Szanowni Państwo
Współczesne łańcuchy pokarmowe pozostające pod wpływem globalizacji i integracji,
wprowadziły ujednolicenie produkcji przy jednoczesnym zaostrzeniu konkurencji na
światowym rynku żywności.
Wspólna polityka rolna krajów członkowskich UE wdraża działania ukierunkowane na
dywersyfikację asortymentu i kanałów sprzedaży, poprawę jakości żywności i jej bezpieczeństwa. W ten sposób stara się przeciwdziałać negatywnym skutkom globalizacji, w tym
dominacji międzynarodowych korporacji w sektorze rolno-spożywczym. Krótkie łańcuchy dostaw poprzez zmniejszenie liczby pośredników zapewniają lepszą jakość produktu,
niższą cenę końcową i większy udział producenta w zyskach ze sprzedaży produktów.
Wzrost świadomości ekologicznej i zdrowotnej konsumentów przekładający się na ich
decyzje zakupowe, pozostaje w korelacji z rosnącym zapotrzebowaniem na żywność produkowaną w ramach rolniczego handlu detalicznego. Coraz częściej wybierają zakupy
żywnościowe bezpośrednio od rolników w gospodarstwach rolnych, na targowiskach
i poprzez internet.
Zapraszamy osoby zainteresowane skracaniem łańcuchów dostaw żywności, do zapoznania się z niniejszą broszurą. Znajdziecie w niej Państwo informacje na temat dostaw
i sprzedaży bezpośredniej, rolnego handlu detalicznego RHD oraz działalności marginalnej ograniczonej i lokalnej MOL, .
Jednocześnie informujemy, że Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku
wychodząc naprzeciw potrzebom rolników wspiera innowacje w rolnictwie, produkcji
żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich, pomagając zainteresowanym podmiotom
w tworzeniu Grup Operacyjnych EPI oraz ubieganiu się o pozyskanie środków z Funduszy Unii Europejskiej. Działania te realizuje zespół SIR, który w ramach dwuletnich
Planów operacyjnych KSOW organizuje m.in. szkolenia, konferencje i wyjazdy studyjne
poświęcone innowacjom w rolnictwie i na obszarach wiejskich. W bogatej ofercie usług
świadczonych przez LODR znajdziecie Państwo również:
•
doradztwo technologiczne,
•
pomoc w wypełnianiu dokumentacji służącej pozyskaniu środków z funduszy
unijnych,
•
pomoc w wypełnianiu wymogu prowadzenia rachunkowości w wybranych działaniach PROW,
•
analizy laboratoryjne,
•
bogatą ofertę szkoleniową,
•
wynajem sal konferencyjnych i usługi hotelowe.
Bieżące wiadomości na temat naszej działalności, jak również wiele innych informacji
dotyczących rolnictwa, znajdziecie Państwo w wydawanym przez nas miesięczniku Lubuskie Aktualności Rolnicze oraz na stronie www.lodr.pl.

Jerzy Bielawski
Dyrektor Lubuskiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego

KRÓTKIE ŁAŃCUCHY DOSTAW ŻYWNOŚCI
KORZYŚCI DLA KONSUMENTÓW
I PRODUCENTÓW ŻYWNOŚCI

BROSZURA ZAWIERA INFORMACJE:
•

Jakie formy sprzedaży rozróżniamy:
– Dostawy bezpośrednie
– Sprzedaż bezpośrednia
– Działalność marginalna ograniczona i lokalna MOL
– Rolniczy Handel Detaliczny RHD

•

Asortyment i limity

•

Oznakowanie – miejsca zbytu / produktu

•

Informacje dotyczące oznakowania produktu

•

Zobowiązania podatkowe

•

Jaka obowiązuje dokumentacja w gospodarstwie, dotycząca rejestru
sprzedaży?

•

Wymogi dotyczące miejsca, w którym jest przetwarzana
i wytwarzana żywność

•

O czym warto jeszcze wiedzieć o RHD i nie tylko

•

Reglamentacja prawna: ustawy i rozporządzenia

•

Ważne instytucje

JAKIE FORMY SPRZEDAŻY ROZRÓŻNIAMY?
Od kiedy pojawiła, się możliwość sprzedaży produktów przetworzonych
w ramach Krótkich Łańcuchów Żywności, powstało wiele pytań. Przede
wszystkim, jakie wymogi należy spełnić, aby móc sprzedać dany produkt
wytworzony w gospodarstwie. Jakie są wytyczne, normy, przepisy, formy dofinansowania? Formalonści, dokumentacja. Jaką formę wybrać, która z nich jest
najbardziej korzystna?
KŁŻ – Krótki Łańcuch Dostaw Żywności – polega na zorganizowaniu produkcji, dystrybucji i transakcji pomiędzy producentem żywności, a klientem, który ją spożywa, w sposób, który minimalizuje liczbę pośredników
uczestniczących w tym procesie.
RHD – Rolniczy Handel Detaliczny – łączy swym zakresem sprzedaż surowców oraz produktów przetworzonych z gospodarstwa.

