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Nowe możliwości skrócenia łańcucha marketingowego poprzez 

ułatwienie sprzedaży detalicznej i przetwórstwa na poziomie 

gospodarstwa- przetwarzanie żywności w małym zakładzie przy 

gospodarstwie rolnym w tym rolniczy handel detaliczny. 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  

Europa inwestująca w obszary wiejskie 
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pomoc rolnikom w uruchomieniu działalności sprzedaży 

produkowanej żywności bezpośrednio z gospodarstwa, 

konsumentowi końcowemu lub do zakładów  handlu 

detalicznego, bezpośrednio zaopatrujących konsumenta 

końcowego. 

 

przedstawienie możliwości dostosowania zasobów 

gospodarstwa  do prowadzenia tego rodzaju działalności, przy 

zachowaniu jednocześnie standardów gwarantujących 

bezpieczeństwo produkowanej żywności. 

 
 

Cel działania 
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Prawo żywnościowe 

Produkcja, w tym przetwarzanie, a 
także obrót  żywnością co do zasady 

podlega harmonizacji na poziomie UE. 

W celu zapewnienia spójności przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa żywności na poziomie UE wydawane 
są rozporządzenia, które:  

 od momentu wejścia w życie stanowią część prawa 
krajowego państw członkowskich i są stosowane 
bezpośrednio, bez potrzeby transponowania do 
prawa krajowego,  

 zastępują prawo krajowe. 
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Podstawowymi aktami prawnymi w zakresie produkcji i obrotu żywnością na 

terenie Unii Europejskiej są trzy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady: 

 

  nr 178/2002: ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego; 

 

 nr 852/2004: określające ogólne zasady higieny środków spożywczych; 

 

 nr 853/2004: konkretyzujące zasady higieny w odniesieniu do żywności 

pochodzenia  zwierzęcego. 

 

Stan prawny dla produkcji żywności 

Akty te obowiązują bezpośrednio 



5 

Rozporządzenie: (WE) nr 852/2004  nie ma zastosowania do m.in: 

• produkcji podstawowej na własny domowy użytek; 

• domowego przygotowywania, przetwarzania lub składowania żywności na własny 
domowy użytek; 

 

 dostaw bezpośrednich, dokonywanych przez producenta, małych ilości surowców 
do konsumenta końcowego lub do lokalnego zakładu handlu detalicznego 
bezpośrednio zaopatrującego konsumenta końcowego ale w tym zakresie 

 

Wyłączenia 
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Z postanowień  rozporządzenia nr 853/2004 wyłączona jest działalność obejmująca 

min. 

 

  handel detaliczny polegający na bezpośrednim zaopatrywaniu konsumenta 

końcowego czyli produkcja i sprzedaż żywności konsumentom końcowym; 

 przechowywanie i transport żywności z zakładów detalicznych do innych zakładów 

(za wyjątkiem szczególnych wymagań dotyczących temperatury określonych w załączniku  

III do ww. rozporządzenia); 

 

  handel detaliczny polegający na bezpośrednim zaopatrywaniu innego zakładu 

detalicznego, jeśli wspomniana druga działalność jest uznawana za marginalną, lokalną lub 

ograniczoną zgodnie z prawodawstwem krajowym. 

 

Wyłączenia 

Państwa członkowskie mogą  przyjąć środki krajowe w celu stosowania wymogów 

rozporządzenia (WE) nr 853/2004 w odniesieniu do ww. rodzajów działalności. 
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 rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie dostaw 
bezpośrednich środków spożywczych (Dz. U. poz. 774); 

 

 rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2015 r. w 
sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia  
zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej (Dz. U. poz. 1703); 

 

 rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2016 r. w 
sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i 
ograniczonej (Dz. U. poz. 451).  

 

 ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia 
sprzedaży żywności przez rolników (Dz. U. poz. 1961) - rolniczy handel 
detaliczny 

 

 

 

 

Prawo krajowe –  

reguluje zasady prowadzenia działalności 
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 „Produkty nieprzetworzone" oznaczają środki spożywcze, które nie podlegają 

przetwarzaniu, i obejmują produkty, które zostały rozdzielone, podzielone na 

części, przecięte, pokrojone, pozbawione kości, rozdrobnione, wygarbowane, 

skruszone, nacięte, wyczyszczone, przycięte, pozbawione łusek, zmielone, 

schłodzone, zamrożone, głęboko zamrożone lub rozmrożone. 
Definicja Rozp. (WE) 852/2004 

Definicje 



Definicje 

• przetwarzanie" oznacza każde działanie, które znacznie zmienia produkt 

wyjściowy, w tym ogrzewanie, wędzenie, solenie, dojrzewanie, suszenie, 

marynowanie, ekstrakcję, wyciskanie lub połączenie tych procesów. 

 

• "produkty przetworzone" oznaczają środki spożywcze uzyskane w wyniku 

przetworzenia produktów nieprzetworzonych. Produkty te mogą zawierać 

składniki, które są niezbędne do ich wyprodukowania lub do nadania im 

specyficznego charakteru. 

 

9 
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 rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca   2007 r. w sprawie 
dostaw bezpośrednich środków spożywczych (Dz. U. poz. 774); 

 

 surowce pochodzenia roślinnego 

Formy  sprzedaży produktów  

żywnościowych z gospodarstwa 
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 Dostawy bezpośrednie  - CO ? 

-  surowce produkcji pierwotnej pochodzenia roślinnego , takie jak: zboża, owoce, 

warzywa, zioła, runo leśne, grzyby uprawne, 

- surowce pochodzące z dokonywanych osobiście zbiorów ziół i runa leśnego, 

- środki spożywcze pochodzące z produktów lub surowców, wymienionych wyżej w 

postaci kiszonej lub suszonej.  

 

  Produkty te nie mogą stanowić działów specjalnych produkcji rolnej w 

rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

 

Dostawy bezpośrednie surowców pochodzenia 

roślinnego 
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.  

KOMU ? 
Dostawy mogą odbywać się bezpośrednio pomiędzy producentem 

surowców płodów rolnych i: 

 a)  konsumentem finalnym, 

 b)  lokalnym sklepem detalicznym lub lokalną restauracją, stołówką, nie 
w celu dalszej odsprzedaży innemu podmiotowi gospodarczemu, lecz w 
celu zaopatrzenia konsumentów finalnych.  

 
Nie może  być działalnością, w rozumieniu działalności 

gospodarczej, w systemie pośrednictwa i dalszej odsprzedaży 

Dostawy bezpośrednie surowców pochodzenia 

roślinnego 
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Obszar prowadzenia działalności:  GDZIE ? 

 - na terenie województwa, w którym prowadzona jest produkcja,  

 - na terenie województw przyległych.  

 

 

 

Dostawy bezpośrednie surowców pochodzenia 

roślinnego 

Miejsca prowadzenia sprzedaży:  

  w wyznaczonym miejscu znajdującym się na terenie 

gospodarstwa, w miejscach przyległych do miejsca produkcji, 

własnych sklepach 

 w wyznaczonych punktach sprzedaży detalicznej lub ze 

specjalistycznych środków transportu, targowiskach 

  sprzedaż przez internet  tzw. „paczki od rolnika” odbiorcy 

końcowemu wykonywana przez rolnika.  

 

 Po zgłoszeniu tej działalności do Państwowego Powiatowego Inspektoratu 

Sanitarnego i dokonaniu rejestracji. 
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 Rejestracja podmiotów prowadzących dostawy bezpośrednie surowców roślinnych 

lub inne formy sprzedaży produktów pierwotnych 

 

1)  Podmiot  składa wniosek do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Wniosek zawiera: 

 numer identyfikacyjny REGON, jeżeli taki numer posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) 

 numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej, jeżeli wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą;  

 numer identyfikacyjny w ewidencji gospodarstw rolnych, w rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, 
ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności  

co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem prowadzenia działalności;  

Wzór wniosku o wpis do rejestru został określony w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 roku- 

( Dz.U .2007 nr 106 poz.730); we wniosku należy określić:  

 określenie rodzaju i zakresu działalności, która ma być prowadzona w zakładzie, w tym rodzaju żywności, która ma być 
przedmiotem produkcji lub obrotu; 

 w przypadku zgłoszenia urządzeń dystrybucyjnych – wykaz tych urządzeń zawierający typ urządzenia, nazwę producenta i rok 
jego produkcji oraz datę uruchomienia. 

