogów higieniczno-

weterynaryjnych i załatwić formalności związane z Rolniczym Handlem Detalicznym. 

Po powitaniu i przedstawieniu sprawy Powiatowy Inspektor Sanitarny kieruje rolnika do 

pracownika nadzorującego prowadzenie Rolniczego Handlu Detalicznego, który udziela 

wyjaśnień . 

 

SCENA nr 7 

(gospodarstwo rolnika) 

Rolnik przygotowuje pomieszczenia do produkcji i sprzedaży w gospodarstwie, zaopatruje się 

w wagę z legalizacją, kupuje ubranie ochronne np. biały fartuch, jednorazowego użytku, 

opakowania i torby na produkty do sprzedaży, inne elementy niezbędne do sprzedaż produktów 

ze swojego gospodarstwa.  



SCENA nr 8 

(rolnik sprzedaje swoją żywność na targowisku) 

 

Rolnik przygotowuje swoje stoisko (namiot) opatrzone tablicą ROLNICZY HANDEL 

DETALICZNY z pozostałymi niezbędnymi elementami. Przebiera się w fartuch i wystawia 

swoje produkty żywnościowe do sprzedaży. Produkty posiadają nazw, skład, nazwa i adres 

producenta, zawartość netto, wykaz substancji powodujących alergie lub reakcje nietolerancji 

i ewentualnie informacje nt. wartości odżywczej. 

 

SCENA nr 9 

(pojawia się klient) 

Pyta czy produkt jest świeży, jaka jest cena i ewentualnie targuje się o cenę. Kupuje dany towar. 

Zapewniając przy tym rolnika, że teraz ma pewność że produkt jest świeży, dobrej jakości, 

ekologiczny i wytwarzany w oparciu o tradycyjne metody. 

Rolnik zapisuje na bieżąco sprzedane produkty w zeszycie, numer kolejnego wpisu, datę 

uzyskania przychodu, kwotę przychodu, przychód narastający od początku roku, ilość i rodzaj 

przetworzonych produktów. 

Klient zadowolony odchodzi z zakupionym towarem. 

 

SCENA nr 10 

(rolnik na targowisku) 

Rolnik informuje z zadowoleniem, że pomógł mu Ośrodek Doradztwa Rolniczego i teraz ma 

dodatkowy dochód. 

Mówi też o tym, iż cieszy się, że Polski Rząd oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

działając w interesie polskich rolników wprowadziły przepisy umożliwiające sprzedaż 

wytworzonej przez nich żywności, bo wie, że było to od dawna postulatem licznej grupy 

rolników. 