Ale czy faktycznie RHD, jest tą formą, którą powinniśmy wybrać? Która
z form jest dla naszego gospodarstwa najlepsza?
Oprócz podstawowego czynnika – jakim jest czynnik ludzki, tzw. siła robocza
należy na pewno uwzględnić profil produkcji gospodarstwa. Możliwości produkcyjne, a zarazem możliwości przetwarzania powstałych produktów. Nim
zainwestujemy w rozwój i formę sprzedaży powinniśmy również zbadać rynek
popytu na dany produkt, który chcemy sprzedawać. To co nam smakuje, niekoniecznie musi smakować innym. Najbardziej sprawdzają się stare sprawdzone
rodzinne receptury i metody konserwacji. Ważne jest również jaką skalę,
intensywność produkcji przewidujemy. Ponadto, kto będzie odbiorcą naszych
produktów? Klient indywidualny, stragany czy też stołówki, co wiąże się również z wydatkami na organizacje miejsca sprzedaży, czy też transport. Musimy
również uwzględnić czas poświęcony nie tylko na wytworzenie i przetworzenie produktu, ale też na jego sprzedaż. Liczą się nie tylko formy sprzedaży, ale
także techniki sprzedaży. Umiejętność komunikacji z potencjalnym klientem.
Dlatego powinniśmy uwzględnić również w planowanym przedsięwzięciu
aspekt systematycznego dokształcania się, zarówno w technikach sprzedaży,
metodach przetwarzania produktów jak i stałym pogłębianiu wiedzy na temat
zmieniających się przepisów.
Gdy już zdecydujemy, jaką formą sprzedaży chcemy się zajmować, możemy
poszukać źródeł dofinansowania dla naszej działalności.
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Obecnie do wyboru, mamy cztery rodzaje form sprzedaży, co przedstawia
poniższa tabela:
Forma
sprzedaży

Rodzaj sprzedaży

Dostawy
nieprzetworzone
bezpośrednie produkty pocho-

dzenia roślinnego

Obszar sprzedaży

województwo, w którym
jest prowadzona produkcja
lub sąsiadujące z nim
województwa

Rejestracja

Państwowa
Inspekcja
Sanitarna

Sprzedaż
nieprzetworzone
bezpośrednia produkty pocho-

na terenie województwa,
Powiatowy
w którym prowadzona jest
Inspektorat
dzenia zwierzęcego produkcja, na obszarze
Weterynarii
województw przyległych, na
terenie innych województw,
jeżeli jest prowadzona podczas wystaw, festynów, targów
lub kiermaszów

Działalność
marginalna
lokalna i
ograniczona
MOL

produkty pochodzenia zwierzęcego
po obróbce i/lub
przetworzeniu

miejsca sprzedaży oraz
zakłady, do których następuje
dostawa znajdują się: na
terenie jednego województwa
lub na obszarze sąsiadujących
z nim powiatów, na obszarach
miast stanowiących siedzibę
wojewody lub sejmiku
województwa położonych na
obszarach województw sąsiadujących z województwem,
w którym jest prowadzona
produkcja

Wojewódzki
Inspektor
Sanitarny
i Powiatowy
Inspektoriat
Weterynarii

Rolniczy
Handel
Detaliczny
RHD

produkty pochodzenia roślinnego
i zwierzęcego
nieprzetworzone
i przetworzone

sprzedaż klientowi finalnemu
– na terenie całej Polski,
sprzedaż do zakładów –
wyłącznie zlokalizowanych
na obszarze województwa,
w którym produkuje się
żywność w ramach RHD lub
na obszarach powiatów lub
miast stanowiących siedzibę
wojewody lub sejmiku
województwa, sąsiadujących
z tym województwem.