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydaje zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów prowadzących 

sprzedaż bezpośrednią;  
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Wymagania higieniczne 

Wymagania higieniczne określone w części A załącznika I Rozporządzenia WE 

Nr 852/2004. ( zał. I cz.A  pkt.5 ) 

 

 Producenci i dystrybutorzy żywności w ramach dostaw bezpośrednich zobowiązani 

są do podejmowania działań i przestrzegania zasad: 

 

− utrzymania w czystości oraz, w miarę potrzeby  dezynfekowania we właściwy 

sposób obiektów, wyposażenia, pojemników, skrzyń, pojazdów;  

 

− zapewnienia higienicznych warunków produkcji, transportu i składowania, oraz 

czystości, produktów roślinnych;  

 

− używania wody pitnej, lub czystej wody, w każdym przypadku gdy jest to niezbędne 

do zapobieżenia zanieczyszczeniu;  

− zapewnienia, że personel przetwarzający środki spożywcze jest dobrego zdrowia i 

przechodzi szkolenie na temat ryzyka zdrowotnego;  
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− urządzenia i sprzęt , wyposażenie, narzędzia , które są w bezpośrednim 

kontakcie z żywnością powinny posiadać stan techniczny i higieniczny 

niewpływający negatywnie na spełnienie wymagań zdrowotnych żywności;  

 

- podejmowania działań w celu zapobieżenia, aby zwierzęta lub szkodniki 

spowodowały zanieczyszczenie produktów;  

 

− odpady i substancje niebezpieczne należy składować i przetwarzać w taki 

sposób, aby zapobiegać zanieczyszczeniu żywności;  

 

− uwzględnienia wyników wszelkich właściwych analiz przeprowadzonych na 

próbkach pobranych od roślin lub innych próbkach, które są istotne dla zdrowia 

ludzkiego;  

 

− właściwego używania środków ochrony roślin i biocydów, zgodnie z wymogami 

odnośnego ustawodawstwa.  
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Gospodarstwa prowadzące sprzedaż produktów żywnościowych 

pochodzenia roślinnego   prowadzą dokumentację określoną w pkt. III 

część A załącznika I w zakresie: 

 

−użycia środków ochrony roślin i biocydów; 

   

−występowania szkodników lub chorób, które mogą zagrozić bezpieczeństwu 

produktów pochodzenia roślinnego; oraz  

 

− przechowują wyniki  analiz przeprowadzonych na próbkach pobranych od 

roślin lub innych próbkach, istotnych ze względu na zdrowie ludzkie.  

 

Informacje zawarte w tej dokumentacji są udostępniane właściwemu organowi 

i na wniosek przedsiębiorstwom sektora spożywczego.  
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Cel - udzielenie producentom na poziomie produkcji podstawowej pomocy w 

poprawnym i jednolitym stosowaniu wymogów dotyczących higieny w 

odniesieniu do produkcji i obróbki świeżych owoców i warzyw. 

 

Dokument zawiera wytyczne dla producentów dotyczące sposobów niwelowania 

zagrożeń dla bezpieczeństwa mikrobiologicznego żywności w produkcji 

podstawowej: 

w okresie wzrostu, na etapie zbioru i po zbiorze) świeżych owoców i warzyw 

sprzedawanych konsumentom w stanie surowym (nieprzetworzonych) lub 

 w minimalnym stopniu przetworzonych (tzn. umytych, posortowanych, 

zapakowanych),  

w tym w czasie transportu, pod warunkiem że działania te nie zmieniają 

znacznie ich charakteru. 

Zawiadomienie Komisji w sprawie wytycznych dotyczących ograniczenia ryzyka 

mikrobiologicznego w odniesieniu do świeżych owoców i warzyw na etapie produkcji 

podstawowej poprzez przestrzeganie zasad higieny Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej (2017/C 
163/01). 



CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE 19 

Wytyczne obejmują dobre praktyki rolnicze i higieniczne, które należy stosować w 

produkcji świeżych owoców i warzyw na poziomie produkcji podstawowej w celu 

kontroli patogenów mikrobiologicznych powodujących choroby żołądkowo-

jelitowe (np. patogeniczna bakteria E.coli, wirus zapalenia wątroby typu A, 

Listeria). 

 

Dokument zawiera listy kontrolne do stosowania w trakcie kontroli sanitarnych 

dotyczących świeżych owoców i warzyw na poziomie produkcji podstawowej.  

 

Listy kontrolne określają obowiązki w zakresie higieny w danej kategorii ryzyka. 

 

Każdy producent może je wykorzystać do sprawdzenia, czy spełnia wymogi UE w 

zakresie higieny.  

Zawiadomienie Komisji w sprawie wytycznych dotyczących ograniczenia ryzyka 

mikrobiologicznego w odniesieniu do świeżych owoców i warzyw na etapie produkcji 

podstawowej poprzez przestrzeganie zasad higieny Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej (2017/C 
163/01). 
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Formy  sprzedaży produktów  

żywnościowych z gospodarstwa 

 surowce pochodzenia zwierzęcego 

 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2015 r. 
w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia  
zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej (Dz. U. poz. 1703); 



LIMITY WIELKOŚCI SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ 

PRODUKTÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO 
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 Tusze indyków wraz z podrobami 50 sztuk tygodniowo,  roczny limit wynosi 2500 sztuk 
 Tusze gęsi wraz z podrobami 500 sztuk tygodniowo, roczny limit wynosi 10 000 sztuk   
  Tusze innych gatunków drobiu (np. kur, kaczek) wraz z podrobami 200 sztuk tygodniowo, roczny   

limit wynosi 10 000 sztuk  
 Tusze zajęczaków wraz z podrobami 100 sztuk tygodniowo, roczny wynosi 5 000 sztuk 
 Tusze grubej zwierzyny łownej wraz z podrobami10 000 kg rocznie 
 Tusze drobnej zwierzyny łownej wraz z podrobami10 000 kg roczni 
 Żywe ślimaki lądowe określonych gatunków, np. Helix pomatia(ślimak winniczek) 1 000 kg rocznie 
Mleko surowe albo mleko surowe i siara 1000 litrów tygodniowo, roczny limit wynosi 52 000 litrów 
 Surowa śmietana 200 litrów tygodniowo, roczny limit wynosi 10 400 litrów 
 Jaja drobiowe (np. kur, kaczek) 2450 sztuk tygodniowo, roczny limit wynosi 127 400 sztuk 
 Jaja ptaków bezgrzebieniowych 500 sztuk rocznie 
 Produkty pszczele nieprzetworzone – limitu nie określono 
 Produkty rybołówstwa – limitu nie określono 
 

Za zgodą powiatowego lekarza weterynarii ww. limit tygodniowy może być przekroczony, pod 
warunkiem zachowania rocznego limitu. 
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Sprzedaż bezpośrednia produktów 

pochodzenia zwierzęcego 

Mleko surowe i siara z wyjątkiem mleka surowego wyprodukowanego 

w ramach produkcji podstawowej mogą być przeznaczone do 

sprzedaży bezpośredniej, jeżeli w pojedynczej próbce, losowo 

pobranej do badania liczba bakterii przy 30°C wynosi nie więcej niż: 

a) 300 000 jtk na ml – w przypadku mleka surowego i siary 

pozyskanych od krów; 

b) 500 000 jtk na ml – w przypadku mleka surowego i siary 

pozyskanych od samic zwierząt z gatunków innych. 

Produkcja podstawowa  

100 000 jtk na ml – w przypadku mleka surowego i siary 

pozyskanych od krów. 
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Mleko surowe przeznaczone do sprzedaży bezpośredniej, z 

wyjątkiem mleka surowego wyprodukowanego w ramach produkcji 

podstawowej należy poddać badaniu na oznaczenie liczby bakterii, 

przeprowadzanemu co najmniej raz w miesiącu przez laboratorium, 

o którym mowa w art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o 

Inspekcji Weterynaryjnej tj. laboratoriów urzędowych, obejmujący 

laboratoria akredytowane.  
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Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia zwierzęcego 

Sprzedaż surowców może być dokonywana również przez inny podmiot 

prowadzący taką działalność tzw. „sprzedaż zbiorcza”, jeżeli zakłady 

prowadzone przez te podmioty zostały wpisane do rejestru zakładów 

nadzorowanych przez Inspekcję Weterynaryjną w tym samym powiecie.  
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Sprzedaż może być dokonywana przez inny podmiot prowadzący taką działalność, 

jeżeli podmiot posiada w miejscu sprzedaży: 

 imienne upoważnienie do prowadzenia sprzedaży udzielone mu przez podmiot, który 

wyprodukował produkty pochodzenia zwierzęcego, 

 

 kopię decyzji o wpisie podmiotu, który wyprodukował produkty pochodzenia zwierzęcego 

do rejestru zakładów prowadzących sprzedaż bezpośrednią takich produktów, 

 

co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem sprzedaży należy powiadomić Powiatowego 

Lekarza Weterynarii właściwego ze względu na miejsce , w którym będzie prowadzona 

sprzedaż, 

 

sprzedaż będzie możliwa jedynie podczas imprez okolicznościowych, w szczególności 

wystaw, festynów, targów lub kiermaszy, organizowanych w celu promocji tych produktów. 
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Miejsca sprzedaży produktów: 

 

- miejsce produkcji (np.: w gospodarstwie),  

- ze statków (z wyłączeniem statków zamrażalni i statków    przetwórni) w przypadku 

produktów rybołówstwa 

-  targowiska, place handlowe, 

- obiekty ruchome i tymczasowe,  

- specjalistyczne środki transportu na terenie targowisk lub poza nimi, 

- z urządzeń dystrybucyjnych do sprzedaży żywności na terenie miejsca produkcji, na 

targowiskach lub poza nimi. 

Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia zwierzęcego 
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Mleko surowe, siarę i surową śmietanę przeznaczone do 

sprzedaży bezpośredniej przechowuje się w czystych, 

zamkniętych pojemnikach umożliwiających sprzedaż 

bezpośrednią tych produktów w higienicznych warunkach 

konsumentom końcowym lub w czystych, zamkniętych 

opakowaniach  jednostkowych.  



28 

Dokumentacja: 

  obowiązek prowadzenia dokumentacji dotyczącej: 

 
-   kontroli orzeczeń lekarskich osób mających kontakt z żywnością, 

-   kontroli jakości wody, 

-  ilości produktów sprzedanych z dokładnością co do dnia, tygodnia, miesiąca, 

-   dostaw do placówek zawierającą nazwę i adres danego zakładu, rodzaj dostarczonych produktów 

pochodzenia zwierzęcego,  datę dostawy.  

 

Dokumentację należy przechowywać przez rok następujący po roku, w którym została sporządzona. 

 

Dokument handlowy wystawiony przez podmiot uprawniony do odbioru UPPZ, 

przechowywany w gospodarstwie przez okres co najmniej dwóch lat. 

Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia zwierzęcego 
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Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia zwierzęcego 

Po otrzymaniu kompletnego  wniosku, powiatowy 

lekarz weterynarii wydaje decyzję administracyjną o 

wpisie do właściwego  rejestru nadając zakładowi 

weterynaryjny numer identyfikacyjny.  

Działalność sprzedaży bezpośredniej produktów 

pochodzenia zwierzęcego właściciel gospodarstwa 

rejestruje w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii 

właściwym ze względu na miejsce położenia 

gospodarstwa. 
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Możliwości prowadzenia działalności przetwórstwa 
żywności z surowców  

wyprodukowanych w gospodarstwie 
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 Sprzedaż żywności przetworzonej pochodzenia zwierzęcego w ramach 

działalności MLO przez rolnika lub przedsiębiorcę. 

 

 
 rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie 

szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej 
(Dz. U. poz. 451).  

 

Formy  sprzedaży produktów  

przetworzonych z gospodarstwa 
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Sprzedaż żywności przetworzonej pochodzenia roślinnego i zwierzęcego 

przez rolnika - przedsiębiorcę, zakład zatwierdzony, w ramach pozarolniczej 

działalności gospodarczej . 

Formy  sprzedaży produktów  

przetworzonych z gospodarstwa 
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Na poziomie krajowym 

Nie przewidziano żadnej szczególnej formy prowadzenia  działalności 

przetwórstwa w małej skali żywności pochodzenia roślinnego. 

Przetwórstwo surowców roślinnych  

 

Reguły wspólnotowe, postanowienia rozporządzenia nr 852/2004  są stosowane tylko w 

stosunku do przedsiębiorców, których produkcja cechuje się ciągłością działań i pewnym 

stopniem organizacji. 

   

Produkcja i sprzedaż sezonowo przetwarzanej na bazie własnych plonów, żywności 

pochodzenia roślinnego, nie powinna być poddana reżimowi wynikającemu z 

rozporządzenia. 
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 Wytyczne Dobrej Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej przy produkcji 

żywności niezwierzęcego pochodzenia w warunkach domowych z 

wykorzystaniem surowców roślinnych z własnych upraw oraz w ramach 

rolniczego handlu detalicznego 

Wytyczne obejmują produkcję żywności z wykorzystaniem surowców roślinnych 

pochodzących z własnych upraw (pola, ogrodu). Dotyczą one procesu produkcji / 

przetwarzania żywności, który odbywa się przy wykorzystaniu sprzętu i urządzeń 

gospodarstwa domowego w kuchni domowej z przeznaczeniem do wprowadzenia 

do obrotu.  

Wytyczne te nie stanowią prawa, a są jedynie materiałem pomocniczym we wdrożeniu 

podstawowych zasad higieny i bezpieczeństwa żywności w procesie produkcji żywności.  
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Rozdział III 

 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE RUCHOMYCH I/LUB TYMCZASOWYCH POMIESZCZEŃ (JAK DUŻE NAMIOTY, 
STRAGANY, RUCHOME PUNKTY SPRZEDAŻY), POMIESZCZEŃ UŻYWANYCH GŁÓWNIE JAKO PRAYWATNE 
DOMY MIESZKALNE, ALE GDZIE REGULARNIE PRZYGOTOWUJE SIĘ ŻYWNOŚĆ W CELU WPROWADZENIA 
DO OBROTU, I AUTOMATÓW  ULICZNYCH. 

 

Wytyczne Dobrej Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej przy 

produkcji żywności niezwierzęcego pochodzenia w warunkach 

domowych z wykorzystaniem surowców roślinnych z własnych 

upraw oraz w ramach rolniczego handlu detalicznego 

Wymagania higieniczne dla tego typu działalności określone są w rozdziale III załącznika II do 

rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. 

w sprawie higieny środków spożywczych. 
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 Pojęcie warunków domowych oznacza możliwość wytworzenia takiej ilości żywności, 

którą można wyprodukować z zachowaniem zasad bezpieczeństwa żywności i higieny w 

kuchni domowej z wykorzystaniem sprzętu i artykułów gospodarstwa domowego.  

 

 Dotyczą produkcji żywności, która stanowi potencjalnie niskie ryzyko zagrożenia dla 

zdrowia.  

Wytyczne Dobrej Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej przy 

produkcji żywności niezwierzęcego pochodzenia w warunkach 

domowych z wykorzystaniem surowców roślinnych z własnych 

upraw oraz w ramach rolniczego handlu detalicznego 
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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.  

 

Wymienione produkty stanowią środki spożywcze o niskim ryzyku:  

 

 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, z wyjątkiem 

przetworów z grzybów dzikorosnących  

 

 Cukierki  

 

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

Wytyczne Dobrej Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej przy 

produkcji żywności niezwierzęcego pochodzenia w warunkach 

domowych z wykorzystaniem surowców roślinnych z własnych 

upraw oraz w ramach rolniczego handlu detalicznego 
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Osoba rozpoczynająca działalność w zakresie produkcji żywności w kuchni 

domowej zobowiązana jest do rejestracji i uzyskania zatwierdzenia w 

drodze decyzji wydawanej przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej - 

terenowo właściwego państwowego powiatowego lub granicznego 

inspektora sanitarnego. 

Zatwierdzenie dokonywane jest na podstawie kontroli przez pracownika 

terenowo właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Kontrola obejmuje: 
 zagospodarowanie kuchni domowej, w której będzie produkowana żywność z 

przeznaczeniem do wprowadzenia do obrotu,  
 miejsca w których żywność będzie przechowywana jak również  
 wdrożenie zasad higieny  
 

Wytyczne Dobrej Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej przy produkcji 

żywności nie zwierzęcego pochodzenia w warunkach domowych z 

wykorzystaniem surowców roślinnych z własnych upraw oraz w 

ramach rolniczego handlu detalicznego 
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 INDYWIDUALNE  PODEJŚCIE 

   

Kwestie wymagań higienicznych należy rozpatrywać indywidualnie biorąc 

pod uwagę istniejące warunki, mając na uwadze, że: 

 

- nie każdy rodzaj żywności ze względu na ryzyko, jakie ze sobą  niesie, 

może być wytwarzany w typowych warunkach domowych, 

 

- nie każde warunki domowe pozwalają na wytworzenie każdego rodzaju  

środków spożywczych 
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Produkty żywnościowe  

pochodzenia zwierzęcego 
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  W odróżnieniu od sprzedaży bezpośredniej, nie ma tu obowiązku   

     ograniczania działalności do produktów tylko z własnego gospodarstwa. 

