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Nowe przepisy dotyczące 
rolniczego handlu detalicznego 
stwarzają rolnikowi możliwość 
zwiększenia dochodów 
z gospodarstwa. To szansa na 
dodatkowy zarobek, szczególnie 
dla gospodarstw mniejszych 
oraz prowadzących na przykład 
gospodarstwa agroturystyczne.

RYSZARD JASIŃSKI, ZODR Oddział w Koszalinie

Rolniczy handel detaliczny daje rolni-
kowi możliwość pominięcia pośredni-

ków, przejęcia marży handlowej, ustalenia 
ceny żywności wyprodukowanej przez 
siebie w gospodarstwie (nieprzetworzonej 
i przetworzonej pochodzenia roślinnego 
i zwierzęcego), a także wykreowania wła-
snej marki.

Sprzedaż w ramach rolniczego handlu 
detalicznego cieszy się coraz większym 
zainteresowaniem konsumentów jako po-
tencjalnych nabywców tej żywności, gdyż 
jakościowo jest bardzo dobra. Zazwyczaj 
wytwarzana jest na małą skalę w danym re-
jonie, często od co najmniej 25 lat, według 
receptur zakwalifikowanych jako produkty 
tradycyjne lub regionalne, z certyfikatami 
MRiRW lub unijnymi.

Najważniejszą chyba zachętą do prowa-
dzenia rolniczego handlu detalicznego przez 
rolników są obowiązujące od stycznia prze-
pisy umożliwiające zwolnienia podatkowe 
do kwoty 20 tys. zł przychodów rocznie 
za sprzedawaną żywność wyprodukowaną 

w gospodarstwie, z możliwością przejścia 
na 2% podatek ryczałtowy po przekroczeniu 
tej sumy.

Dokumenty
Prowadząc produkcję i sprzedaż żywności 
z gospodarstwa w ramach rolniczego han-
dlu detalicznego należy pamiętać, że zbyt 
tej żywności musi być udokumentowany, 
aby można było określić ilość zbytej żyw-
ności. Wiąże się to z weryfikacją prawa do 
zwolnienia podatkowego do kwoty 20 tys. 
złotych.

Co rolnik może produkować
i sprzedawać
1. Surowce pochodzenia niezwierzęcego, 
czyli zboże, warzywa, owoce w postaci 
nieprzetworzonej – przedstawione w za-
łączniku nr 1 do rozporządzenia ministra 
rolnictwa z dnia 16 grudnia 2016 r. 
2. Żywność pochodzenia niezwierzęcego 
inną niż surowce oraz żywność zawie-
rającą jednocześnie środki spożywcze 
pochodzenia niezwierzęcego i produkty 
pochodzenia zwierzęcego przedstawione 
w załączniku nr 2 do ww. rozporządzenia, 
np. przetwory z owoców, warzyw, soki, 
oleje, gotowe posiłki (potrawy) niemięsne 
(pierogi, kopytka, placki ziemniaczane, 
knedle z owocami), napoje bezalkoholowe 
oraz żywność złożoną (np. gotowe posiłki/
potrawy zawierające jednocześnie środki 
spożywcze pochodzenia niezwierzęcego 
i produkty pochodzenia zwierzęcego, np. 
pierogi z mięsem).
3. Surowce pochodzenia zwierzęcego 
prze dstawione w załączniku nr 3 do ww. 
rozporządzenia, np. mleko surowe, śmie-

tanę, jaja od drobiu i ptaków bezg rze
bieniowych (np. strusi), produkty pszcze-
le nieprzetworzone (miód, pyłek pszczeli 
pierzga, mleczko pszczele), produkty ry-
bołówstwa żywe lub uśmiercone oraz śli-
maki w postaci nieprzetworzonej.
4. Produkty pochodzenia zwierzęcego inne 
niż surowce przedstawione w załączniku 
nr 4 do ww. rozporządzenia, np. świeże 
mięso zwierząt gospodarskich lub produ-
kowane z tego mięsa wyroby mięsne lub 
mięso mielone, świeże mięso zwierząt 
dzikich utrzymywanych w warunkach fer-
mowych lub produkowane z tego mięsa 
wyroby mięsne lub mięso mielone, wstęp-

rolniczego handlu detalicznego
nie przetworzone lub przetworzone pro-
dukty rybołówstwa, produkty mleczarskie 
i jajeczne oraz gotowe posiłki (potrawy) 
z produktów pochodzenia zwierzęcego.