Państwowa
Inspekcja
Sanitarna
lub/i
Powiatowy
Inspektorat
Weterynarii
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Dostawy bezpośrednie – Produkty roślinne
Dostawy bezpośrednie dotyczą produkcji i sprzedaży nieprzetworzonych produktów roślinnych m.in. zbóż, warzyw, owoców, ziół i grzybów uprawnych,
niestanowiących działów specjalnych – limity produkcyjne! Do nich zaliczamy
również zbiór ziół i runa leśnego oraz środki spożywcze pochodzące z produktów lub surowców, wymienionych wyżej w postaci kiszonej lub suszonej.
Wniosek o wpis do rejestru składamy co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem działalności. Do wniosku należy załączyć: aktualny KRS lub zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
(CEIDG), zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarstw rolnych.
Sprzedaż odbywa się 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, na targowiskach, sprzedaż przez internet.
Dostawy bezpośrednie w każdym przypadku odnoszą się do produktów pierwotnych. Producenci, którzy wprowadzają do obrotu produkty pierwotne
wyłącznie w warunkach sprzedaży bezpośredniej są zobowiązani do przestrzegania wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia wydanym na
podstawie art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie
żywności i żywienia.
W ramach dostaw bezpośrednich dopuszcza się stosowanie takich czynności
jak np. mycie warzyw, usuwanie liści, suszenie zbóż. Natomiast, takie czynności jak np.: obieranie ziemniaków, krojenie marchewek, pakowanie sałaty
w woreczki, stosowanie gazów konserwujących – nie mogą być zaliczone do
czynności wykonywanych w ramach produkcji pierwotnej ani za operacje
związane z produkcją pierwotną.
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Sprzedaż bezpośrednia - Surowce zwierzęce
Obejmuje sprzedaż surowców pochodzenia zwierzęcego. W tym: ubój drobiu: sprzedaż tuszek, podrobów z drobiu, ubój zajęczaków: sprzedaż tuszek,
podrobów, zwierzęta łowne: drobna i gruba zwierzyna łowna, żywe ślimaki,
mleko surowe, siara, surowa śmietana, ryby żywe i poddane obróbce, produkty
pszczele (miód, pyłek, pierzga, mleczko pszczele), jaja pozyskane od drobiu lub
ptaków bezgrzebieniowych.
Wniosek składamy minimum 30 dni przed rozpoczęciem działalności, następnie zostanie nadany weterynaryjny numer identyfikacyjny.
Sprzedaż produktów odbywa się na terenie gospodarstwa lub pasieki, targowiskach, placach handlowych, obiektach ruchomych i tymczasowych, specjalistycznych środkach transportu na terenie targowisk lub poza nimi, z urządzeń
dystrybucyjnych do sprzedaży żywności na terenie miejsca produkcji, na targowiskach lub poza nimi. Sprzedaż przez internet (tzw. „paczki od rolnika”)
odbiorcy końcowemu, dostawy do zakładów detalicznych zaopatrujących
konsumenta.
Wielkość, zakres i obszar produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego
przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej określa rozporządzenie Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
1) z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji
produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej
2) na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach
pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1577). Rozporządzenie określa
między innymi:
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§ 6. 1. Wielkość produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej wynosi nie więcej niż:
1.

50 sztuk tygodniowo – w przypadku tusz indyków, wraz z podrobami
pozyskanymi z tych indyków;

2.

500 sztuk tygodniowo – w przypadku tusz gęsi, wraz z podrobami
pozyskanymi z tych gęsi;

3.

200 sztuk tygodniowo – w przypadku tusz innych gatunków drobiu niż
wymienione w pkt 1 i 2, wraz z podrobami pozyskanymi z tego drobiu;

4.

100 sztuk tygodniowo – w przypadku tusz zajęczaków, wraz z podrobami pozyskanymi z tych zajęczaków;

5.

10 000 kg rocznie – w przypadku tusz grubej zwierzyny łownej,
wraz z podrobami pozyskanymi z tej zwierzyny;

6.

10 000 kg rocznie – w przypadku tusz drobnej zwierzyny łownej,
wraz z podrobami pozyskanymi z tej zwierzyny;

7.

1000 kg rocznie – w przypadku żywych ślimaków lądowych;

8.

1000 litrów tygodniowo – w przypadku mleka surowego albo mleka
surowego i siary;

9.

200 litrów tygodniowo – w przypadku surowej śmietany;

10. 2450 sztuk tygodniowo – w przypadku jaj pozyskanych od drobiu;
11. 500 sztuk rocznie – w przypadku jaj pozyskanych od ptaków
bezgrzebieniowych.
Powiatowy lekarz weterynarii
właściwy ze względu na miejsce prowadzenia przez podmiot
działalności w zakresie produkcji
produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonego do sprzedaży
bezpośredniej, o których mowa
w ust. 1 pkt 1-4 i 8-10, na wniosek tego podmiotu, może wyrazić
zgodę na przekroczenie w danym
tygodniu wielkości produkcji tych
produktów pod warunkiem zachowania rocznego limitu wielkości tej
produkcji.
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MOL: działalność marginalna, ograniczona i lokalna.
Przetwórstwo żywności pochodzenia zwierzęcego
Rolnicy, mogą prowadzić produkcję artykułów takich jak: produkty mleczne,
produkty rybołówstwa, surowe wyroby mięsne, mięso mielone, produkty
mięsne, produkty jajeczne z ugotowanych jaj oraz gotowe posiłki (potrawy).
Ponadto, mogą również prowadzić rozbiór i sprzedaż świeżego mięsa: wołowego, wieprzowego, baraniego, koziego, końskiego, drobiowego, zwierząt łownych oraz zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych. Produkty
pochodzenia zwierzęcego przeznaczone do obróbki lub przetwarzania w ramach
tej działalności mogą pochodzić z własnego gospodarstwa prowadzącego taką
działalność, jak również z innych gospodarstw lub zakładów.
Sprzedaż konsumentom nie jest ograniczona ilościowo, natomiast w przypadku
dostaw obowiązują tygodniowe limity sprzedaży. Jednym z warunków uznania
działalności marginalnej, ograniczonej i lokalnej jest prowadzenie dostaw do
placówek handlu detalicznego położonych poza miejscem produkcji lub innych
właścicieli, którzy prowadzą sprzedaż konsumentom. Limity mogą zostać
podwyższone, w przypadku produktów rybołówstwa, świeżego mięsa zwierząt
dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych albo zwierząt łownych lub
wyprodukowanych z tych rodzajów mięsa surowych wyrobów mięsnych lub
mięsa mielonego. Wówczas, należy uzyskać zgodę powiatowego lekarza weterynarii, pod warunkiem zachowania rocznego limitu, który wynosi 26 ton
rocznie.
Wymogi higieniczne i weterynaryjne dla zakładów zajmujących się produkcją
produktów pochodzenia zwierzęcego zostały określone w przepisach prawa
żywnościowego na poziomie Unii Europejskiej i są jednakowe dla zakładów we
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wszystkich państwach członkowskich UE. Stosuje się przepisy 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) i przepisy wydane w trybie tego rozporządzenia. Podstawowe zasady
dotyczące prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego na małą skalę na lokalny rynek w ramach działalności marginalnej,
lokalnej i ograniczonej zostały określone w art. 13 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2017 r., poz. 242,
z późn. zm.).