 

  Produkcja żywności przetworzonej pochodzenia  zwierzęcego. 
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ZAKRES DZIAŁALNOŚCI: 

- produkcja produktów mlecznych lub produktów na bazie siary 

- produkcja obrobionych lub przetworzonych produktów   rybołówstwa, 

- produkcja surowych wyrobów mięsnych, mięsa mielonego,  

-produkcja produktów mięsnych,  

- rozbiór mięsa wołowego, wieprzowego, baraniego, koziego, końskiego, z drobiu 

lub zajęczaków, 

- rozbiór mięsa zwierząt łownych 

- oraz  zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych 

-produkcja produktów jajecznych, które uprzednio ugotowano w skorupkach 

-produkcja gotowych posiłków (potraw) wyprodukowanych z produktów 

pochodzenia zwierzęcego lub z udziałem tych produktów. 
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Sprzedaż produktów może być prowadzona: 

 

 w miejscu sprzedaży przylegającym do miejsca produkcji (lub 

ewentualnie w oddzielnym budynku znajdującym się na tej samej 

posesji, co budynek, w którym odbywa się produkcja),  

 

 z obiektów lub urządzeń ruchomych lub tymczasowych, w tym 

ze środków transportu, czy też z urządzeń dystrybucyjnych do 

sprzedaży żywności,  

 

 wysyłkowo, w tym przez Internet. 
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 Odbiorcy żywności produkowanej żywności w ramach MLO 

 

-  konsument końcowy oraz  

 

- dostawy tych produktów do innych zakładów  prowadzących 

handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego 

(np. sklepów detalicznych, restauracji czy stołówek). 

 

Prowadzenie dostaw w przypadku tego rodzaju działalności ma 

charakter obligatoryjny. 
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Sprzedaż konsumentom końcowym w miejscu produkcji nie 

jest ograniczona ilościowo.  

Wielkość dostaw do innych zakładów prowadzących handel 

detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego (w tym 

zakładów będących własnością podmiotu prowadzącego 

działalność marginalną, lokalną i ograniczoną), tj. budynków 

usytuowanych na stałe poza posesją, na której znajduje się 

budynek, w którym odbywa się produkcja żywności w ramach 

działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej, 

 jest ograniczona ilościowo i w tym przypadku obowiązują limity 

dostaw. 
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 Wagowe limity sprzedaży do zakładów detalicznych  tzw. „dostaw” wynoszą: 
 1t/tydzień – świeże mięso  wołowe, wieprzowe, baranie, kozie, końskie    lub 

produkcja z tego mięsa surowych wyrobów mięsnych lub mięsa mielonego 

 0,5 t/tydzień – mięso drobiowe i zajęczaków wraz z surowymi wyrobami 

mięsnymi i mięsem mielonym, 

 1,5 t/tydzień – produkty mięsne, 

 0,5 t/tydzień – produkty mleczne lub na bazie siary,  

 0,5 t/tydzień – produkty rybołówstwa, rocznie 26t, 



47 

Wagowe limity sprzedaży do zakładów detalicznych  tzw. „dostaw” wynoszą: 

 0,5 t/tydzień - świeże  mięso zwierząt łownych, surowe wyroby mięsne, mięso      

mielone, rocznie 26t 

 

 0,5 t/tydzień - świeże mięso zwierząt zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach 

fermowych ,surowe wyroby mięsne, mięso mielone, rocznie 26t 

 

   0,15t/tydzień produktów jajecznych, które uprzednio ugotowano w skorupkach 

 

   1,5 t/tydzień gotowych posiłków (potraw) wyprodukowanych z produktów pochodzenia 

zwierzęcego, wyprodukowanych w ramach tej działalności, lub z udziałem tych produktów, 

pod warunkiem, że co najmniej jeden produkt pochodzenia zwierzęcego należący do 

głównych składników posiłku został wyprodukowany w tym zakładzie. 
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    Jeżeli zakład prowadzi więcej niż jeden z możliwych rodzajów 

działalności, suma wielkości dostaw wszystkich rodzajów 

produktów jest sumą wagowych limitów dla poszczególnych 

rodzajów produktów. 

Do limitu dostaw wlicza się sprzedaż poprzez własne sklepy 

firmowe. 

Do limitu dostaw nie wlicza się sprzedaży z obiektów lub urządzeń ruchomych, 

tymczasowych, w tym ze środków transportu, czy też z urządzeń dystrybucyjnych 

będących w posiadaniu właściciela zakładu. 
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Świeże mięso wołowe, wieprzowe, baranie, kozie, końskie, 

drobiowe, zajęczaków, zwierząt dzikich utrzymywanych w 

warunkach fermowych oraz zwierząt łownych, w tym tusze, 

półtusze, ćwierćtusze czy elementy mięsne, przeznaczone do 

rozbioru/obróbki lub przetwarzania w ramach tego rodzaju 

działalności 

 

 nie mogą pochodzić z uboju dokonanego w gospodarstwie, bądź 

odstrzału w przypadku zwierząt łownych, przeprowadzonych w 

celu produkcji mięsa na użytek własny podmiotu!!! 
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  Świeże mięso wołowe, wieprzowe, baranie, kozie oraz końskie musi być pozyskane ze  

zwierząt poddanych ubojowi w rzeźni nadzorowanej przez urzędowego lekarza weterynarii. 

  Świeże mięso drobiowe lub zajęczaków pozyskane ze zwierząt poddanych ubojowi w 

rzeźni albo, w przypadku drobiu patroszonego z opóźnieniem oraz ptaków, z wyłączeniem 

ptaków bezgrzebieniowych w gospodarstwie oraz poddanych badaniu poubojowemu przez 

urzędowego lekarza weterynarii. 

 

  Świeże mięso zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych pozyskane ze 

zwierząt poddanych ubojowi w rzeźni albo w gospodarstwie, oraz poddanych badaniu 

poubojowemu przez urzędowego lekarza weterynarii. 

 

  Świeże mięso zwierząt łownych pozyskane ze zwierząt łownych, odstrzelonych zgodnie z 

przepisami Prawa  łowieckiego, których tusze zostały poddane oględzinom przez osobę 

przeszkoloną, wytrzewieniu na łowisku – w przypadku grubej zwierzyny łownej oraz badaniu 

przez urzędowego lekarza weterynarii.  
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W przypadku podmiotów prowadzących zarówno działalność 

marginalną, lokalną i ograniczoną, jak i sprzedaż bezpośrednią 

do produkcji w ramach działalności marginalnej, lokalnej i 

ograniczonej można wykorzystywać produkty pochodzenia 

zwierzęcego dopuszczone do sprzedaży w ramach sprzedaży 

bezpośredniej, prowadzonej przez ten podmiot. 
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 Gdzie możemy sprzedawać? 

 

- teren województwa, w którym odbywa  

się produkcja oraz 

-  teren sąsiadujących z tym województwem 

powiatów, 

- na obszarach miast, które stanowią siedzibę 

wojewody lub sejmiku województwa i 

położone są w sąsiednich województwach. 

z  wyjątkami: 
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 Z ograniczeń terytorialnych sprzedaży wyłączono sprzedaż podczas 

wystaw, festynów, targów oraz kiermaszy organizowanych w celu 

promocji tych produktów. Sprzedaż może być prowadzona na terenie 

całego kraju. 

 

 

 

 Zamiar sprzedaży poza dozwolonym obszarem 

należy zgłosić z siedmiodniowym 

wyprzedzeniem powiatowemu lekarzowi 

weterynarii właściwemu dla miejsca planowanej 

     sprzedaży. 

 
Informacja ta zawiera: imię i nazwisko albo nazwę 

podmiotu prowadzącego działalność MLO oraz adres 

miejsca prowadzenia tej działalności, a także dane 

dotyczące miejsca i okresu, w którym będzie 

prowadzona sprzedaż konsumentowi końcowemu 

podczas imprezy promocyjnej. 
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•Podmiot produkujący i wprowadzający żywność pochodzenia 

zwierzęcego do obrotu podlega obowiązkowej rejestracji przez organy 

Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej. 

 

 

 

 Rejestracja podmiotów prowadzących sprzedaż  produktów 

pochodzenia zwierzęcego 
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 Zakłady zatwierdzane korzystające z krajowych środków   dostosowujących. 

 

Zakłady zatwierdzone o małej  

zdolności produkcyjnej  

Obszar wprowadzania na rynek dla zakładów zatwierdzonych korzystających 

z krajowych środków dostosowujących: 

 

 terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  

 

 znakowanie produktów okrągłym znakiem o średnicy 6 cm,  
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  W celu ułatwienia prowadzenia działalności przez małe podmioty wykorzystano możliwość określenia 

w przepisach krajowych, odstępstw i stworzenia podstaw prawnych umożliwiających wprowadzenie w 

rzeźniach, zakładach rozbioru i przetwórstwa mięsa, rozwiązań w zakresie konstrukcji, rozplanowania i 

wyposażenia zakładów, które nie naruszając ogólnych wymagań, będą łatwiejsze lub mniej kosztowne 

do zrealizowania. 

 

  Muszą być  wystarczające dla zapewnienia wysokiego poziomu ochrony  

konsumentów w odniesieniu do bezpieczeństwa produkowanej żywności. 

 

  Podstawowe akty prawne określające wymagania dla zakładów, w tym 

rzeźni, to : rozporządzenie (WE) nr 852/2004 oraz rozporządzenie (WE) nr 853/2004.  

