
Szkolenie dla Kół Gospodyń Wiejskich  
w ramach operacji:  

Lokalne, regionalne i tradycyjne 
szansą dla Kół Gospodyń Wiejskich II 

 
Operacja realizowana przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej 

w partnerstwie z Polską Izbą Produktu Regionalnego i Lokalnego. 
 



Wprowadzanie na rynek żywności  

przez rolników. 

Istota krótkich łańcuchów dostaw. 

Izabella Byszewska 

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego 

 Instytucją odpowiedzialną za treść materiału jest Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej 



Sprzedaż produktów z gospodarstwa 
• Rolnicy mogą legalnie 

wprowadzać na rynek 
produkty pochodzenia 
zwierzęcego i roślinnego 
wyprodukowane w swoich 
gospodarstwach.  

• Mają do wyboru kilka 
różnych możliwości, w 
zależności od rodzaju tych 
produktów i charakteru 
działalności.  

• Warunkiem koniecznym jest 
spełnienie wymagań 
higienicznych i 
weterynaryjnych oraz 
sanitarnych. 

 
 



Produkty pochodzenia zwierzęcego 

Nadzór: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – 
Inspekcja Weterynaryjna  

     

Legalnie wprowadzamy na rynek produkty 
pochodzenia zwierzęcego wyprodukowane 
w gospodarstwach w ramach 
następujących rodzajów działalności: 

 Produkcja podstawowa 

 Sprzedaż bezpośrednia 

 Rolniczy Handel Detaliczny 

 Działalność MLO 

 Zakłady zarejestrowane 

    /zatwierdzone 
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Sprzedaż: w gospodarstwie, na targowiskach, do 

sklepów, gastronomii itp. konsumentowi 

końcowemu (bez pośredników). 

• Obszar sprzedaży – województwo i 

województwa przyległe  

• Konieczność: powiadomienie powiatowego 

lekarza weterynarii co najmniej na 30 dni przed 

rozpoczęciem działalności  

• Podstawa prawna: Rozporządzenia Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2015r. w sprawie wymagań 

weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia  

zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej 
(Dz. U. poz. 1703)  

  

Okazjonalne oferowanie, 
przygotowywanie, 
przechowywanie 
i podawanie żywności przez 
prywatne osoby w trakcie 
imprez tj. jarmarki (święta) 
kościelne, szkolne, miejskie 
nie są objęte zakresem 
rozporządzenia 852/2004.  
Uzasadnienie 
„Reguły wspólnotowe 
powinny mieć zastosowanie 
jedynie do przedsiębiorstw, 
których specyfika działania 
zakłada pewną ciągłość 
działań oraz pewien stopień 
organizacji.”  
 

Sprzedaż bezpośrednia 
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Sprzedaż bezpośrednia - 

produkcja pierwotna 

•  Dopuszczalne jest: 

    zabijanie, patroszenie, 

usuwanie płetw, schładzanie i 

pakowanie ryb 

     Ale: rozbiór i sprzedaż mięsa 

(poza drobiem, rybami i 

zajęczakami) – działalność 

MLO 
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Formy i zasady sprzedaży bezpośredniej 

 Sukcesywne zmiany:  

• 1) rozszerzenie katalogu produktów pochodzenia zwierzęcego 
dopuszczonych do sprzedaży bezpośredniej o siarę, mrożone tusze drobiu, 
zajęczaków i zwierząt łownych, skórowane tusze grubej zwierzyny łownej, 
patroszone tusze drobnej zwierzyny łownej, podroby drobiu, zajęczaków i 
zwierząt łownych, ślimaka lądowego z gatunku Cornu aspersum maxima 
(ślimaka wielkiego szarego); 

• 2) wprowadzenie możliwości sprzedaży bezpośredniej jaj z gospodarstwa;  

• 3) podwyższenie limitów wielkości produkcji, np. podwyższenie limitów dla 
tusz gęsi z 50  na 500 sztuk tygodniowo; 

• 4) wprowadzenie możliwości przekroczenia wielkości sprzedaży 
bezpośredniej przez podmiot w danym tygodniu, pod warunkiem 
uzyskania zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii oraz 
zachowania rocznego limitu sprzedaży;  
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Sprzedaż bezpośrednia zmiany c.d. 
 

