Komunikat dla rolników zainteresowanych
prowadzeniem rolniczego handlu detalicznego

Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie niektórych
ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników (Dz. U. z 2016 r. poz. 1961),
która wprowadziła definicję "rolniczego handlu detalicznego" .
Rolniczy handel detaliczny to handel detaliczny, polegający na zbywaniu konsumentowi
finalnemu „żywności pochodzącej w całości lub części z własnej uprawy, hodowli lub chowu
podmiotu działającego na rynku spożywczym”.
Ilość produktów roślinnych lub zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub
chowu, użytych do produkcji danego produktu ma stanowić co najmniej 50% składu tego
produktu, z wyłączeniem wody.
Przykład: dżemy, soki wytworzone z owoców zebranych na plantacji w gospodarstwie,
chleb wypiekany z żyta uprawianego na własnym polu.
W Dzienniku Ustaw zostały ogłoszone niezbędne do rozpoczęcia procesu rejestracji rolniczego
handlu detalicznego rozporządzenia wykonawcze do ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie
niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników tj.:
rozporządzenie 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 (Dz. U. poz. 2159),
rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie
rejestru zakładów produkujących produkty pochodzenia zwierzęcego lub wprowadzających
na rynek te produkty oraz wykazów takich zakładów (Dz. U. poz. 2192),
rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie
sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego (Dz. U. poz. 2161).
Kryteria prowadzenia działalności w zakresie RHD to między innymi:
obowiązek rejestracji działalności w właściwym organie nadzoru,




produktów pochodzenia zwierzęcego lub żywności zawierającej jednocześnie środki
spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego
(żywności złożonej) – do właściwego powiatowego lekarza weterynarii – wniosek o wpis
zakładu do rejestru zakładów w formie pisemnej, w terminie co najmniej 30 dni przed
dniem rozpoczęcia planowanej działalności;
lub żywności pochodzenia niezwierzęcego – do właściwego państwowego powiatowego
inspektora sanitarnego – wniosek o wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających

urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej co najmniej 14 dni przed
dniem rozpoczęcia planowanej działalności.
prowadzenie działalności w ramach określonych limitów i dokumentowanie jej w sposób
umożliwiający określenie ilości zbywanej żywności,
znakowanie wyrobu gotowego,
wprowadzenie obowiązku oznakowania miejsc sprzedaży,
sprzedaż żywności bez udziału pośredników z wyjątkiem zbywania żywności podczas festynu,
wystaw, kiermaszy itp.
sprzedaż żywności wyprodukowanej w ramach rolniczego handlu detalicznego do
zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego
(np. sklepów, restauracji, stołówek) zlokalizowanych na obszarze województwa, w
którym ma miejsce produkcja żywności lub na obszarach powiatów lub miast
stanowiących siedzibę wojewody lub sejmiku województwa, sąsiadujących z tym
województwem (rozdział 10a ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w
celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników do sklepów i restauracji (Dz. U. z 2018 r.
poz. 2242)).

W trakcie działalności prowadzonej przez rolników
w zakresie rolniczego handlu detalicznego
muszą zostać spełnione podstawowe kryteria higieniczno-sanitarne
w celu zagwarantowania bezpieczeństwa żywności trafiającej do konsumenta.
Przy prowadzeniu produkcji i zbywaniu żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego należy
spełnić przede wszystkim wymagania rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139
z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm. – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 319)
oraz przepisów wydanych w trybie tego rozporządzenia. Przepisy tego rozporządzenia powinny być
wdrożone w sposób elastyczny biorąc pod uwagę zakres prowadzonej działalności, wielkość zakładu
i jego specyfikę. Przepisy te przewidują między innymi, że w przypadku gdy produkcja prowadzona
jest 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 ww. rozporządzenia, obowiązują wymogi określone w jego
załączniku II w rozdziale III (uproszczone wymagania higieniczne).

Dodatkowe informacje dla osób zainteresowanych podjęciem działalności w zakresie detalicznego
handlu rolniczego, znaleźć można na stronie Głównego Inspektora Sanitarnego w Warszawie.