RHD – Rolniczy Handel Detaliczny
Ważne: Ważnym kryterium uznania działalności za rolniczy handel detaliczny jest, gdy sprzedawana żywność pochodzi w całości lub przynajmniej
w 50% – z własnej uprawy, hodowli lub chowu (z wyłączeniem wody).
Od 1 stycznia 2017 r. weszły w życie akty prawne dotyczące rejestracji rolniczego
handlu detalicznego: ustawa z 16 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw
w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników (Dz. U. z 2016 r., poz.
1961) oraz rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 16 grudnia 2016
r. w sprawie maksymalnej ilości żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu
detalicznego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania (Dz. U. z 2016 r., poz.
2159).
Jest to najnowsza forma sprzedaży, która wiąże się z wyprodukowaniem,
przetworzeniem i sprzedaniem produktu, bezpośrednio konsumentowi finalnemu, do sklepów i restauracji z wyłączeniem pośrednika. Ważne jest to, żeby
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przetwarzanie i sprzedaż nie odbywała się przy zatrudnieniu osób na podstawie
umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło itp. Działalność ta może być prowadzona tylko i wyłącznie przez rolnika i jego rodzinę z wyłączeniem:
• uboju zwierząt rzeźnych i obróbki poubojowej tych zwierząt, w tym również rozbioru, podziału i klasyfikacji mięsa,
• przemiału zbóż, wytłaczaniu oleju lub soku,
• sprzedaży podczas wystaw, festynów, targów przez rolnika prowadzącego
działalność w ramach RHD.
W ramach rolniczego handlu detalicznego można wprowadzać na rynek, każdego rodzaju żywność, zarówno pochodzenia niezwierzęcego, zwierzęcego,
jak i żywność złożoną (wyjątek stanowią np. napoje alkoholowe i woda). Jednak żywność ta musi pochodzić w całości lub części z własnej uprawy, hodowli
lub chowu, a sprzedaż odbywać się z zachowaniem limitów:
• mleka surowego i siary
• surowej śmietany
• jaj od drobiu i od ptaków bezgrzebieniowych
• produktów pszczelich nieprzetworzonych
• produktów rybołówstwa/ przetworzonych produktów rybołówstwa
• żywych ślimaków lądowych
• świeżego mięsa (pochodzącego od hodowlanych w tym gospodarstwie
zwierząt poddanych ubojowi w zatwierdzonej rzeźni)
• produktów mięsnych (np. szynki, pasztety, kiełbasy)
• produktów mlecznych (np. ser, jogurt, masło)
• produktów jajecznych
• gotowych posiłków (potrawy) z produktów pochodzenia zwierzęcego
• wyrobów garmażeryjnych stanowiących produkty złożone (np. pierogi
z mięsem, serem, gołąbki, sałatki warzywno-mięsne);
oraz produkcja
niezwierzęcych:
•
•
•
•
•
•
•

i

sprzedaż

konsumentom

końcowym,

produktów

surowców roślinnych
przetworów z owoców i warzyw (np. soki owocowe, dżemy, owoce suszone,
kiszonki, marynaty i soki warzywne)
przetworów zbożowych (np. mąki, kasze, płatki, otręby)
pieczywa, pieczywa cukierniczego, ciast i ciastek
przypraw
koncentratów spożywczych
olejów
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•

gotowych posiłków (potraw) (np. pierogi bezmięsne, kopytka i kluski śląskie, knedle z owocami, placki ziemniaczane)
napoi bezalkoholowych.