• 5) określenie minimalnych wymagań higienicznych dla sprzedaży 

żywności pochodzenia zwierzęcego z obiektów lub urządzeń ruchomych lub 

tymczasowych, w tym urządzeń dystrybucyjnych do sprzedaży żywności (np. 

mlekomatów);  

• 6) zniesienie, pod pewnymi warunkami, ograniczenia dotyczącego obszaru 

sprzedaży bezpośredniej w przypadku sprzedaży podczas wystaw, festynów, 

targów oraz kiermaszy  organizowanych w celu promocji tych produktów, tj. 

wprowadzenie możliwości sprzedaży podczas takich imprez na terytorium 

całego kraju;  

• 7) wprowadzenie możliwości tzw. „sprzedaży zbiorczej”, tj. sprzedaży przez 

podmiot prowadzący sprzedaż bezpośrednią produktów pochodzenia 

zwierzęcego wyprodukowanych przez inny podmiot prowadzący taką 

działalność w tym samym powiecie, podczas wystaw, festynów, targów oraz 

kiermaszy organizowanych w celu promocji tych produktów;  
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Sprzedaż okazjonalna i sprzedaż 

nierejestrowana 
 Sprzedaż okazjonalna: 

Sporadyczna, jednorazowa, nie wykonywana w sposób ciągły 

Działalność nierejestrowana: działalność bez rejestracji, to namiastka 

działalności gospodarczej, wykonywana w sposób regularny, ciągły i 

zorganizowany (od 30.04.2018 – Konstytucja biznesu Ustawa Prawo 

przedsiębiorców art.5). Przychód nie przekracza miesięcznie 50% minimalnego 

wynagrodzenia i nie prowadzi się od co najmniej pół roku działalności 

gospodarczej. 
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Działalność okazjonalna  

•  Nie obowiązuje wymóg  rejestracji u właściwego organu 

urzędowej kontroli żywności   sporadyczna obróbka, 

przygotowywanie, przechowywanie i podawanie żywności przez 

osoby prywatne  podczas wydarzeń w rodzaju kiermaszy 

kościelnych, szkolnych lub wiejskich lub w innych sytuacjach, np. 

podczas wydarzeń o charakterze charytatywnym z udziałem 

wolontariuszy, gdzie żywność jest przygotowywana jednorazowo, nie 

są objęte zakresem ww. rozporządzenia. Osoby prowadzące taką 

działalność sporadycznie i na małą skalę nie mogą być uznana za 

przedsiębiorstwo i nie podlegają wymaganiom prawodawstwa 

higienicznego Unii Europejskiej 
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Działalność okazjonalna 

•  Okazjonalne oferowanie, przygotowywanie, przechowywanie i 
podawanie żywności przez prywatne osoby w trakcie imprez tj. 
jarmarki (święta) kościelne, szkolne, miejskie nie są objęte 
zakresem rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 852/2004.  

 W rozporządzeniu tym czytamy: 

• „Reguły wspólnotowe powinny mieć zastosowanie jedynie do 
przedsiębiorstw, których specyfika działania zakłada pewną 
ciągłość działań oraz pewien stopień organizacji.”  

• Działalność okazjonalna nie podlega rejestracji. 



Nowe możliwości dla KGW  
Ustawa z dnia 9 listopada 2019 r. O kołach gospodyń wiejskich 

 
w ustawie określona jest możliwość zarabiania oraz 
pozyskiwanie dotacji przez KGW.  W 2018 roku 
zaplanowane było na ten cel prawie 90 mln złotych.  
majątek koła -  będzie mógł powstawać m.in. ze składek. 
członkowskich oraz dochodów z własnej działalności 
gospodarczej, w tym ze sprzedaży wyrobów sztuki ludowej, 
żywności regionalnej czy z podnajmowania np. świetlicy 
wiejskiej. 
 