 

Zakłady zatwierdzone o małej  

zdolności produkcyjnej  



57 

 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie 

niektórych wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy produkcji produktów 

pochodzenia zwierzęcego w rzeźniach o małej zdolności produkcyjnej (Dz. U. Nr 98, poz. 

630) oraz 

 

 

 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie 

niektórych wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy produkcji produktów 

pochodzenia zwierzęcego w określonych zakładach o małej zdolności produkcyjnej (Dz. U. 

Nr 98, poz. 629). 

Zakłady zatwierdzone o małej  

zdolności produkcyjnej  

Regulacje prawne  
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Rocznie można poddać  ubojowi nie więcej niż: 

 

1) 1 000 jednostek przeliczeniowych zwierząt gospodarskich kopytnych lub kopytnych zwierząt dzikich 

utrzymywanych w warunkach fermowych, przy maksymalnej liczbie 20 jednostek przeliczeniowych 

zwierząt w tygodniu; 

 

2) 150 000 sztuk drobiu; 

 

3) 100 sztuk ptaków bezgrzebieniowych.  
 

Rzeźnie o małej zdolności produkcyjnej 
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Zakłady rozbioru mięsa oraz zakłady produkujące mięso mielone lub surowe 

wyroby mięsne. 

 

Produkcja nie przekracza: 

 

 • 5 t/tydz. mięsa bez kości lub równoważną ilość mięsa z  kością;  

 

• 7,5 t/tydz. łącznie mięsa mielonego lub surowych wyrobów mięsnych . 

Zakłady rozbioru mięsa o małej zdolności produkcyjnej  





CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE 
ODDZIAŁ W RADOMIU 61 

Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży 
żywności przez rolników (Dz. U. poz. 1961). 

             Termin wejścia w życie: 1 stycznia 2017 r. 

Rolniczy handel detaliczny - ustawa 



CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE 62 

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

(w art. 3 pkt 29b) 

„rolniczy handel detaliczny – handel detaliczny w rozumieniu art. 3 ust. 7 rozporządzenia WE nr 

178/2002, polegający na zbywaniu konsumentowi finalnemu, o którym mowa w art. 3 ust. 18 

rozporządzenia nr 178/2002, żywności pochodzącej w całości lub części z własnej uprawy, 

hodowli lub chowu podmiotu działającego na rynku spożywczym” 

 

 

Definicja 

art. 3 ust. 7 rozporządzenia WE nr 178/2002 "handel detaliczny" oznacza obsługę i/lub przetwarzanie żywności i jej 

przechowywanie w punkcie sprzedaży lub w punkcie dostaw dla konsumenta finalnego; określenie to obejmuje terminale 

dystrybucyjne, działalność cateringową, stołówki zakładowe, catering instytucjonalny, restauracje i podobne działania 

związane z usługami żywnościowymi, sklepy, centra dystrybucji w supermarketach i hurtownie; 

art. 3 ust. 18 rozporządzenia WE nr 178/2002 "konsument finalny" oznacza ostatecznego konsumenta środka spożywczego, 
który nie wykorzystuje żywności w ramach działalności przedsiębiorstwa sektora żywnościowego. 
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 produkcja i zbywanie żywności nie może stanowić zagrożenia dla 
bezpieczeństwa żywności i wpływać niekorzystnie na zdrowie publiczne; 

 

 obowiązek dokumentowania ilości zbywanej żywności; 

 

 nakaz oznakowania miejsca sprzedaży; 

 

 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); 

 

Wymagania 
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 obsługa lub przetwarzanie żywności (np. surowce, produkty mięsne, produkty mleczne, 
produkty złożone, przetwory z owoców i warzyw, pieczywo) i jej przechowywanie w 
punkcie sprzedaży lub dostaw do konsumenta finalnego; 

 

 zbywanie żywności na rzecz konsumenta finalnego; 

 

 żywność zbywana musi pochodzić w całości lub części z własnej uprawy, hodowli lub 
chowu; 

 

 zbywanie żywności odbywa się w ramach określonych limitów; 

 

 ograniczony udział pośredników w zbywaniu żywności. 

 

Wymagania 
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Nadzór nad bezpieczeństwem żywności produkowanej w ramach rolniczego handlu 
detalicznego: 

 

 nad właściwą jakością zdrowotną (bezpieczeństwem) produktów pochodzenia 
zwierzęcego i żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia 
niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego powierzony został Inspekcji 
Weterynaryjnej, 

  

 nad właściwą jakością zdrowotną (bezpieczeństwem) żywności pochodzenia 
niezwierzęcego – pozostał w kompetencjach organów Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej, 

 

 nad jakością handlową żywności znajdującej się w  rolniczym handlu detalicznym 
powierzono organom Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rolniczy handel detaliczny - nadzór  



CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE 66 

Ustawa wprowadziła dla podmiotów prowadzących rolniczy handel 
detaliczny, jedynie obowiązek rejestracji we właściwym organie: 

 

  Państwowej Inspekcji Sanitarnej, 

  Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej, 

  GIJHARS korzysta z rejestrów PIW i PIS. 

Rolniczy handel detaliczny -rejestracja 
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Rejestracja: 
 

W celu dokonania rejestracji rolniczego handlu detalicznego należy w 
przypadku  produkcji i sprzedaży: 

 
produktów pochodzenia zwierzęcego lub żywności zawierającej jednocześnie środki 
spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego złożyć do 
właściwego powiatowego lekarza weterynarii, wniosek o wpis zakładu do rejestru 
zakładów w formie pisemnej,  

 

żywności pochodzenia niezwierzęcego złożyć do właściwego powiatowego inspektora 
sanitarnego wniosek o wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej 
kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
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Producent na minimum 14 dni przed rozpoczęciem 
działalności składa wniosek o wpis do rejestru. 1. Producent prowadzący rolniczy 

handel detaliczny 

2. Wniosek o wpis do rejestru  

Wniosek składa się do właściwego miejscowo ze względu na siedzibę zakładu 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (jeżeli produkcja prowadzona jest w 
kilku miejscach na terenie województwa, wówczas złożyć należy odrębne wnioski, tym 
bardziej jeśli produkcja prowadzona jest na terenie powiatów rożnych województw). 

3. Zaświadczenie PPIS o wpisie do 
rejestru 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydaje zaświadczenie o wpisie 
do rejestru wg. załącznika nr 6 do rozporządzenia (kontrola na miejscu jest 
możliwa, lecz niekonieczna). 

4. Ujęcie zakładu przez PPIS w 
rocznych planach kontroli 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny: 

a) dokonuje oceny ryzyka zagrożenia bezpieczeństwa wytwarzanych 
produktów, 

b) ujmuje podmiot w rocznych planach kontroli i pobierania próbek. 



CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE 69 

 Wzór wniosku o rejestrację RHD dla produktów pochodzenia niezwierzęcego 

określa załącznik nr 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r. w 

sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów 

produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających 

urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej.  

 

 

 Poprzez rejestrację rolniczego handlu detalicznego rozumie się automatycznie 

rejestrację produkcji pierwotnej dokonywanej przez rolników. 

Rejestracja – inspekcja sanitarna 



70 Załącznik nr 5 – str. 1/3 



71 Załącznik nr 5 – str. 2/3 



72 Załącznik nr 5 – str. 3/3 
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Procedura rejestracji Inspekcja Weterynaryjna  
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 Wzór wniosku o wpis zakładu do rejestru powiatowego 
lekarza weterynarii w zakresie prowadzenia rolniczego handlu 
detalicznego (nie jest obowiązkowy, stosowanie dobrowolne) 
udostępniony na stronie internetowej Głównego Inspektoratu 
Weterynarii pod adresem www.wetgiw.gov.pl 

 

 

Rejestracja – inspekcja weterynaryjna 

http://www.wetgiw.gov.pl/
http://www.wetgiw.gov.pl/
http://www.wetgiw.gov.pl/
http://www.wetgiw.gov.pl/
http://www.wetgiw.gov.pl/
http://www.wetgiw.gov.pl/
http://www.wetgiw.gov.pl/
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Podmiot zarejestrowany w rolniczym handlu detalicznym 

może prowadzić sprzedaż produktów  w miejscach: 

w których produkty zostały wytworzone (np. w 

gospodarstwie) lub  

 

 

przeznaczonych do prowadzenia handlu (np. targowisko, 

plac handlowy); 

Miejsca zbywania żywności 
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      Oznakowanie miejsca sprzedaży żywności  
 

Miejsce handlu:  

 jest oznakowane informacją „rolniczy handel detaliczny”, 

 

 wskazuje dane:  
 imię i nazwisko albo nazwę i siedzibę podmiotu prowadzącego     rolniczy handel 

detaliczny; 

 

 adres miejsca prowadzenia produkcji zbywanej żywności; 

 

 weterynaryjny numer identyfikacyjny podmiotu prowadzącego rolniczy handel 
detaliczny, o ile taki numer został nadany, 

  

 Musi  być czytelne i widoczne dla konsumenta. 
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 Przy produkcji i zbywaniu żywności w ramach działalności rolniczy 
handel detaliczny należy spełnić  wymagania rozporządzenia (WE) 
nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 
2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych. 

