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                        Rolniczy Handel Detaliczny 
 
 
Od 1 stycznia 2017r. weszły w życie przepisy umożliwiające- obok istniejących już form 
sprzedaży żywności przez rolników- rolniczy handel detaliczny. 
Rolniczy handel detaliczny oznacza obsługę i/lub przetwarzanie żywności i jej 
przechowywanie w punkcie sprzedaży lub w punkcie dostaw dla konsumenta finalnego, 
polegający na zbywaniu konsumentowi finalnemu tj. konsumentowi, który nie 
wykorzystuje żywności w ramach działalności przedsiębiorstwa spożywczego, żywności 
pochodzącej w całości lub części z własnej uprawy, hodowli lub chowu podmiotu 
działającego na rynku spożywczym. 
W dniu 1 stycznia 2019 weszła w życie ustawa z dnia 09 listopada 2018r. o zmianie 
niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników do sklepów 
i restauracji (Dz.U 2018r. poz 2242). 
Wprowadzone w niej zmiany umożliwiają sprzedaż żywności wyprodukowanej w ramach 
rolniczego handlu detalicznego do zakładów prowadzących handel detaliczny z 
przeznaczeniem dla konsumenta finalnego (np. sklepów, restauracji, stołówek) 
zlokalizowanych na obszarze powiatu, w którym ma miejsce produkcja żywności. 
Ponadto podmioty prowadzące rolniczy handel detaliczny mogą być zwolnione z obowiązku 
znakowania środków spożywczych wartością odżywczą w przypadku określonym w pkt.19 
załącznik V do rozporządzenia 1169/2011. Z obowiązku znakowania środków spożywczych 
wartością odżywczą będą zwolnione podmioty, które jednocześnie produkują żywność w 
ramach rolniczego handlu detalicznego w małych ilościach oraz dostarczają ją 
konsumentowi finalnemu lub miejscowym placówką handlu detalicznego bezpośrednio 
zaopatrującym konsumenta finalnego. 
Zgodnie z obowiązującymi  przepisami, podmioty prowadzące działalność w ramach handlu 
detalicznego żywnością są zobowiązane do rejestracji u właściwego organu IW lub PIS. 
W celu dokonania takiej rejestracji należy złożyć wniosek o wpis zakładu do rejestru 
zakładów, w przypadku zmiany prowadzenia produkcji i sprzedaży: 
- produktów pochodzenia zwierzęcego lub żywności zawierającej jednocześnie środki 
spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego (żywności 
złożonej) – do właściwego powiatowego lekarza weterynarii, 
-żywność pochodzenia niezwierzęcego – do właściwego państwowego powiatowego 
inspektora sanitarnego. 
Wniosek o wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów 
PIS należy złożyć w formie pisemnej, w terminie co najmniej 14 dni przed dniem 
rozpoczęcia planowanej działalności. 
 
 
 
 
 
 
 
 