Więcej informacji: arimr.gov.pl 
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Działalność Marginalna, Lokalna i 

Ograniczona 
 
 

Jest pozarolniczą działalnością gospodarczą i wymaga rejestracji i 
zatwierdzenia zakładu 

• produkty przetworzone pochodzenia zwierzęcego (wędliny, sery) 

• produkcja na niewielką skalę, obowiązują zasady Dobrej Praktyki 
Higienicznej i Produkcyjnej (nie HCCP) 

• limity produkcji 

• wniosek o wpis do rejestru u powiatowego lekarza weterynarii co 
najmniej 30 dni przed rozpoczęciem działalności – nadaje numer i 
wpisuje do rejestru 

Konieczność: rejestracji, projekt technologiczny zakładu, 
zatwierdzenie zakładu 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 21 marca 2016 r. w 
sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej 
zostało opublikowane 5 kwietnia br. (Dz. U. poz. 451).  w sprawie szczegółowych warunków 
uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej  
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 Rejestracja działalności 
 

Powiatowy Lekarz Weterynarii 

 

Rejestracja:  

      m.in. produkcja podstawowa;  sprzedaż 
bezpośrednia; działalność marginalna, 
lokalna i ograniczona (MOL); przetwarzanie 
produktów pszczelich, konfekcjonowanie 
jaj, punkty skupu dziczyzny. 

 

Zatwierdzenie (obowiązywało do 1.01.2019):  

     m.in. rzeźnie, zakłady: rozbioru mięsa, 
produkcji  mięsa mielonego lub surowych 
wyrobów mięsnych, przetwórstwa mięsa, 
przetwórstwa mleka, przetwórstwa ryb. 
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 Rejestracja i zatwierdzenie 

 
     Znowelizowana Ustawa o 

bezpieczeństwie żywności i żywienia 
znosi obowiązek sporządzania i 
przedkładania powiatowemu lekarzowi 
weterynarii do zatwierdzenia projektu 
technologicznego zakładu oraz 
obowiązek informacyjny dla 
podmiotów prowadzących sprzedaż 
bezpośrednią lub działalność 
marginalną, lokalną i ograniczoną 
(MOL). 
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Rejestracja działalności MOL  
 

1. Opracowanie projektu 
technologicznego zakładu 

2. Przesłanie projektu powiatowemu 

lekarzowi weterynarii 

3. Złożenie pisemnego wniosku o wpis do 
rejestru zakładów w terminie co 
najmniej 30 dni przed dniem 
rozpoczęcia planowanej działalności 
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Rejestracja działalności MOL 

1. Opracowanie projektu 
technologicznego zakładu

2. Przesłanie projektu powiatowemu 

lekarzowi weterynarii

3. Złożenie pisemnego wniosku o wpis do 
rejestru zakładów w terminie co 
najmniej 30 dni przed dniem 
rozpoczęcia planowanej działalności



Sprzedaż produktów pochodzenia roślinnego 

•  Dostawy bezpośrednie - produkcja pierwotna, 
sprzedaż małych ilości surowców do konsumenta 
końcowego lub do zakładu detalicznego zaopatrującego 
konsumenta końcowego; także dostawy środków 
spożywczych z tych surowców – kiszonych lub suszonych 

• Dopuszczalne jest 
• mycie warzyw, usuwanie liści, suszenie zbóż, sortowanie 

• I od niedawna: 

• obieranie ziemniaków, krojenie marchewek,  

• Ale: pakowanie sałaty w woreczki czy stosowanie gazów 
konserwujących – nie są związane z produkcją pierwotną.  

• Sprzedaż na terenie województwa i województw przyległych 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2007 
r. w sprawie dostaw bezpośrednich środków spożywczych 
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Sprzedaż produktów pochodzenia roślinnego 

•  Dostawy bezpośrednie – sprzedaż nieprzetworzonych 

produktów pochodzenia roślinnego 

• Rolniczy Handel Detaliczny 

• Zakłady zatwierdzone 

Nadzór: Minister Zdrowia – Inspekcja Sanitarna 
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Sprzedaż produktów pochodzenia roślinnego 

Rolnicy prowadzący produkcję pierwotną i dostawy 

bezpośrednie żywności pochodzenia roślinnego typu 

owoce, warzywa, zioła, zboża, grzyby hodowlane 

obowiązani są złożyć wniosek o wpis do rejestru 

zakładów podlegających urzędowej kontroli organów 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej.  