 

  Przepisy tego rozporządzenia obowiązują wprost i nie wymagają 
wdrożenia do polskiego porządku prawnego, powinny być stosowane 
w sposób elastyczny biorąc pod uwagę zakres prowadzonej działalności, 
wielkość zakładu i jego specyfikę. 

 

Wymagania higieniczne 
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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), obowiązują wymogi określone w jego załączniku II w rozdziale III (uproszczone wymagania 

higieniczne) rozporządzenia nr 852/2004. 

 produkcja prowadzona jest w pomieszczeniach innych niż używanych głównie jako prywatne domy 

obowiązuje rozdział I, II załącznika II, który ma zastosowanie  do wszystkich pomieszczeń, gdzie 

przygotowuje się, poddaje obróbce lub przetwarza żywność, z wyjątkiem miejsc do których stosuje 

się rozdział III rozporządzenia nr 852/2004. 

 

Rozdziały V - XII mają zastosowanie do wszystkich etapów produkcji,    przetwarzania i dystrybucji 

żywności. 

 

Wymagania higieniczne 
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Rolnicy podejmujący się prowadzenia produkcji żywności w warunkach kuchni domowej 

powinni przeanalizować przed uruchamianiem działalności wymagania dobrej praktyki 

produkcyjnej i kierować się jej podstawowymi zasadami: 

  

Zanim zaczniesz jakąkolwiek pracę upewnij się, że posiadasz wymaganą wiedzę 

technologiczną i zapewnisz wymagania w zakresie higieny produkcji żywności w twoim 

zakładzie. 

 

Zawsze postępuj dokładnie wg opracowanych procedur i recepur, nie stosuj „skrótów” 

czy „usprawnień”. Jeśli czegoś nie wiesz lub nie rozumiesz pytaj lub sięgnij do 

odpowiedniej literatury.  

 

Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że masz do czynienia z surowcem lub 

półproduktem o właściwych parametrach jakościowych, wiadomego pochodzenia. 
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 Upewnij się, że stan techniczny urządzeń i sprzętu jest prawidłowy oraz, że są one 

czyste. 

 

 Pracuj tak, aby maksymalnie ograniczyć ryzyko zanieczyszczenia produktu, 

pomieszczeń, sprzętu i urządzeń. 

 

 Bądź uważny, przeciwdziałaj błędom i pomyłkom.  

 

 Wszelkie nieprawidłowości i odchylenia od założonych parametrów procesu 

produkcji koryguj na bieżąco. 

 

 Dbaj o higienę osobistą, utrzymuj stanowisko, na którym pracujesz w czystości i 

porządku. 

 

 Dokładnie zapisuj wszystkie parametry przebiegu procesu. 

 

 Pamiętaj, że ponosisz odpowiedzialność za produkt, który wytwarzasz i wprowadzasz 

do obrotu rynkowego. 
 



Podstawowe wymagania higieniczne 

 
Dokumentacja – proporcjonalna do charakteru i rozmiaru przedsiębiorstwa, 

np.: 

- plan i zapisy dot. sprzątania i dezynfekcji, 
-    jakość stosowanej wody, 

- karty/ zapisy dot. kontroli przebiegu procesu produkcyjnego w zależności od jego 

specyfiki,  

- kontrola czasu pasteryzacji 

- szkolenia personelu,  

- orzeczenia lekarskie, 

- ilości wykorzystanego surowca z własnych upraw w produkcji danej partii 

produktu finalnego. 
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 Sprzedaż żywności jest limitowana 

Maksymalne ilości żywności, którą rocznie będzie mógł zbywać „podmiot 

prowadzący rolniczy handel detaliczny” określa : 

Rozporządzenie MRiRW z 16 grudnia w sprawie maksymalnej ilości 

żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz 

zakresu i sposobu jej dokumentowania (Dz. U. poz. 2159).  

Rolniczy handel detaliczny - limity 
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Maksymalne ilości żywności określono oddzielnie dla: 

surowców pochodzenia niezwierzęcego (jest ich 124   

rodzaje), 

żywności zawierającej jednocześnie środki pochodzenia 

niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego (16 

rodzajów), 

surowców pochodzenia zwierzęcego (7 rodzajów), 

produktów pochodzenia zwierzęcego innych niż surowce (8 

rodzajów).  
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Mleko surowe albo mleko surowe i siara 52 000 l  

Surowa śmietana 10 400 l 

 Jaja od drobiu 148 200 sztuk  

Jaja od ptaków bezgrzebieniowych 800 sztuk  

Produkty pszczele nieprzetworzone Do 5 rodzin 150 kilogramów Do 80    rodzin pszczelich 2400 kg 

 Produkty rybołówstwa żywe lub uśmiercone i niepoddane czynnościom naruszającym budowę 

anatomiczną lub poddane czynnościom wykrwawiania , odgławiania , usuwania płetw 1800 kg  

Żywe ślimaki 1000 kg  

Świeże mięso wołowe wieprzowe baranie , kozie , końskie lub produkowane z tego mięsa wyroby mięsne 

lub mięso mielone 2300 kg  

Świeże mięso drobiowe lub zajęczaków lub produkowane z tego mięsa wyroby mięsne lub mięso mielone 

2100 kg  

 Świerże mięso zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych lub produkowane z tego mięsa 

wyroby mięsne lub mięso mielone 1100 kg  

 Produkty mięsne 1400 kg  

 Wstępnie przetworzone lub przetworzone produkty rybołówstwa 1400 kg 

 Produkty mleczne 2600 kg  

 Produkty jajeczne 1300 kg Gotowe posiłki 1400 kg  
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Każdy podmiot zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji 
umożliwiającej określenie ilości zbywanej żywności:  

zawiera ona: 

a) numer kolejnego wpisu, 

b) datę zbycia żywności, 

c) ilość i rodzaj zbytej żywności; 

 odrębnie za każdy rok kalendarzowy, 

  

 informacje w prowadzonej dokumentacji zamieszcza się 
niezwłocznie po każdorazowym zbyciu żywności; 

 

 prowadzoną dokumentację przechowuje się przez dwa lata od 
końca roku kalendarzowego, za który została sporządzona. 

Zasady prowadzenia i przechowywania  

dokumentacji 
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 Żywność w ramach rolniczego handlu detalicznego może  być sprzedawana z 

udziałem pośrednika podczas wystaw, festynów, targów lub kiermaszów, 

organizowanych w celu promocji żywności, jeżeli pośrednik zbywa żywność: 

 

 wyprodukowaną przez tego pośrednika w ramach rolniczego handlu 

detalicznego, 

 

 wyprodukowaną przez inny podmiot prowadzący rolniczy handel detaliczny 

na obszarze powiatu, w którym pośrednik ten prowadzi produkcję żywności w 

ramach rolniczego handlu  detalicznego, lub na  obszarze powiatu 

sąsiadującego z tym  powiatem. 

Sprzedaż przez pośrednika 
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Pośrednik:  

 prowadzi i przechowuje dokumentację dotyczącą własnej żywności  zgodnie z 
określonymi zasadami ; 

  prowadzi dokumentację dotyczącą podmiotów, których żywność  zbywa podczas 
wystawy,  festynu, targu lub kiermaszu odrębnie dla każdego takiego podmiotu, która 
zawiera: 

a) numer kolejnego wpisu, 

b) datę zbycia żywności,  

c) ilość i rodzaj zbytej żywności,  

d) miejsce zbycia żywności, 

e) imię, nazwisko oraz adres albo nazwę, siedzibę oraz adres pośrednika 

 zamieszcza informacje w dokumentacji niezwłocznie po każdorazowym zbyciu 
żywności; 

 przekazuje dokumentację podmiotowi, którego żywność zbywał niezwłocznie po 
zakończeniu wystawy,  festynu, targu lub kiermaszu. 

 

Zasady prowadzenia i przechowywania  

dokumentacji 
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 Żywność produkowana i wprowadzana do obrotu rynkowego w ramach 

rolniczego handlu detalicznego objęta będzie monitoringiem w zakresie 

obecności substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, 

biologicznych produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych.  

 Producent ma również obowiązek prowadzenia badań laboratoryjnych 

żywności w zakresie oceny jakości zdrowotnej mikrobiologicznych  i 

przechowalniczych 

  Częstotliwość badań determinuje skala produkcji oraz analiza ryzyka przy  

produkcji żywności. 

  Ustalana ze służbami nadzorującymi indywidualnie w zależności od 

specyfiki działalności podmiotu. 

