WYMAGANIA WETERYNARYJNE
W ROLNICZYM HANDLU DETALICZNYM

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

Opracowanie:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Krośnie

Rolniczy handel detaliczny (RHD)
To jedna z form handlu detalicznego żywnością wyprodukowaną
w gospodarstwie, dla której w polskim porządku prawnym przyjęto
odrębne uregulowania w zakresie nadzoru organów urzędowej kontroli
oraz wprowadzono określone preferencje podatkowe. W ramach takiego
handlu możliwe jest m.in. przetwórstwo i zbywanie wytworzonej
żywności konsumentom końcowym lub do zakładów prowadzących
handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego.

Rejestracja RHD
Dla rozpoczęcia działalności w ramach rolniczego handlu detalicznego
wymagana jest rejestracja u powiatowego lekarza weterynarii (dotyczy
produktów

pochodzenia

zwierzęcego

lub

żywności

złożonej

tj.

zawierającej produkty zwierzęce i roślinne). W tym celu na 30 dni
przed rozpoczęciem planowanej działalności należy złożyć wniosek do
właściwego

ze

względu

na

siedzibę

gospodarstwa

lub

miejsce

prowadzenia działalności powiatowego lekarza weterynarii. Rejestracja
dotyczy przyjęcia wniosku bez konieczności kontroli urzędowej. Wzory
wniosków

dostępne

są

we

właściwych

miejscowo

powiatowych

inspektoratach weterynarii oraz na stronie Głównego Inspektoratu
Weterynarii.

Warunki prowadzenia RHD
1. Żywność musi pochodzić w całości lub części z własnej uprawy,
hodowli lub chowu.
2. Sprzedaż

odbywa

się

z

zachowaniem

limitów

wskazanych

w rozporządzeniu 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, a także limitu przychodów z takiej sprzedaży do

kwoty 40.000 zł. rocznie, o ile producent chce korzystać z preferencji
podatkowych.
3. Produkcja

i

zbywanie

żywności

w

ramach

rolniczego

handlu

detalicznego są dopuszczalne w miejscu wytworzenia żywności,
podczas wystaw, festynów, targów lub kiermaszy (w tym przy udziale
zarejestrowanego pośrednika), a także do sklepów, restauracji i innych
punktów

zbiorowego

żywienia,

oferujących

żywność

wyłącznie

konsumentowi końcowemu.
4. Żywność wyprodukowaną w ramach rolniczego handlu detalicznego
będzie można zbywać m.in. do sklepów i restauracji zlokalizowanych
na obszarze tego samego województwa, w którym ma miejsce
prowadzenie RHD, a także funkcjonujących na obszarach powiatów
lub miast stanowiących siedzibę wojewody lub sejmiku województwa,
sąsiadujących z tym województwem.
5. Nadzór Inspekcji Weterynaryjnej nad prowadzeniem rolniczego handlu
detalicznego jest oparty o zapewnienie wymagań bezpieczeństwa,
w tym mikrobiologicznego, produkowanej i oferowanej do sprzedaży
żywności, mając na względzie analizę ryzyka możliwych zagrożeń, skalę
produkcji

oraz

zasadę

elastycznego

podejścia

do

tego

rodzaju

działalności.

Podstawowe wymagania dla rolniczego handlu detalicznego:
 Produkcja i zbywanie żywności nie może stanowić zagrożenia dla
bezpieczeństwa

żywności

i

wpływać

niekorzystnie

na

zdrowie

publiczne, w zgodzie z zasadą odpowiedzialności producenta żywności
za jej bezpieczeństwo.
 Należy

przestrzegać

obowiązku

dokumentowania

ilości

zbywanej

żywności.
 Miejsca sprzedaży należy oznakować poprzez umieszczenie w sposób
czytelny i widoczny dla konsumenta:
1) napisu "rolniczy handel detaliczny",
2) danych obejmujących:

a) imię i nazwisko albo nazwę i siedzibę podmiotu prowadzącego rolniczy
handel detaliczny,
b) adres miejsca prowadzenia produkcji tej żywności,
c) weterynaryjny numer identyfikacyjny podmiotu prowadzącego rolniczy
handel detaliczny, o ile taki numer został nadany.
 Do produkcji w ramach RHD może zostać użyte wyłącznie mięso
zwierząt kopytnych pozyskane z uboju w rzeźniach zatwierdzonych
przez powiatowego lekarza weterynarii. Nie dotyczy to m.in. zajęczaków
i drobiu ubijanych w gospodarstwie.
 Żywność sprzedawana w ramach rolniczego handlu detalicznego musi
spełniać wymagania w zakresie oznakowania.
Do podstawowych informacji, jakie muszą znaleźć się w oznakowaniu
opakowanego środka spożywczego należą:
a) nazwa żywności,
b) wykaz składników oraz procentową zawartość najważniejszych z nich,
c) ilość netto żywności,
d) data trwałości,
e) wszelkie specjalne warunki przechowywania lub warunki użycia,
f) imię i nazwisko oraz adres producenta,
g) instrukcja użycia, w przypadku, gdy w razie braku takiej instrukcji
odpowiednie użycie danego środka spożywczego byłoby utrudnione,
h) numer partii produkcyjnej.
W przypadku produktów sprzedawanych bez opakowań lub pakowanych na
życzenie konsumenta, informacje o danym środku spożywczym zawarte
zostaną na wywieszce w miejscu sprzedaży, albo informacja ta będzie
dostępna w inny widoczny sposób.
Szczegółowe informacje, wzory wniosków, a także wymagania w zakresie
RHD dostępne są na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii pod
adresem:

https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/rolniczy-

handel-detaliczny