• Rejestr jest bezpłatny 
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Sprzedaż produktów pochodzenia roślinnego 

     Przetwórstwo:  

pieczenie chleba, ciast, smażenie konfitur, marynaty, wyrób 

pierogów: wymagana była konieczność zatwierdzenia 

zakładu i zarejestrowania pozarolniczej działalności 
gospodarczej 
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Sprzedaż produktów pochodzenia roślinnego 
•  Dostawy bezpośrednie - produkcja pierwotna, sprzedaż małych 

ilości surowców do konsumenta końcowego lub do zakładu 
detalicznego zaopatrującego konsumenta końcowego; także dostawy 
środków spożywczych z tych surowców – kiszonych lub suszonych 

• Dopuszczalne jest 
• mycie warzyw, usuwanie liści, suszenie zbóż, sortowanie 

• I od niedawna: 

• obieranie ziemniaków, krojenie marchewek,  

• Ale: pakowanie sałaty w woreczki czy stosowanie gazów konserwujących – nie są 
związane z produkcją pierwotną.  

• Sprzedaż na terenie województwa i województw przyległych 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie 
dostaw bezpośrednich środków spożywczych 

 
 
 



Rolniczy Handel Detaliczny 
• Rolniczy handel detaliczny (RHD) jest nowym pojęciem, 

wprowadzonym w styczniu 2017 roku Ustawą o zmianie 
niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności 
przez rolnikó, w której zawarty jest szereg nowych 
regulacji odnoszący się do różnych ustaw, aby umożliwić 
i ułatwić rolnikom sprzedaż nieprzetworzonych i 
przetworzonych produktów pochodzenia roślinnego i 
zwierzęcego, w tym pszczelich. Zasadnicze zmiany 
dotyczą uregulowania nadzoru nad produkcją żywności 
w gospodarstwach, w tym uproszczenia wymogów 
higieniczno-sanitarnych i weterynaryjnych oraz 
wprowadzenia preferencji podatkowych dla rolników 
zajmujących się sprzedażą przetworzonej w 
gospodarstwie żywności 



Rolniczy Handel Detaliczny 
   Na czym polega działalność w ramach 

rolniczego handlu detalicznego? 
1) obsługa lub przetwarzanie żywności (np. surowce, 

produkty mięsne, produkty mleczne, produkty 
złożone, przetwory z owoców i warzyw, pieczywo) i 
jej przechowywanie w punkcie sprzedaży lub 
dostaw do konsumenta finalnego; 

2) sprzedaż żywności na rzecz konsumenta finalnego; 

3) sprzedaż żywności bez udziału pośredników; 

4) sprzedawana żywność musi pochodzić w całości 
lub części z własnej uprawy, hodowli lub chowu; 

5) sprzedaż żywności w ramach limitów, określonych 
w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi. 



Wymogi RHD 
• sprzedaż może następować w miejscach: 

a) w których produkty zostały wytworzone (np. w gospodarstwie)  

b) w  przeznaczonych do prowadzenia handlu (np. targowisko); 

•  ilość produktów roślinnych lub zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, 
hodowli lub chowu, użytych do produkcji danego produktu stanowi co najmniej 
50% tego produktu, z wyłączeniem wody; 

Za produkt roślinny pochodzący z własnej uprawy uważa się również mąkę, kaszę, 

płatki, otręby, oleje i soki wytworzone z surowców pochodzących z własnej uprawy; 
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Nadzór nad bezpieczeństwem żywności 
w ramach RHD: 

• nadzór nad właściwą jakością zdrowotną 

(bezpieczeństwem) produktów pochodzenia zwierzęcego 

i żywności złożonej) – Inspekcja Weterynaryjna 
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Nadzór nad bezpieczeństwem 
żywności w ramach RHD: 