Jakość zdrowotna i mikrobilogiczna 
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Jakość handlowa 

Nadzór nad jakością handlową oraz spełnieniem wymagań zadeklarowanych 

przez producenta, warunki składowania i transportu żywności znajdującej się w 

rolniczym handlu detalicznym sprawuje  Inspekcja Jakości Handlowej 

Artykułów Rolno-Spożywczych. 

 

 Kontrola jakości handlowej polega na sprawdzeniu czy artykuły :  

•spełniają wymagania jakości handlowej określone w przepisach krajowych  

wspólnotowych 

• sprawdzenie opakowania, oznakowania, prezentacji artykułu rolno- spożywczego         

•  oględziny artykułu rolno-spożywczego, 

•  pobranie próbek oraz ich ocenę lub badanie laboratoryjne, 

•  ustalenie klasy jakości artykułu rolno-spożywczego, 

• sprawdzanie sposobu produkcji artykułu rolno-spożywczego lub  prawidłowości 

przebiegu procesu technologicznego, o ile wynika to z odrębnych przepisów  
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• Prawo weterynaryjne nie reguluje kwestii znakowania żywności wyprodukowanej 
w ramach działalności MLO. 

• Wymagania w zakresie znakowania żywności wynikają z przepisów o jakości 
handlowej artykułów rolno – spożywczych. 

 

• Podstawowe akty prawa: 

     Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 z 

dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom 
informacji na temat żywności.  

• Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 

2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków 

spożywczych DZ. U.poz.29 z 2015r.) 

 

          Znakowanie 
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 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej dżemów, konfitur, galaretek, 

marmolad, powideł śliwkowych oraz słodzonego przecieru z kasztanów jadalnych - 

zawiera definicje przetworów owocowo-warzywnych oraz wymagania dla surowców, 

z których mogą być produkowane. (Dz.U.z 2003, nr 143, poz. 1398 ze zm.)  

 

 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 października 2003 r. 

w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu – zawiera 

definicję miodu wymagania jakie produkt musi spełniać, aby mógł być nazwany 

miodem. (Dz. U. z 2003 r., nr 181, poz. 1773, z późn. zm.) 

 

 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2003 r. w 

sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej soków i nektarów 

owocowych – zawiera definicje soków i nektarów oraz wymagania dla surowców, z 

których mogą być produkowane. (Dz.U. z 2014 r., poz. 494) 
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Każdy podmiot/rolnik, który będzie produkował i sprzedawał żywność powinien ją 

oznakować zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach: 

 

 dla produktów opakowanych należy uwzględnić wymagania zawarte m. in. w art. 

9 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011;  

 

 dla produktów bez opakowania (sprzedawanych luzem lub pakowanych w 

momencie sprzedaży po przygotowaniu porcji na życzenie klienta) 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 spożywczych. 

Znakowanie 
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 Żywność opakowana sprzedawana w rolniczym handlu detalicznym 

musi być oznakowana   zgodnie z rozporządzeniem WE 1169/2011 

w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności. 

 

 Wymagania określone rozporządzeniem obowiązują wprost w stosunku 

do wszystkich grup producentów dostarczających wyroby konsumentom 

i nie przewiduje się w tym zakresie wyłączeń dla działalności rolniczego 

handlu detalicznego.  

 

Alternatywny jest tylko obowiązek znakowania wartością 

odżywczą.  

Znakowanie 
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Na etykiecie żywności pakowanej producent powinien umieścić 

informacje: 

 Nazwę produktu. która została wpisana do przepisów, nazwa 

zwyczajowa , nazwa opisowa,  

 Wykaz składników, w którym należy umieścić wszystkie składniki użyte 

do przygotowania danego produktu, w wykazie składników należy podać 

alergeny, które wykorzystano do produkcji, np. mleko, soję, pszenicę, 

orzechy, jaja – wymieniając te składniki podkreślić napisać inną czcionką 

(większą, innego koloru, pogrubioną itp.);  

 Informacja o wartości odżywczej produktu 

 Ilość netto,  

 Ilość najważniejszego, charakteryzującego produkt składnika lub 

składników, 

 Datę minimalnej trwałości/termin przydatności do spożycia. Określenie 

trwałości produktu przez producenta na podstawie badań laboratoryjnych- 

przechowalniczych 

 Warunki przechowywania lub użycia, 

 Dane podmiotu działającego na rynku,  

 Kraj lub miejsce pochodzenia: obligatoryjnie kraj pochodzenia należy 

podać na etykiecie: miodu, świeżego mięsa, świeżych owoców i 

warzyw. 

 

 

Znakowanie żywności pakowanej 
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Produkty sprzedawane bez opakowań lub pakowane na życzenie konsumenta. Miejscem 

prezentacji informacji o danym środku spożywczym będzie wywieszka w miejscu jego 

sprzedaży lub inny nośnik informacji dostępny bezpośrednio konsumentowi.  

 

Informacje, które muszą być podane do wiadomości konsumenta zgodnie z ww. 

rozporządzeniem to: 

 Nazwa produktu, który sprzedajemy – stosujemy zasady jak przy produkcie 

opakowanym. 

 

 Wykaz składników - stosujemy zasady jak przy produkcie opakowanym. 

 

 Dane producenta – tak jak w przypadku żywności opakowanej należy podać dane: imię i 

nazwisko (lub nazwę) oraz adres, pod którym żywność wyprodukowano. 

 

 W przypadku pieczywa – podajemy masę jednostkową oraz informację „pieczywo 

produkowane z ciasta mrożonego” albo „pieczywo produkowane z ciasta głęboko 

mrożonego” - gdy został zastosowany taki proces technologiczny. 

 



Oznaczenie na etykiecie wyrobu „Produkt polski” jeśli:  

 

wszystkie składniki, których użyto do produkcji pochodzą 

z Polski; 

 

użyto do produkcji składniki pochodzące spoza Polski - 

pod warunkiem, że stanowią nie więcej niż 25% produktu i 

nie można ich zastąpić tymi dostępnymi w Polsce – ciasto 

z kokosem może być „Produktem polskim” jeśli wsad 

kokosowy będzie stanowił do 25%.  



99 

Rolniczy handel detaliczny od 2017 roku 

Opodatkowanie dochodów rolników 

 

Od 01.01.2016 r. do ustawy o podatku dochodowym wprowadzono nowe przepisy 

dotyczące przychodów ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż 

przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych. 

 

Przedmiotowe przepisy zostały znowelizowane od 01.01.2017 r. Zgodnie ze 

znowelizowanymi przepisami: 

 

 Przychody uzyskiwane ze sprzedaży przetworzonych w inny sposób niż 

przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych, z wyjątkiem przetworzonych 

produktów roślinnych i zwierzęcych uzyskiwanych w ramach prowadzenia  

działów specjalnych produkcji rolnej i produktów opodatkowanych podatkiem 

akcyzowym, są przychodami z innych źródeł. 

 

• nie ma ograniczenia, że sprzedaż może dotyczyć wyłącznie produktów z własnej 

uprawy, hodowli lub chowu. 

 
 



Sprzedaż nie jest wykonywana na rzecz osób prawnych, jednostek 

organizacyjnych  nieposiadających osobowości prawnej  lub na rzecz  

osób fizycznych na potrzeby prowadzonej przez nie działalności 

gospodarczej,  

• z wyjątkiem sprzedaży do wysokości ilości żywności określonych w 

przepisach wykonawczych do ustawy o bezpieczeństwie żywności i 

żywienia!!!!!!! 

                                   Przepis martwy 

 
1ea.W ramach rolniczego handlu detalicznego dopuszcza się sprzedaż na rzecz podmiotów, o 

których  mowa w ust.1c pkt1, do wysokości ilości żywności określonej w przepisach wydanych 
na podstawie art.44a ust.3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o   bezpieczeństwie żywności i 
żywienia (Dz.U.z2015r.poz.594,zpóźn.zm.108)). 

 

Warunki prowadzenia sprzedaży: 
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Przetwarzanie produktów roślinnych i zwierzęcych i ich sprzedaż nie 

może być prowadzona:  

• 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, wytłoczenia oleju lub soku oraz sprzedaży podczas 

wystaw, festynów, targów przez rolnika prowadzącego działalność 

w ramach rolniczego handlu detalicznego. 



 
Za produkt roślinny pochodzący z własnej uprawy 

uważa się również mąkę, kaszę, płatki, otręby, oleje i 

soki wytworzone z surowców pochodzących w 

własnej uprawy. 
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 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, 

 

 prowadzona jest ewidencja sprzedaży na 

potrzeby rozliczenia podatkowego. 
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Ewidencja sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i 

zwierzęcych prowadzona jest za każdy rok podatkowy.  

Musi zawierać, co najmniej: 

- numer kolejnego wpisu, 

- datę  uzyskania przychodu, 

- kwotę przychodu, 

- przychód narastająco od początku roku, 

- ilość i rodzaj przetworzonych produktów. 