Rolnicy w ramach rolniczego handlu 
detalicznego mogą produkować i sprzeda-
wać np. mięso pochodzące z hodowanych 
w gospodarstwie zwierząt poddanych ubo-
jowi (w rzeźni zarejestrowanej w Powia-
towej Inspekcji Weterynaryjnej), produkty 
mięsne (np. szynki, pasztety, kiełbasy), 
produkty mleczne (np. ser, masło), pro-
dukty 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 cu-
kiernicze i wyroby garmażeryjne. Obecnie, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami ww. 
ustawy za produkty roślinne pochodzące 
z własnej uprawy uważa się również np. 
mąkę, kaszę, płatki, otręby, oleje czy soki. 
Z ustawy również wynika, że przemiał 
zbóż czy wytłaczanie oleju lub soku do 
sprzedaży w ramach rolniczego handlu 
detalicznego mogą być zrealizowane od-
płatnie z surowca rolnika np. w pobliskim 
młynie.

Miejsca sprzedaży
Sprzedaż w ramach rolniczego handlu de-
talicznego może odbywać się wyłącznie 
dla konsumenta finalnego w miejscach, 
w których produkty te zostały wytworzo-
ne (np. gospodarstwo rolne) lub przezna-
czonych do prowadzenia handlu bez wy-
łączenia budynków, np. hal targowych. 

Prowadząc rolniczy handel detaliczny 
rolnik może sprzedawać żywność podczas 
wystaw, festynów, targów lub kiermaszy 
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– w celu promocji żywności wyprodukow-
anej w swoim gospodarstwie. Wytworzoną 
przez niego żywność sprzedawać może 
także inny rolnik (pośrednik), który także 
prowadzi rolniczy handel detaliczny pod-
czas wystaw, festynów, targów lub kie r
maszy organizowanych w celu promocji 
żywności. W takiej sytuacji istotne jest, 
by prowadził on dokumentację umożli-
wiającą określenie ilości tak zbywanej 
żywności odrębnie dla każdego podmiotu. 
Dodatkowo niezwłocznie po zakończeniu 
ww. imprez musi przekazać dokumentację 
podmiotowi (rolnikowi), którego żywność 
zbywał w celu zweryfikowania jego prawa 
do zwolnienia podatkowego do kwoty 20 
tys. złotych.

Rejestracja
Działalność w ramach rolniczego han-
dlu detalicznego podlega obowiązkowi 
rejestracji bez konieczności uzyskania 
zatwierdzenia u właściwego organu In-
spekcji Weterynaryjnej przy produkcji 
i sprzedaży surowców pochodzenia zwie-
rzęcego (np. mleko, produkty pszczele) 
oraz produkty pochodzenia zwierzęcego 
inne niż surowce (np. świeże mięso woło-
we, produkty mięsne, produkty mleczne) 
i żywność złożona, np. gotowe posiłki – 
potrawy, zawierające jednocześnie środki 
spożywcze pochodzenia niezwierzęcego 
i produkty pochodzenia zwierzęcego (np. 
pierogi z mięsem).

Rejestracja powinna być dokonana 
w Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej, 
dlatego należy złożyć pisemny wniosek 
o wpis do rejestru zakładów co najmniej 
na 30 dni przed dniem rozpoczęcia plano-
wanej działalności i uzyskać decyzję admi-
nistracyjną o wpisie do rejestru zakładów 
prowadzonych przez Powiatowego Leka-
rza Weterynarii i nadaniu weterynaryjnego 
numeru identyfikacyjnego.

Nie jest wymagane sporządzenie pro-
jektu technologicznego oraz nie jest wyma-
gana kontrola na miejscu przed rejestracją 
zakładu.

Działalność można rozpocząć po uzy-
skaniu decyzji administracyjnej o wpisie 
do rejestru zakładów prowadzonego 
przez Powiatowego Lekarza Weterynarii 
i nadaniu weterynaryjnego numeru iden-
tyfikacyjnego. 