• nadzór nad właściwą jakością zdrowotną żywności 

pochodzenia niezwierzęcego – Państwowa Inspekcja 

Sanitarna 

 

 

 

 

 

• nadzór nad jakością handlową – Inspekcja Jakości 

Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 
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Wymagania dla RHD dotyczące 

bezpieczeństwa  

• produkcja i zbywanie żywności nie może stanowić 

zagrożenia dla bezpieczeństwa żywności i wpływać 

niekorzystnie na zdrowie publiczne;  

• obowiązują  wymagania ustawy o bezpieczeństwie 

żywności i żywienia oraz ustawy o produktach pochodzenia 

zwierzęcego, w tym. rozporządzenie w sprawie 

maksymalnej ilości żywności zbywanej w ramach 

rolniczego handlu detalicznego oraz zakresu i sposobu jej 

dokumentowania; 
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Wymagania dla RHD dotyczące 

bezpieczeństwa  

Ważne! 

Od 1 styczna 2019 r. osoby, które chcą produkować wyroby 
pochodzenia roślinnego (dżemy, konfitury, soki, oleje) w swoich 
kuchniach domowych - nie muszą zwracać się do Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej o zatwierdzenie tego rodzaju działalności. Od 1 
stycznia 2019 r. podmioty zamierzające prowadzić taką działalność 
są zobowiązane jedynie do złożenia wniosku o wpis do rejestru 
zakładów w inspekcji sanitarnej 
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Wymagania dla RHD 

• obowiązek dokumentowania ilości zbywanej 

żywności; 

• zakaz wykorzystywania do produkcji mięsa 

zwierząt kopytnych pozyskanego z uboju 

dokonanego poza rzeźnią zatwierdzoną przez 

powiatowego lekarza weterynarii (np. z uboju w 

celu produkcji mięsa na użytek własny);  

• ALE: wymagania higieniczne określone w 

rozporządzeniu nr 852/2004 powinny być 

stosowane w sposób elastyczny – 

brany pod uwagę jest zakres prowadzonej 

działalności, wielkość zakładu i jego specyfika– 

     produkcja np. w kuchniach domowych – 

obowiązują uproszczone wymagania 

higieniczne (przy spełnieniu podstawowych 

wymogów bezpieczeństwa) 

Zał. II rozdz. 3 rozp. KE 852/2004) 

 

 

29 



Wymagania dla RHD 

• nakaz oznakowania miejsca sprzedaży;  

Oznakowanie musi: 

1) być czytelne i widoczne dla konsumenta; 

2) zawierać napis „rolniczy handel 

detaliczny”; 

3) wskazywać dane obejmujące: 

a) imię i nazwisko albo nazwę i siedzibę 

podmiotu prowadzącego rolniczy handel 

detaliczny, 

b) adres miejsca prowadzenia produkcji 

zbywanej żywności, 

c) weterynaryjny numer identyfikacyjny 

podmiotu prowadzącego rolniczy handel 

detaliczny – w przypadku żywności 

pochodzenia zwierzęcego i żywności 

złożonej. 
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Wymagania dla RHD 

• brak konieczności sporządzania projektu technologicznego przez 
podmioty zamierzające prowadzić działalność w zakresie 
rolniczego handlu detalicznego produktami pochodzenia 
zwierzęcego lub żywnością złożoną. 
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Zmiany w opodatkowaniu 
• Zwolnieniu podlegają przychody ze sprzedaży przetworzonych w 

sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych, z 
wyłączeniem przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych 
uzyskanych w ramach działów specjalnych produkcji rolnej oraz 
produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, do kwoty 40 
000 zł rocznie, 

• w ilościach nieprzekraczających maksymalnych limitów określonych 
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, 

• Wymóg: przerabianie produktów roślinnych i zwierzęcych i ich sprzedaż 
nie może się odbywać przy zatrudnieniu osób na podstawie umów o pracę, 
umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze 
(wyjątki  - ubój zwierząt rzeźnych i obróbka poubojowa tych zwierząt, w tym 
również rozbiór, podział i klasyfikacja mięsa, przemiał zbóż, wytłoczenie 
oleju lub soku oraz sprzedaż podczas wystaw, festynów, targów); 



Zmiany w opodatkowaniu 

• Po przekroczeniu kwoty 40 tys. zł i nie więcej niż 150 tys.  