Dzienne przychody ewidencjonowane są w dniu sprzedaży.  

 

Ewidencja  sprzedaży musi być dostępna   w miejscu  sprzedaży 

przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych 

  

 

Ewidencja sprzedaży  



Zwolnienie z podatku dochodowego 

Zwolnienie przedmiotowe: 

Przechody ze sprzedaży w ramach 

rolniczego handlu detalicznego do kwoty 

20 000 zł rocznie są zwolnione z podatku 

dochodowego. 
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USTAWA  

z dnia 20 listopada 1998 r.  

o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne  . 

Zmiany w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym 

od niektórych przychodów umożliwiają rolnikom 

przetwarzającym i sprzedającym przetworzone przez siebie 

produkty rolne w kwocie przekraczającej      20000 zł  

korzystanie z  ryczałtowej formy opodatkowania 

dochodów uzyskiwanych z tytułu tej sprzedaży. 

 

 Ryczałt wynosi 2% ewidencjonowanych  przychodów i 

obowiązuje przy przychodach przekraczających 20 000  zł i nie 

więcej niż równowartość w złotych 250 tys. euro. 

Ryczałt  



Alternatywą jest opłacanie podatku dochodowego od dochodu 

uzyskiwanego ze sprzedaży przetworzonych przez rolnika 

produktów rolnych pochodzących z własnej produkcji upraw, 

chowu lub hodowli  na zasadach ogólnych, tj. 

 

rozliczania się z urzędem skarbowym z podatku dochodowego po 

przekroczeniu  kwoty  tzw. „dochodu wolnego od podatku”  ze 

sprzedaży przetworzonych produktów rolnych.  

 

W przypadku wyboru tej formy opodatkowania będzie możliwe 

pomniejszanie tych przychodów o koszty ich uzyskania, a będący 

wynikiem dochód będzie łączył się z innymi dochodami 

opodatkowanymi wg skali podatkowej. 

Jeżeli nie ryczałt to: 



 
O wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów 

ewidencjonowanych ze sprzedaży przetworzonych przez siebie 

produktów rolnych rolnik informuje przez złożenie pisemnego 
oświadczenia do  naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze 

względu na  miejsce zamieszkania rolnika:   

 

  nie później niż  do dnia 20 stycznia  roku podatkowego 

  nie później niż do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu,   
w którym uzyskano te przychody albo  

do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy przychód uzyska 
się w grudniu roku podatkowego.  

 

Ryczałt  
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       Z opodatkowania w formie ryczałtu mogą korzystać 

podatnicy w pierwszym roku dokonywania sprzedaży 

produktów wytworzonych we własnym zakresie, bez względu 

wysokość uzyskiwanych przychodów. 

 

  W następnym roku z tej formy opodatkowania mogą 

korzystać tylko wówczas jeżeli przychody ze sprzedaży w 

poprzednim roku nie przekroczą kwoty 250.000 euro.  

 

  Jeżeli do 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosi 

zmian (likwidacja lub wybór innej formy opodatkowania), 

uważa się, że nadal korzysta z tej formy opodatkowania.  

Ryczałt  



Podatnicy podatku ryczałtowego są obowiązani: 

- za każdy miesiąc obliczać ryczałt od przychodów 

ewidencjonowanych   

- wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego w terminie do dnia 

20 następnego miesiąca, 

 za miesiąc grudzień – w terminie złożenia zeznania. 

  

Podatnicy mogą rozliczać się z urzędem skarbowym w 

okresach kwartalnych.  

W przypadku nie przekroczenia przychodów w poprzednim 

roku podatkowym  w równowartości 25 tys. euro, po 

zawiadomieniu o tym naczelnika urzędu skarbowego do dnia 

20 stycznia roku podatkowego. 

 

 

 



Zeznanie wg ustalonego wzoru o rocznej wysokości 

uzyskanego przychodu podatnik składa w urzędzie 

skarbowym w terminie do dnia 31 stycznia następnego 

roku. 

Małżonkowie osiągający przychody ze sprzedaży przetworzonych 
produktów, będą mogli złożyć oświadczenie o opodatkowaniu 
całości przychodu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych 
przez jednego z nich. 

W zeznaniu wykazywane są również kwoty odliczeń od 

należnego ryczałtu.   

 



Odliczeniu podlega: 

 

 strata  z lat poprzednich, 

  

wydatki określone w art. 26 ust. 1 ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych, w tym wydatki na  

-internet,  

-składki z tytułu ubezpieczenia społecznego,  

-wydatki rehabilitacyjne, 

- darowizny na rzecz organizacji pożytku publicznego, 

kultu religijnego, krwiodawstwa. 
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Gospodarstwo z działalnością przetwórstwa 
żywności - VAT 

• Dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności 

rolniczej są  zwolnione z podatku VAT, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 

3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. 
U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.).  

 

• Zwolnienie obejmuje produkty rolne – rozumie się przez to towary 
wymienione w załączniku nr 2 do ustawy oraz towary wytworzone z nich 
przez rolnika ryczałtowego z produktów pochodzących z jego własnej 
działalności rolniczej przy użyciu środków zwykle używanych w 
gospodarstwie rolnym, leśnym i rybackim;.  

 

• W przypadku sprzedaży artykułów żywnościowych 

przetworzonych lub pochodzących od innych producentów, 

mamy do czynienia z działalnością, która nie może korzystać 

z ww. zwolnienia, nawet jeśli jest prowadzona przez rolników.  
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Wybór form opodatkowania VAT; 

Produkty nieprzetworzone 

Rolnik ryczałtowy  
podatnik wg ogólnej zasady – dobrowolny wybór,  

 

Produkty przetworzone 
podatnik wg ogólnej zasady. Mały podatnik VAT (1.200 tys. euro) 

podmiot zwolniony podmiotowo w zakresie VAT ze względu na 

wartość sprzedaży 
 

Gospodarstwo z działalnością przetwórstwa 
żywności - VAT 



Kto może, kto musi, a komu się opłaca być 
płatnikiem VAT? 

Zwalnia się od podatku 
podatników, u których wartość 
sprzedaży opodatkowanej nie 
przekroczyła łącznie w 
poprzednim roku podatkowym 
kwoty 200 000 zł.  Podatnik rozpoczynający w trakcie 

roku podatkowego  jest zwolniony od 
podatku, jeżeli przewidziana przez 
niego wartość sprzedaży nie 
przekroczy, w proporcji do okresu 
prowadzonej przez niego działalności 
gospodarczej w roku podatkowym, 
kwoty 200 000 zł 

Działalność pozarolnicza 



CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE 116 

 Obowiązek posiadania kasy fiskalnej ma każdy 

podatnik dokonujący sprzedaży na rzecz osób 

fizycznych nieprowadzących działalności 

gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.  

 

 Jeżeli rolnik jest czynnym podatnikiem VAT i 

dokonuje sprzedaży na rzecz osób prywatnych, 

wówczas ma obowiązek rejestrowania tej sprzedaży 

za pomocą kasy rejestrującej. 

Kasy rejestrujące 

http://poradnik.wfirma.pl/-kasa-fiskalna-w-2015-roku
http://poradnik.wfirma.pl/-kasa-fiskalna-w-2015-roku
http://poradnik.wfirma.pl/-kasa-fiskalna-w-2015-roku
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Zwolnienie podmiotowe z kasy fiskalnej to zwolnienie ze względu 

na wysokość osiąganych obrotów z tytułu sprzedaży na rzecz 

osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz 

rolników ryczałtowych.  

 

Wysokość limitu uprawniającego do zwolnienia w roku bieżącym 

wynosi 20 000 zł.  

 

Ważne! 

Osoby rozpoczynające sprzedaż na rzecz osób fizycznych 

nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników 

ryczałtowych powinny obliczyć limit zwolnienia w proporcji do 

okresu dokonywania sprzedaży dla osób prywatnych w danym 

roku podatkowym. 

 
 
 

Kasy rejestrujące 
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 Rolnik ma prawo skorzystać ze zwolnienia przedmiotowego z 

kasy fiskalnej, ze względu na przedmiot prowadzonej 

działalności gospodarczej (rodzaj świadczonej sprzedaży). 

 

Czynności, które podlegają zwolnieniu przedmiotowemu z kasy, 

to: 

 usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt 

(PKWiU ex 01.6), z wyłączeniem usług weterynaryjnych - z 

wyjątkiem usług podkuwania koni (PKWiU ex 01.62.10.0)  

 

 Rolnik sprzedający swoje produkty przetworzone, co jest 

wykluczone z katalogu czynności podlegających zwolnieniu 

przedmiotowemu, ma prawo skorzystać ze zwolnienia 

podmiotowego z kasy fiskalnej. 

 

 

 

 

Kasy rejestrujące 



Dziękuję za uwagę 

119 