•

ASORTYMENT I LIMITY
Asortyment i limity żywności umożliwiający sprzedaż znajdziemy w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz.U.
z dnia 27 grudnia 2016 r., poz. 2159), które obowiązuje od 1 stycznia 2017 r.
wraz z czterema załącznikami.
Załącznik nr 1. Maksymalna ilość surowców pochodzenia niezwierzęcego zbywana
rocznie w ramach rolniczego handlu detalicznego (zboża, warzywa, owoce, zioła, grzy
by) np.:

Lp.

Nazwa surowców
pochodzenia niezwierzęcego

Maksymalna ilość
w przeliczeniu na 1 ha upraw

Jednostka

1

Jęczmień ozimy

9

tona

2

Pszenica zwyczajna ozima

9,5

tona

3

Burak ćwikłowy

40

tona

4

Cebula

50

tona

5

Malina

10

tona

Natomiast załącznik nr 2 określa nam
maksymalną ilość żywności pochodzenia niezwierzęcego innej niż surowce
oraz żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia
niezwierzęcego i produkty pochodzenia
zwierzęcego zbywana rocznie w ramach
rolniczego handlu detalicznego np.:
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Lp.

1

2

Nazwa żywności
asortymentowej

Przetwory z owoców

Przetwory z warzyw

Kategorie żywności
w obrębie grupy

Maksymalna
ilość

Jednostka

soki owocowe

6700

litr

dżemy

3400

kilogram

owoce suszone

1600

kilogram

inne

3900

kilogram
lub litr

Kiszonki warzywne

5000

litr

Marynaty warzywne 3400

kilogram

Soki warzywne

10000

kilogram

inne

6200

kilogram
lub litr

15400

kilogram

3

Pieczywo

4

Żywność, w tym gotowe posiłki (potrawy), 2400
zawierająca jednocześnie środki spożywcze
pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego

kilogram

W załączniku nr 3
znajdziemy maksymalną ilość surowców
pochodzenia zwierzęcego zbywana rocznie
w ramach rolniczego
handlu detalicznego
m.in.:

Lp.

Nazwa surowców pochodzenia zwierzęcego

Maksymalna
ilość

Jednostka

1

Mleko surowe albo mleko surowe i siara

52 000

litr

2

Surowa śmietana

10 400

litr

3

Jaja od drobiu

148 200

sztuka
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W ostatnim załączniku nr 4 znajdziemy
m.in. maksymalną ilość
produktów pochodzenia zwierzęcego innych
niż surowce zbywana
rocznie w ramach rolniczego handlu detalicznego:
Maksymalna
ilość

Lp.

Nazwa produktów pochodzenia zwierzęcego

Jednostka

1

Świeże mięso wołowe, wieprzowe, baranie, 2300
kozie, końskie lub produkowane z tego mięsa
surowe wyroby mięsne lub mięso mielone

kilogram

2

Świeże mięso zwierząt dzikich utrzymywa- 1100
nych w warunkach fermowych lub produkowane z tego mięsa surowe wyroby mięsne lub
mięso mielone

kilogram

3

Gotowe posiłki (potrawy) z produktów 1400
pochodzenia zwierzęcego

kilogram

OZNAKOWANIE – MIEJSCA ZBYTU / PRODUKTU
Oprócz limitów produkcyjnych obowiązuje min. oznakowanie miejsca zbywania żywności konsumentowi, które musi być czytelne i zawierać napis „rolniczy handel detaliczny” oraz wskazywać dane obejmujące: imię i nazwisko
albo nazwę i siedzibę podmiotu prowadzącego RHD, adres miejsca prowadzenia produkcji zbywanej żywności, oraz weterynaryjny numer identyfikacyjny
podmiotu prowadzącego RHD – w przypadku żywności pochodzenia zwierzęcego i żywności złożonej. Na następnej stronie przykładowy zapis.
Zostały opracowane szczegółowe zasady oznakowania dla produktów sprzedawanych w opakowaniach zamkniętych przed wystawieniem na sprzedaż.
Oznakowanie powinno zawierać: nazwę żywności, wykaz składników, wykaz
składników alergennych, ilość netto, datę trwałości, wszelkie specjalne
warunki przechowywania lub warunki użycia, imię i nazwisko oraz adres
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Oznakowanie miejsca zbywania żywności

producenta, instrukcję użycia w przypadku, gdy w razie braku takiej instrukcji
odpowiednie użycie danego środka spożywczego byłoby utrudnione, alergeny
„niezamierzone”, numer partii produkcyjnej, procentową zawartość alkoholu.
Ponadto, są również opracowane wytyczne szczegółowe dotyczące zasady
oznakowania dla produktów sprzedawanych bez opakowań i pakowanych na
życzenie konsumenta.
Ważne: Wysokość czcionki użyta na napisach na opakowaniach nie może być

mniejsza niż 1,2 mm. Tylko na bardzo małych opakowaniach, gdzie największa powierzchnia do umieszcznai informacji jest mniejsza niż 80 cm2 wysokość czcionki może wynosić 0,9 mm.
Na następnej stronie przykładowa etykieta.