Euro - obowiązuje ryczałt 2% 

• Po przekroczeniu kwoty 150 tys.  Euro rolnik traci prawo do 

ryczałtu i zaczynają obowiązywać zasady ogólne –

praktycznie oznacza to rozpoczęcie prowadzenia 

działalności gospodarczej 
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Wymogi podatkowe RHD 
Ewidencja sprzedaży za każdy rok podatkowy przetworzonych 
przez rolników produktów roślinnych i zwierzęcych musi zawierac ́ 
co najmniej:  
• numer kolejnego wpisu, 
• date ̨ uzyskania przychodu,  
• kwote ̨ przychodu (przychód narastająco od początku roku)  
• ilośc ́ i rodzaj przetworzonych produktów.  
• dzienne przychody ewidencjonowane sa ̨ w dniu sprzedaży 
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Wsparcie dla rolników prowadzących RHD 

W marcu 2019 roku po raz pierwszy można było 

składać do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa wnioski na dofinansowanie do prowadzenia 

RHD ze środków Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich 2014-2020 (PROW 2014-20120).  

Pomoc była przyznawana w formie refundacji 

inwestycji w gospodarstwie do 50% wartości 

poniesionych kosztów (m.in. na wyposażenie 

potrzebne do prowadzenia RHD czy dostosowanie 

pomieszczeń do przetwórstwa). Maksymalna kwota 

wsparcia na inwestycje planowane w ramach RHD – 

wynosiła 100 tys. zł.  



RHD przepisy 
 

Zmiany wprowadzone Ustawą z dnia 9 listopada 2018 r.: 

 Rolnicy produkujący żywność w ramach rolniczego 
handlu detalicznego mogą sprzedawać swoje 
produkty także do sklepów, restauracji i stołówek. 

na terenie województwa oraz przyległych powiatów 

 Podwyższona została kwota przychodów zwolnionych z 
podatku dochodowego od osób fizycznych do 40 tys. 
zł rocznie.  



RHD przepisy: 

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych 
ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez 
rolników do sklepów i restauracji;  

Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie niektórych 
ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez 
rolników.  

 Rozporządzenie 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. 

Przydatne adresy: www.arimr.gov.pl 

                                 www.kowr.gov.pl 
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Ewidencja sprzedaży 

 

• ewidencja sprzedaży żywności odrębnie za każdy rok podatkowy 

• zawiera co najmniej: numer kolejnego wpisu, datę uzyskania 

przychodu, kwotę przychodu, przychód narastająco od początku roku 

oraz rodzaj i ilość przetworzonych produktów.  

• dzienne przychody muszą być ewidencjonowane w dniu sprzedaży. 

• wysokość pomocy dla jednego podmiotu nie może przekroczyć łącznie 

równowartości 200 tys. euro w okresie ostatnich trzech lat 

podatkowych. 

• przychód powyżej limitu 20 000 zł można opodatkować ryczałtem od 

      przychodów ewidencjonowanych – konieczne jest oświadczenia do 

      urzędu skarbowego 

Nie ma obowiązku prowadzenia  ewidencji obrotu i kwot podatku 

należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących 
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Niektóre limity RHD 

Przykładowa wielkość rocznej produkcji: 

• przetwory owocowe (soki owocowe – 6667 l,  
• dżemy – 3333 kg,  
• owoce suszone – 1600 kg, 
•  inne – 3867 kg lub l), 
•  przetwory z warzyw (kiszonki warzywne – 

5000 kg,  
• marynaty warzywne – 3333 kg,  
• soki warzywne – 10000 l,  
• przetwory z owoców i warzyw (w tym soki) – 

