
ROLNICZY HANDEL DETALICZNY  

  

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie, uprzejmie informuje że 

od dnia 1 stycznia 2017 r. istnieje możliwość produkcji i zbytu żywności 

produkowanej w gospodarstwie w ramach tzw. rolniczego handlu detalicznego  

(RHD). Do tej pory rolnicy mieli możliwość sprzedaży produktów 

rolnospożywczych w ramach tzw. sprzedaży bezpośredniej oraz działalności 

marginalnej, lokalnej i ograniczonej.    

Państwowa Inspekcja Sanitarna pełni nadzór nad żywnością pochodzenia 

roślinnego.  

  

Rolniczy handel detaliczny polega na zbywaniu konsumentowi finalnemu 

żywności pochodzącej w całości lub części z własnej uprawy, hodowli  lub 

chowu podmiotu działającego na rynku spożywczym.  

Zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami, podmioty prowadzące działalność 

w ramach handlu detalicznego żywnością były zobowiązane do rejestracji i uzyskania 

zatwierdzenia w drodze decyzji wydawanej przez organ PIS, zgodnie z art. 63 ustawy z dnia 

25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.  

Nowe przepisy upraszczają te zasady w odniesieniu do podmiotów prowadzących 

rolniczy handel detaliczny, pozostawiając jedynie obowiązek rejestracji u właściwego 

organu IW lub PIS.  

Działalność w ramach RHD wymaga rejestracji zakładu (bez zatwierdzania). W tym celu 

należy złożyć, w przypadku zamiaru prowadzenia produkcji i sprzedaży:  

- do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego właściwego ze względu 

na miejsce prowadzenia działalności – w przypadku zamiaru sprzedaży żywności 

pochodzenia niezwierzęcego  

- 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)  

 

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.  

  



 

Produkcja i zbywanie żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego:  

- nie mogą stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa żywności  

- są dokumentowane w sposób umożliwiający określenie ilości zbywanej żywności - nie 

mogą być dokonywane z udziałem pośrednika, z wyjątkiem zbywania takiej żywności 

podczas wystaw, festynów, targów lub kiermaszy 

- podlegają nadzorowi PIS lub IW  

- mogą być dokonywane w ilościach dostosowanych do potrzeb konsumentów  

  

W miejscu zbywania żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego umieszcza się  

w sposób czytelny i widoczny dla konsumenta:  

- napis rolniczy handel detaliczny  

- dane obejmujące:  

a) imię i nazwisko albo nazwę i siedzibę podmiotu  

b) adres miejsca prowadzenia produkcji tej żywności  

c) weterynaryjny numer identyfikacyjny, o ile taki numer został nadany   

  

Przy prowadzeniu produkcji i zbywaniu żywności w ramach działalności rolniczy handel 

detaliczny należy spełnić przede wszystkim wymagania rozporządzenia (WE) nr 852/2004 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków 

spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm. – Dz. Urz. UE Polskie 

wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 319 z późn. zm.) oraz przepisów wydanych w trybie 

tego rozporządzenia. Przepisy tego rozporządzenia obowiązują wprost i nie wymagają 

wdrożenia do polskiego porządku prawnego, niemniej jednak powinny być stosowane 

w sposób elastyczny biorąc pod uwagę zakres prowadzonej działalności, wielkość zakładu 

i jego specyfikę. Przepisy te przewidują między innymi, że w przypadku gdy produkcja 

prowadzona jest przy wykorzystaniu pomieszczeń używanych głównie jako prywatne domy 

mieszkalne (np. przy wykorzystaniu sprzętu i urządzeń gospodarstwa domowego w kuchni 

domowej), zamiast wymogów określonych w załączniku II w rozdziale II ww. rozporządzenia, 

obowiązują wymogi określone w jego załączniku II w rozdziale III (uproszczone wymagania 

higieniczne). Należy przy tym podkreślić, że są to wymagania podstawowe, określające 

wymogi ogólne, pozostawiające dużą swobodę w ich spełnianiu – określają kryteria, które 

muszą być spełnione, aby został osiągnięty cel jakim jest bezpieczeństwo żywności.  

  