ZOBOWIĄZANIA PODATKOWE
Od 1 stycznia 2019 r. kwotę przychodów wolną od podatków zwiększono
do 40 000 zł rocznie.
Rolnik, którego sprzedaż przekroczy limit 40 000 zł zwolnienia może:
• pozostać opodatkowany według zasad ogólnych, co oznacza 18% podatek
od uzyskanego dochodu (32% w przypadku nadwyżki ponad 85.528 zł
dochodu)
• wybrać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, gdzie stawka
podatku wynosi 2% i jest ustalana od przychodu – bez pomniejszenia go
o koszty uzyskania.
O fakcie wyboru zryczałtowanej stawki podatku należy zawiadomić Naczelnika Urzędu Skarbowego.
Ważne: Rolnik ryczałtowy nie ma obowiązku posiadania kasy fiskalnej. Jest

z niej zwolniony przedmiotowo, czyli kwota uzyskanego przychodu nie ma
znaczenia.
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Przykładowa etykieta

Pamiętać należy przy tym, że przy RHD rolnik musi wykorzystywać do produkcji wyłącznie własne produkty. Stanowi o tym pkt 46 z II cz. załącznika
do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28.12.2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.
W innych przypadkach może pojawić się obowiązek posiadania kasy fiskalnej.

Jaka obowiązuje dokumentacja w gospodarstwie, dotycząca rejestru
sprzedaży?
Dokumentacja określająca ilość zbywanej żywności powinna zawierać (odrębnie za każdy rok kalendarzowy):
• numer kolejnego wpisu,
• datę zbycia żywności,
• ilość i rodzaj zbytej żywności,
• kwotę przychodu (jedna z pozycji powinna zawierać kwotę narastającą
od początku roku).
Przedmiotowe informacje zamieszcza się niezwłocznie po każdorazowym
zbyciu żywności i przechowuje przez dwa lata od końca roku kalendarzowego, za który została sporządzona. Ewidencja sprzedaży musi być dostępna
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w miejscu sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych.
Pamiętajmy, 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. Poniżej prezentujemy przykładową ewidencję sprzedaży.
Należy pamiętać o tym, że pośrednik zbywający żywność, wyprodukowaną
w ramach RHD, na wystawach, festynach lub kiermaszach również musi prowadzić ewidencję sprzedaży. A po zakończeniu sprzedaży niezwłocznie musi
przekazać ją podmiotowi, od którego dostał produkty. Oprócz wyżej wymienionych pozycji dokumentacja musi taka zawierać: imię, nazwisko oraz adres
pośrednika, który zbywał żywność.
Nazwa podmiotu

Adres, NIP/PESEL

Dokumentacja za rok
Numer
wpisu

Data
sprzedaży

Kwota

Przychód
narastająco

Ilość szt.

Rodzaj
produktu

1
2

WYMOGI DOTYCZĄCE MIEJSCA, W KTÓRYM JEST
PRZETWARZANA I WYTWARZANA ŻYWNOŚĆ.
Dobra Praktyka Higieniczna (GHP)
Jeżeli obróbka owoców, warzyw i innych płodów rolnych odbywa się w warunkach domowych, rolnik musi zadbać o to, żeby:
• pomieszczenia były utrzymywane w czystości i dobrym stanie technicznym, aby uniknąć ryzyka zanieczyszczenia, w szczególności przez zwierzęta
i szkodniki,
• udostępnić urządzenia do utrzymania właściwej higieny mycia i suszenia
rąk – higienicznymi urządzeniami sanitarnymi,
• by powierzchnie w kontakcie z żywnością były w dobrym stanie, łatwe do
czyszczenia i w miarę potrzeby, poddane dezynfekcji,
• zapewnić warunki do czyszczenia narzędzi do pracy i sprzętu,
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•
•
•
•

zapewnić odpowiednią ilość gorącej i/lub zimnej wody pitnej (aktualne
badania wody),
zapewnić warunki dla higienicznego składowania i usuwania niebezpiecznych i/lub niejadalnych substancji i odpadów (zarówno płynnych, jak i stałych) zarówno pochodzenia roślinnego jak i zwierzęcego,
monitorowanie właściwych warunków termicznych żywności,
środki spożywcze umieszczać tak, aby unikać, na tyle, na ile jest to rozsądnie praktykowane, ryzykiem zanieczyszczenia.