8334 kg lub l,  
• przetwory z warzyw i grzybów – 3333 kg,  
• przetwory z grzybów – 200 kg. 
• przetwory z orzechów – 667 kg,  
• przetwory zbożowe (mąki – 16000 kg, kasze 

– 7273 kg, płatki – 6452 kg, otręby – 5714 
kg, inne – 8860 kg),  
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Limity RHD 
• pieczywo – 15385 kg, 

•  pieczywo cukiernicze, ciasta i ciastka – 2500 kg,  

• wyroby cukiernicze – 635 kg,  

• przyprawy – 280 kg,  

• koncentraty spożywcze  

• koncentraty warzywne – 2500 l,  

• syropy owocowe – 2667 l,  

• oleje – 1000 l,  

• gotowe posiłki (potrawy) niemięsne  

(pierogi – 2000 kg, 

•  kopytka i kluski śląskie – 4000 kg,  

• knedle z owocami – 2857 kg,  

• placki ziemniaczane – 4000 kg,  

• gotowe posiłki (potrawy) - 1574 kg, 

•  napoje bezalkoholowe – 10000 l. 

,  
Informację o wszystkich obowiązujących w RHD limitach znajdziemy w: Rozporządzeniu Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia  16 grudnia 2016 w sorawie maksymalnej ilości żywności zbywanej w 
ramach rolniczego handlu detalicznego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania  
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Znaczenie krótkich łańcuchów  
•   
• Krótkie łańcuchy dystrybucji żywności są bardzo ważnym elementem 

rozwoju obszarów wiejskich, gdyż mają znaczenie nie tylko 
gospodarcze, lecz także społeczne oraz ekologiczne.  

 
 Dla producentów (rolników, lokalnych przetwórców) 

wyeliminowanie pośredników na rynku żywności to: 
• większy udział w zyskach.  Już nie statystyczne 21 procent wartości, 

ale często nawet 100 procent;  
• renoma i reputacja – bezpośredni kontakt z konsumentem buduje 

markę produktu i markę wytwórcy; 
• ustabilizowany, stały odbiorca – bezpośredni kontakt z producentem 

powoduje, że klient często powraca do niego, obdarza go swoim 
zaufaniem.  



Znaczenie krótkich łańcuchów  
 Dla konsumentów bezpośredni kontakt z producentem to: 
 
• większa wiedza o produkcie, możliwość odtworzenia procesu jego 

wytwarzania produkcji (wiedza o surowcach, metodzie produkcji ale 
także o jego historii czy regionalnych korzeniach).  Stąd tak bardzo są 
cenione w Europie produkty znanego pochodzenia - związane z 
regionem, lokalnością, dla których stworzono możliwość rejestracji 
oraz prawnej ochrony nazwy; 

• możliwość zakupu produktu świeżego, od osobiście poznanego 
producenta; 

• możliwość kontaktu z wytwórcą, nawiązania więzi i porozumienia 
• mimo zwiększonych dochodów producentów, produkty sprzedawane 

w krótkich łańcuchach, zwłaszcza te oferowane systematycznie, 
stałym odbiorcom, są tańsze z powodu wyeliminowania 
pośredników. 



Znaczenie krótkich łańcuchów  
 Dla społeczności i regionu: 
• rozwój lokalnej przedsiębiorczości, wyższe dochody rolników i lokalnych 

przedsiębiorców 
• rozwój współpracy między różnymi podmiotami:  
• producenci zaczynają współpracować między sobą, tworząc nieformalne 

grupy sprzedażowe: 
 Sprzedaż zbiorowa 
W wielu krajach bardzo rozwinięta jest sprzedaż zbiorowa współpracujących ze 
sobą producentów, organizowana np. na targowiskach, a także w czasie 
rozmaitych imprez. Taka forma sprzedaży jest także coraz popularniejsza w 
Polsce, m.in. dzięki możliwości prowadzenia przez rolników sprzedaży 
bezpośredniej, dostaw bezpośrednich czy rolniczego handlu detalicznego oraz 
rozwiązania prawne dopuszczające sprzedaż nie tylko własnych ale i produktów 
sasiadów, prowadzących taka działalność.   
 
