
Rolniczy handel detaliczny – przepisy 

obowiązujące od stycznia 2017 roku 
Z dniem 1 stycznia 2017 roku weszły w życie przepisy Ustawy z dnia 16 listopada 
2016r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez 
rolników (Dz.U.poz.1961). Poniżej najważniejsze informacje dotyczące niniejszej 
kwestii, określone w polskim prawodawstwie. 
W ramach rolniczego handlu detalicznego rolnicy mogą sprzedawać żywność 
wyprodukowaną we własnym gospodarstwie, bez obowiązku płacenia podatku do kwoty 
20 tysięcy zł. Po przekroczeniu tego progu sprzedaż będzie dalej możliwa, ale od 
uzyskanej nadwyżki trzeba już będzie płacić podatek ryczałtowy od przychodów 
ewidencjonowanych, w wysokości 2% - rozliczany w Urzędzie Skarbowym, poprzez 
złożenie na formularzu PIT stosownych danych. 
W związku z powyższym sprzedaż w ramach rolniczego handlu detalicznego wymaga 
prowadzenia ewidencji sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych, odrębnej dla 
każdego roku podatkowego. Zawierać ona musi co najmniej następujące informacje: 
numer kolejnego wpisu, datę uzyskania przychodu, kwotę przychodu, przychód 
narastająco od początku roku oraz ilość i rodzaj przetworzonych produktów. Można ją 
sporządzać w wersji elektronicznej lub papierowej – najważniejsze jest to, aby zawierała 
ona wymagane powyżej dane i żeby wiadomo było, w którym momencie zaczyna się 
polegać obowiązkowi podatkowemu. 
Handel rolniczy nie może być prowadzony na rzecz osób prawnych, jednostek 
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub na rzecz osób fizycznych na 
potrzeby prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej. Ponadto 
przetwarzanie produktów roślinnych i zwierzęcych oraz ich sprzedaż nie może się 
odbywać przy zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę, umów zlecenia, umów o 
dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze, z wyłączeniem uboju zwierząt 
rzeźnych, w tym również rozbioru, podziału i klasyfikacji mięsa, przemiału zbóż, 
wytłoczenia oleju oraz soku oraz sprzedaży podczas wystaw, festynów, targów przez 
rolnika prowadzącego działalność w ramach rolniczego handlu detalicznego. 

Rolnicy zainteresowani tego typu sprzedażą zobowiązani są do urzędowej rejestracji na 
conajmniej 30 dni przez dniem rozpoczęcia planowanej działalności. Wniosek w formie 
pisemnej należy złożyć odpowiednio: 

o do Powiatowego Lekarza Weterynarii właściwego ze względu na miejsce prowadzenia 
działalności – w przypadku zamiaru sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego lub 
produktów zawierających zarówno produkty zwierzęce jak i roślinne (tzw. żywność 
złożona) 

o do Powiatowego Inspektora Sanitarnego właściwego ze względu na miejsce 
prowadzenia działalności – w przypadku zamiaru sprzedaży żywności pochodzenia 
niezwierzęcego. 
Rolnicy mogą sprzedać różnego rodzaju produkty przetworzone w swoim gospodarstwie, 
m.in: szynki, kiełbasy, pasztety, masło, mleko, jaja, sery, marynaty, kiszonki, wyroby 
garmażeryjne bezmięsne, pierogi z mięsem, mąkę, kaszę, płatki, otręby, chleb, wyroby 
cukiernicze, oleje, soki, dżemy itd. 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. 
Działalność w zakresie rolniczego handlu detalicznego zwolniona jest z obowiązku 
sporządzenia projektu technologicznego zakładu. Ponadto, podjęcie działalności rolniczy 
handel detaliczny nie jest uzależnione od wejścia w życie rozporządzenia wydanego na 
podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i 
żywienia (DZ. U. z 2015 r. poz. 594, z późn. zm.), określającego wymagania higieniczne. 



Rolnicy sprzedający żywność wyprodukowaną we własnym gospodarstwie przy 
wykorzystaniu pomieszczeń używanych głównie jako prywatne domy mieszalne (np. przy 
wykorzystaniu sprzętu i urządzeń gospodarstwa domowego w kuchni domowej) 
zobowiązani są do spełnienia wymagań rozporządzenia (WE) nr 852/2004 parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie higieny środków 
spożywczych, określonych w załączniku II w rozdziale III (uproszczone wymagania 
higieniczne). Przepisy prawa unijnego dotyczące powyżej kwestii obowiązują w Polsce 
wprost i nie wymagają wdrożenia do polskiego porządku prawnego. 
Wymogi higieniczne określone w rozdziale III unijnego rozporządzenia określają, że: 

1. Pomieszczenia i automaty uliczne, na tyle, na ile jest rozsądnie podyktowane , będą tak 
usytuowane, zaprojektowane i skonstruowane oraz utrzymywane w czystości i dobrym 
stanie i kondycji technicznej, aby uniknąć ryzyka zanieczyszczenia, w szczególności 
przez zwierzęta i szkodniki. 

2. W szczególności i w miarę potrzeby: 
o muszą być dostępne odpowiednie urządzenia, aby utrzymać właściwą higienę personelu 

włącznie ze sprzętem do higienicznego mycia i suszenia rąk, higienicznymi urządzeniami 
sanitarnymi i przebieralniami) 

o powierzchnie w kontakcie z żywnością muszą być w dobrym stanie, łatwe do 
czyszczenia i w miarę potrzeby, dezynfekcji. Będzie to wymagać stosowania gładkich, 
zmywalnych, odpornych na korozję i nietoksycznych materiałów, chyba, że 
przedsiębiorstwa sektora spożywczego mogą zapewnić właściwe organy, że inne użyte 
materiały są odpowiednie 

o należy zapewnić warunki do czyszczenia i w miarę potrzeby dezynfekcji narzędzi do 
pracy i sprzętu 

o należy zapewnić odpowiednią ilość gorącej i/lub zimnej wody 
o należy zapewnić odpowiednie warunki i/lub udogodnienia dla higienicznego składowania 

i usuwania niebezpiecznych i/lub niejadalnych substancji i odpadów (zarówno płynnych 
jak i stałych) 

o należy zapewnić odpowiednie udogodnienia i/lub warunki dla utrzymania i monitorowania 
właściwych warunków termicznych żywności 

o środki spożywcze muszą być tak umieszczone, aby uniknąć, na tyle na ile jest to 
rozsądnie potraktowane, ryzyko zanieczyszczenia. 
Dodatkowo planowane jest objęcie uproszczonymi wymaganiami podmiotów 
prowadzących rolniczy handel detaliczny, które w ramach prowadzonej działalności 
wykorzystują do prowadzenia produkcji żywności pomieszczeń innych niż używane 
głównie jako prywatne domy mieszkalne np. osobne budynki zlokalizowane na terenie 
danego gospodarstwa. 

Treść załącznika nr II Rozporządzenia (WE) nr 852/2014 w sprawie higieny środków spożywczych 
W Dzienniku Ustaw zostały ogłoszone rozporządzenia wykonawcze do ustawy z dnia 16 
listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez 
rolników. Poniżej zamieszczamy linki do aktów prawnych regulujących kwestie 
rolniczego handlu detalicznego: 

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

2. 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) 

3. 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) 

4. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie sposobu ustalania 

weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego (DZ.U. poz.2161)] 
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