Ważne:

Główna odpowiedzialność
za bezpieczeństwo
żywności spoczywa na
podmiocie prowadzącym
przedsiębiorstwo
spożywcze!
W zachowaniu powyższych norm pomocne jest przygotowanie procedur,
które ustalą, czy przetwórstwo dotyczy składników spożywczych o potencjalnie wysokim ryzyku, czy też o niskim ryzyku. Potrzebne nam informacje
znajdziemy w Wytycznych 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 opracowane przez Główny Inspektorat Sanitarny.
Należy sporządzić:
• wykaz składników (z podaniem ilości), które są użyte do wytworzenia produktu finalnego,
• opisać proces przetwórczy – maksymalnie szczegółowo z parametrami krytycznymi, tzn. stwarzającymi ryzyko braku higieny,
• informacje dotyczące sposobu i warunków przechowywania surowców
i produktu gotowego, a także przewidywany termin przydatności do spożycia lub datę minimalnej trwałości wyprodukowanego środka spożywczego,
• parametry wskazane jako krytyczne powinny być monitorowane, a procedura wskazywać okres monitorowania i sprawdzania.
Dokumentacja dotycząca danego produktu powinna także zawierać informacje na temat przewidywanych działań, jakie powinny być podjęte, jeśli
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parametr krytyczny nie zostanie spełniony (np. jeśli lodówka przestała działać
w nocy).
Przykładowy rejestr pomiaru temperatury:
Lodówka w kuchni, pomiar termometrem – codziennie rano. Wartość krytyczna ...ºC
Wynik pomiaru kiedy
(dzień, Działanie podjęte w przy- Podpis
temperatury
godzina)
padku przekroczenia wartości krytycznej
1
2

O CZYM WARTO JESZCZE WIEDZIEĆ O RHD I NIE TYLKO:
•

rolnik ma obowiązek posiadania badań lekarskich dopuszczających do przetwórstwa żywności rolnika i domowników, którzy tym się zajmują,

•

podmioty zamierzające prowadzić działalność w zakresie rolniczego handlu
detalicznego produktami pochodzenia zwierzęcego lub żywnością złożoną
nie mają obowiązku sporządzania projektu technologicznego,

•

pszczelarz sprzedawać może wyłącznie produkty pszczele nieprzetworzone,
takie jak miód, pyłek pszczeli, pierzgę oraz mleczko pszczele. Niestety w obecnym stanie prawnym w ramach RHD nie jest przewidziana możliwość
sprzedaży przetworzonych produktów pszczelich (np. miodu z dodatkami)
oraz propolisu.

•

Należy też pamiętać o obowiązujących limitach:
do 5 rodzin pszczelich – 150 kg/rok
do 10 rodzin pszczelich – 300 kg/rok
do 20 rodzin pszczelich – 600 kg/rok
do 30 rodzin pszczelich – 900 kg/rok
do 40 rodzin pszczelich – 1200 kg/rok
do 50 rodzin pszczelich – 1500 kg/rok
do 60 rodzin pszczelich – 1800 kg/rok
do 70 rodzin pszczelich – 2100 kg/rok
do 80 rodzin pszczelich – 2400 kg/rok

•

powstają tzw. inkubatory kuchenne. To wspólne kuchnie, które spełniają
wszystkie wymagania bezpieczeństwa żywności. Są wyposażone w nowoczesne urządzania do przetwórstwa żywności. Działa ich w Polsce już kilka,
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kolejne 70 jest w budowie. Będą z nich mogli korzystać rolnicy, którzy nie
będą w stanie spełnić warunków bezpieczeństwa w przetwarzaniu żywności
w swoich gospodarstwach.
•

należy prowadzić dokumentację identyfikowania dostawców surowców
do wyprodukowanych przez nas produktów. Musi ona zawierać nazwę
dostawcy, nazwę kupionego surowca, datę przydatności, termin dostawy,
zakupu np. octu warzyw, mięsa, mąki w celu spełnienia tego obowiązku
wystarczające jest przechowywanie faktur, rachunków lub innych dokumentów sprzedaży,

•

świeże mięso wołowe, wieprzowe, baranie, kozie oraz końskie, przeznaczone
do rozbioru lub produkcji surowych wyrobów mięsnych, mięsa mielonego,
produktów mięsnych powinno być pozyskane ze zwierząt poddanych ubojowi w rzeźni,

•

świeże mięso drobiowe lub zajęczaków może być pozyskane ze zwierząt
poddanych ubojowi w rzeźni lub gospodarstwie (zgodnie z obowiązującymi
wymogami prawa weterynaryjnego),

•

w celu zapewnienia właściwej higieny procesu technologicznego oraz
bezpieczeństwa wyrobu gotowego przedsiębiorcy działający w sektorze
spożywczym zobligowani są do przeprowadzania badań laboratoryjnych
swoich produktów,

•

dobrą praktykę higieniczną – GHP – definiuje się jako wszystkie działania, które należy przedsięwziąć i warunki higieniczne, które muszą zostać
spełnione i monitorowane na każdym etapie procesu produkcji i obrotu
żywnością, aby zapewnić bezpieczeństwo żywności,

•

dobra praktyka produkcyjna – GMP – to prawidłowa realizacja procesów
i czynności produkcyjnych pozwalających na wyprodukowanie żywności
o odpowiedniej jakości handlowej i zdrowotnej,
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•

HACCP, na przedsiębiorstwach sektora spożywczego spoczywa wymóg
opracowania, wdrożenia i utrzymywania stałych procedur opartych na
zasadach Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (HACCP).