Prekursorkami tej formy sprzedaży są członkinie kół gospodyń wiejskich. 
Koła gospodyń wiejskich są naturalnym, autentycznym ogniwem krótkich 
łańcuchów sprzedaży żywności 



Znaczenie krótkich łańcuchów  

 współpraca producencka  

• sklepy zbiorowe, oferujące sprzedaż surowców i produktów od 
wielu lokalnych dostawców (powstają takie sklepy w 
gospodarstwach rolnych, agroturystycznych, w lokalnych 
restauracjach czy specjalnie wynajętych miejscach, np. w 
inkubatorach przetwórczych, w których zbiorowo przetwarzane 
są lokalne surowce; także w remizach czy świetlicach wiejskich.  

• wspólne strony internetowe  

• turystyczne szlaki kulinarne 

• wspólna sprzedaż na lokalnych imprezach organizowanych 
wokół produktów,  



Znaczenie krótkich łańcuchów  

współpraca producenci – konsumenci. 
• sprzedaż na targowiskach, bezpośrednio w gospodarstwie, 

w lokalnych sklepach czy zakładach, na festynach, 
kiermaszach, imprezach 

• Rolnictwo Wspierane przez Społeczność (RWS, polegające 
na solidarnym uczestniczeniu konsumentów w kosztach 
wytwarzania lokalnych produktów.  

• kooperatywy spożywcze złożone z producentów i 
konsumentów;  

• współpracę dostawców i odbiorców na poziomie lokalnym 
np. lokalnych restauracji i sklepów z lokalnymi rolnikami i 
przetwórcami, kluby zakupowe, zakupy internetowe itp.) 



Znaczenie krótkich łańcuchów  
 Dla środowiska. Krótkie łańcuchy przyczyniają się do 

ochrony środowiska i są bardziej przyjazne dla klimatu, 
przede wszystkim przez ograniczenie wielokilometrowego 
transportu towarów, ograniczenie zużycia energii, 
wyeliminowanie konieczności zamrażania i przemyslowego 
pakowania towarów 

 Dla podniesienia jakości żywności - im krótsza droga 
produktu do konsumenta, tym łatwiej zachować jej jakość, 
świeżość, naturalność, autentyczność. 

 Dla lokalnego rozwoju gospodarczego. – zapotrzebowanie 
na produkty lokalne, czyli sprzedawane w ramach krótkich 
łańcuchów żywnościowych powoduje wzrost lokalnej 
przedsiębiorczości, tworzenie nowych miejsc pracy także w 
gospodarstwach rolnych rozwój lokalnych inkubatorów 
przetwórstwa. 



Krótkie łańcuchy dostaw żywności 
Rozwój krótkich łańcuchów dostaw żywności –bez pośredników między 
rolnikiem i konsumentem – to zdrowsze jedzenie od lokalnych producentów 
oraz sprawiedliwsze wynagrodzenie dla rolnika. Dziś, na rynku 
konwencjonalnym, otrzymuje on zaledwie 21 proc. ceny płaconej przez klienta 
supermarketu 

 

Sery z Wiżajn są od dawna bezpośrednio sprzedawane turystom 



Krótkie łańcuchy dostaw żywności 
Rozwój krótkich łańcuchów dostaw żywności –bez pośredników między 
rolnikiem i konsumentem – to zdrowsze jedzenie od lokalnych producentów 
oraz sprawiedliwsze wynagrodzenie dla rolnika. Dziś, na rynku 
konwencjonalnym, otrzymuje on zaledwie 21 proc. ceny płaconej przez klienta 
supermarketu 



Sieciowanie, współpraca,  

certyfikaty 

___________________________________________________________ 

Gryszczeniówka – Wargowo  

Jaśkowa Zagroda - Napachanie 



Sieciowanie, współpraca,  

certyfikaty 

Bartlowizna - Goniądz 



Dziękuję za uwagę! 

               

                         Izabella Byszewska 
              Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego 



 

 

Zostań Partnerem  
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. 

Odwiedź portal KSOW - www.ksow.pl 

http://www.ksow.pl/