W celu ułatwienia rolnikom rejestracji 
działalności w ramach rolniczego handlu 
detalicznego został opracowany przez 
Głównego Lekarza Weterynarii przykła-
dowy wzór wniosku o wpis zakładu do 
rejestru Powiatowego Lekarza Weterynarii 
pod nazwą Wniosek o wpis zakładu prowa-
dzącego rolniczy handel detaliczny produk-
tami pochodzenia zwierzęcego i żywnością 
złożoną do rejestru zakładów prowadzonego 
przez Powiatowego Lekarza Weterynarii. 
Przykładowy wzor wniosku został udostęp-
niony na stronie internetowej Głównego 
Inspektoratu Weterynarii pod adresem 
www.wetgiw.gov.pl w zakładce Higiena 
produktów pochodzenia zwierzęcego.

Do wniosku należy dołączyć oświad-
czenie podmiotu potwierdzające utrzy-
mywanie pszczół (w przypadku sprzedaży 
produktów pszczelich) oraz – w wypadku 
cudzoziemca – kopię zezwolenia na pobyt 
rezydenta długoterminowego WE udzie-
lonego przez inne państwo członkowskie 
UE.

Natomiast działalność w ramach rolni-
czego handlu detalicznego przy produkcji 
i sprzedaży surowców pochodzenia nie-
zwierzęcego, np warzywa, owoce, zboża 
i żywność pochodzenia niezwierzęcego 
inna niż surowce roślinne, np. przetwory 
z owoców, warzyw, pieczywo, oleje, na-
poje bezalkoholowe podlega obowiązkowi 
rejestracji u właściwego organu Inspekcji 
Sanitarnej.

Producent na minimum 14 dni przed 
rozpoczęciem działalności musi złożyć 
wniosek o wpis do rejestru zakładów pod-
legających urzędowej kontroli organów 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Wniosek 
składa się do właściwego miejscowo, ze 
względu na siedzibę zakładu, Państwowe-
go Inspektora Sanitarnego.

Wzory wniosków są podane w rozpo-
rządzeniu ministra zdrowia z dnia 29 maja 
2007 r. w sprawie wzorów dokumentów 
dotyczących rejestracji i zatwierdzania 
zakładów produkujących lub wprowa-
dzających do obrotu żywność podlegającą 
urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej (Dz.U. z dnia 15 czerwca 
2007 r., poz. 730.)

Nie ma natomiast obowiązku przy 
produkcji i sprzedaży surowców nieprze-
tworzonych i przetworzonych pochodzenia 
niezwierzęcego w ramach rolniczego 
handlu detalicznego sporządzania projektu 
technologicznego zakładu i przesyłania 
wraz z wnioskiem o zatwierdzenie do Po-
wiatowego Inspektora Sanitarnego.

Nadzór nad jakością handlową żyw-
ności sprzedawanej w ramach rolniczego 
handlu detalicznego sprawuje Inspekcja 
Jakości Handlowej Artykułów Rolno-
Spożywczych (IJHARS).

W następnym numerze przedstawimy 
maksymalne ilości żywności zbywanej w ra-
mach rolniczego handlu detalicznego, gdyż 
zbyt musi być udokumentowany, aby można 
było określić ilość zbytej żywności. Wiąże się 
to z weryfikowaniem prawa do zwolnienia 
podatkowego do kwoty 20 tys. zł i możliwo-
ścią przejścia na 2% podatek ryczałtowy, 
po uprzednim zgłoszeniu do Powiatowego 
Urzędu Skarbowego. Ponadto zachęcamy 
rolników do zgłaszania się do Powiatowych 
Zespołów Doradztwa Rolniczego i specja-
listów doradztwa ZODR w Barzkowicach, 
gdzie można uzyskać szczegółowe infor-
macje i publikacje dotyczące prowadzenia 
rolniczego handlu detalicznego. n

PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z 16 listopada 2016 r. o zmianie nie-
których ustaw w celu ułatwienia sprzedaży 
żywności przez rolników (Dz.U. z 5 grudnia 
2016 r., poz. 1961).
Rozporządzenia MRiRW z 16 grudnia 2016 r. 
w sprawie maksymalnej ilości żywności zby-
wanej w ramach rolniczego handlu detaliczne-
go oraz zakresu i sposobu jej dokumentowa-
nia (Dz.U. z dnia 27 grudnia 2016 r., poz. 2159).