Poniższa plansza podsumowuje zakres GHP i GMP:
Budynki i otoczenie

DDD*

Maszyny i urządzenia

Personel

Mycie i dezynfekcja

GMP/GHP

Surowce i materiały

Woda

Magazynowanie

Odpady

Transport
* Dezynfekcja, Dezynsekcja, Deratyzacja

•

podmioty zajmujące się tradycyjnym wędzeniem zobligowani są ponadto do
badania swoich wyrobów pod względem zawartości wielopierścieniowych
węglowodorów aromatycznych (WWA)

•

rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 listopada 2020 r.
wskazuje, że zgodnie z przepisami prawa żywnościowego środki spożywcze
produkowane m. in. w ramach rolniczego handlu detalicznego powinny być
badane przez producentów, w miarę potrzeb, zgodnie z kryteriami mikrobiologicznymi, zawartymi w rozporządzeniu (WE) Komisji nr 2073/2005
z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 338 z 22.12.2005 r., str. 1, z późn.
zm.), w ramach potwierdzenia lub weryfikacji prawidłowego funkcjonowania stosowanych przez nich procedur opartych na zasadach HACCP i dobrej
praktyce higienicznej. Przy czym, to podmioty prowadzące daną działalność
decydują o odpowiedniej częstotliwości pobierania próbek do badań na
zgodność z ww. kryteriami, z wyjątkiem przypadków, w których częstotliwości te zostały określone w załączniku I do ww. rozporządzenia. Ponadto, częstotliwość pobierania próbek do badań powinna być dostosowana do rodzaju
i wielkości przedsiębiorstwa, pod warunkiem, że nie stworzy to zagrożenia
dla bezpieczeństwa żywności,

•

łagodniejsze wymogi przewidziane są dla wytwórcy win gronowych produkowanych z winogron z własnej uprawy – ale pod warunkiem, że taki wytwórca
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jest zwolniony z produkcji wina w składzie podatkowym. Zwolnienie takie
ma zastosowanie m.in. w sytuacji produkcji mniej niż 1000 hektolitrów
w ciągu roku kalendarzowego, win uzyskanych z winogron pochodzących
z upraw własnych, o których mowa w art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja
2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami
i organizacji rynku wina,
•

konsument finalny zgodnie z art. 3 pkt. 7 ww. rozporządzenia (WE)
nr 178/2002 oznacza ostatecznego konsumenta środka spożywczego,
który nie wykorzystuje żywności w ramach działalności przedsiębiorstwa
spożywczego,

•

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

•

organy Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych posiadają kompetencję do sprawowania nadzoru nad jakością handlową żywności
znajdującej się w rolniczym handlu detalicznym.

Reglamentacja prawna: ustawy i rozporządzenia
Prowadzenie działalności w ramach RHD musi być zgodne z obowiązującymi
przepisami:
ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników (Dz. U. z 2016 r. poz. 1961),
• ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia
(tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 149 z póź. zm.),
• rozporządzenia 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. z 2016 r. poz. 2159),
• rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania
prawa żywnościowego i powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa
Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE L Nr 31, str. 1 z późn, zm.),
• rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych
(Dz. Urz. UE L Nr 139, str. 1 z późn, zm.),
• Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników do sklepów i restauracji,
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•
•

•

Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia,
regulacje dotyczące wyrobów alkoholu zawarte są głównie w ustawie
z dnia z dnia 18 październik 2006 r. „Ustawa o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji ochronie oznaczeń graficznych napojów spirytusowych” (Dz. U. z 2016 r. poz. 822 z dnia 2016.06.10) oraz w ustawie z dnia
2 marca 2001 r. „o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów
tytoniowych” Dz. U. z 2001 r. Nr 31, poz. 353,
wymagania rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych
oraz przepisów wydanych w trybie tego rozporządzenia.

Poradnik Dobrej Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej został opracowany
aby ułatwić podjęcie tego typu działalności jak RHD w warunkach domowych.
Wyżej wymieniony poradnik zawiera wykaz możliwych nieprawidłowości
oraz działania, które należy podjąć, aby zapobiec ich występowaniu.
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WAŻNE INSTYTUCJE:
•

Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku
tel. (+48) 68 385 20 91; sekretariat@lodr.pl

•

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
INFOLINIA: 800 38 00 84; 22 595 06 11; info@armir.gov.pl

•

Państwowa Inspekcja Sanitarna – Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
tel. 22 34 53 300; insektoriat@gis.gov.pl

•

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
tel. 22 623 17 17; wet@wetgiw.gov.pl

•

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
tel. 22 623 29 00; sekretariat@ijhars.gov.pl
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