
Kupuj od Rolnika
rolniczy handel detaliczny
w pigułce.
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Dzięki rolniczemu handlowi
detalicznemu można w łatwy
i przystępny sposób sprzedawać
swoje produkty bezpośrednio
konsumentom. 
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 Rolnicy zyskują
alternatywne

źródło dochodów

Konsumenci mają
dostęp do zdrowej

żywności

Obecnie rolnicy mogą zbywać swoje produkty konsumentom końcowym w ramach
sprzedaży bezpośredniej wybranych produktów pochodzenia zwierzęcego; dostaw
bezpośrednich surowców spożywczych pochodzenia niezwierzęcego; działalności
marginalnej, lokalnej i ograniczonej oraz najbardziej polecanego rolniczego handlu
detalicznego.

Rolniczy handel detaliczny (RHD) polega na sprzedaży żywności pochodzącej
w w całości lub w części z własnej uprawy, hodowli lub chowu konsumentowi
finalnemu lub do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem
dla konsumenta finalnego, w tym do sklepów, restauracji, stołówek i innych
podobnych podmiotów, także z wykorzystaniem nowoczesnych form komunikacji.

Cena produktu
płacona w całości

jego producentowi
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Rejestracja RHD produktami
pochodzenia zwierzęcego
Co najmniej 30 dni przed dniem rozpoczęcia
działalności należy złożyć wniosek o wpis
do rejestru zakładów do właściwego powiatowego
lekarza weterynarii, który wydaje decyzję o wpisie
i nadaniu Weterynaryjnego Numeru Identyfikacyjnego

Rejestracja RHD produktami
pochodzenia roślinnego
Co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem działalności
należy złożyć do właściwej Powiatowej Stacji Sanitarno
-Epidemiologicznej wniosek o wpis do rejestru zakładów
podlegających kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej



Nadzór nad jakością
Producent rolny prowadzący RHD nie jest zobowiązany
zgłaszać i rejestrować działalność w Inspekcji Jakości
Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, ale podlega
jej nadzorowi i może być przez nią kontrolowany w zakresie
przestrzegania obowiązujących regulacji dotyczących
jakości i oznakowania produktów.

Oznaczenie miejsca
prowadzenia RHD
W miejscu zbywania żywności konsumentowi
umieszcza się w sposób czytelny i widoczny
napis "rolniczy handel detaliczny" oraz dane:
imię i nazwisko albo nazwę i siedzibę
sprzedającego, adres miejsca produkcji żywności
oraz weterynaryjny numer identyfikacyjny,
o ile taki no ile taki numer został nadany.

rolnictwo.osrodekanaliz.pl



Obszar prowadzenia RHD
Województwo, w którym produkowana jest żywność oraz powiaty
lub miasta stanowiące „stolicę” województwa sąsiedniego*
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Przykładowo dla działalności prowadzonej w województwie  kujawsko-pomorskim

*Ograniczenie dotyczy sprzedaży na rzecz zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczaniem dla konsumenta finalnego, w tym sklepów, restauracji,
stołówek i innych placówek o podobnej charakterystyce. Sprzedaż objęta zwolnieniami podatkowymi w ramach RHD musi odbywać się w miejscach
przeznaczonych do prowadzenia handlu lub tam, gdzie produkty zostały wytworzone.

Warszawa

Olsztyn

Łódź

Poznań

Gdańsk

kujawsko
- pomorskie



Limity ilościowe
RHD może być prowadzony w ramach rocznych limitów ilościowych
określonych przez prawo, które obecnie wynoszą przykładowo:
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6700
litrów soków owocowych

200
kg przetworów z grzybów

1600
kg mąki

15400
kg pieczywa

2500
l koncentratów

warzywnych

2700
 l syropów owocowych

1000
 l oleju

3400
kg dżemów

1600
kg suszonych owoców

3900
kg lub l innych

przetworów z owoców

5000
kiszonych warzyw

8400
kg lub litrów przetworów

z owoców i warzyw,
w tym soki



52000
litrów mleka surowego

10400
litrów surowej śmietany,

148200
sztuk  jaj od drobiu

2300
kg świeżego mięsa wołowego

 wieprzowego, baraniego,
koziego, końskiego,
lub produkowanych

z tego mięsa surowych
wywyrobów mięsnych
lub mięso mielone

2100
kg świeżego mięsa

drobiowego
lub zajęczaków, 

lub produkowane z tego
mięsa surowe wyroby

mięsne lub mięso mielmięsne lub mięso mielone

1100
kg świeżego mięsa zwierząt

dzikich utrzymywanych
w warunkach fermowych lub
produkowanych z tego mięsa
surowych wyrobów mięsnych

lub mięsa miellub mięsa mielonego

2000 kg pierogów,
4000 kg kopytek,

4000 kg klusek śląskich,
2900 kg knedli z owocami,

4000 kg placków
ziemniaczanych
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Dokumentacja
Wykonując RHD należy prowadzić i przechowywać dokumentację umożliwiającą
określenie ilości żywności zbywanej rocznie w ramach takiego handlu, odrębnie
za każdy rok kalendarzowy.

Dokumentacja powinna zawierać numer kolejnego wpisu, datę zbycia żywności
oraz ilość i rodzaj zbytej żywności.

Preferencje podatkowe
Zwolnieniu podlegają przychody ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych
i zwierzęcych w sposób inny niż przemysłowy do kwoty 40 000 zł rocznie. Przychód
przewyższający tę kwotę podatnik może opodatkować ryczałtem w wysokości 2%.



do 40 000zł 0%podatku

pow. 40 000zł 2%podatku
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W niniejszym poradniku zostały przedstawione
ogólne zasady prowadzenia rolniczego handlu
detalicznego.
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Jeżeli są Państwo zainteresowani bardziej szczegółowymi informacjami zapraszamy
do odwiedzenia naszej strony internetowej:

Poradnik został wydany przez Ośrodek Analiz Cegielskiego w ramach projektu
Kupuj od rolnika – aktywizacja rynkowa rolników w Polsce przy wsparciu Fundacji 
ORLEN – DAR SERCA”.


