
 

Wymagania prawne dla podmiotów 

prowadzących RHD 
 

 
 

 

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiające 
ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, 
powołujące Europejski Urząd ds. bezpieczeństwa żywności 
oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa 
żywności (Dz.U. L 31 z 1.2.2002, s. 1, z późn. zm.). 

Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. 
w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 
139 z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm.) oraz w przepisach 
wydanych w trybie tego rozporządzenia. 

Rozporządzenie (WE) NR 1169/2011 z dnia 25 
października 2011 r. w sprawie przekazywania 
konsumentom informacji na temat żywności, zmiany 
rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 
1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy 
Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, 
dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 
2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji 
(WE) nr 608/2004 

Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie 
żywności i żywienia (Dz.U. 2018 poz. 1541). 

Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia 
zwierzęcego (Dz.U. 2017 poz. 242). 

Rozporządzenie MRiRW z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie 
maksymalnej ilości żywności zbywanej w ramach rolniczego 
handlu detalicznego oraz zakresu  i sposobu jej 
dokumentowania (Dz.U. 2016 poz. 2159). 

Rozporządzenie MRiRW z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie 
znakowania poszczególnych rodzajów środków 
spożywczych (Dz.U. 2015 poz. 29). 

Rozporządzenie MRiRW z dnia 13 kwietnia 2004r.  
w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu znakowania 
niektórych grup i rodzajów artykułów rolno-spożywczych 
kodem identyfikacyjnym partii produkcyjnej (Dz.U. 2004 nr 
83 poz. 772). 
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Zbywanie konsumentowi finalnemu 

żywności pochodzącej w całości  

lub części z własnej uprawy, hodowli 

lub chowu podmiotu działającego 

na rynku spożywczym. 
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Jak rozpocząć działalność  
związaną z  RHD? 

W przypadku zamiaru prowadzenia produkcji i sprzedaży 
produktów pochodzenia zwierzęcego i/lub żywności zawierającej 
jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego 
i produkty pochodzenia zwierzęcego (żywność złożona): 

 należy w terminie 30 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej 
działalności złożyć do właściwego terytorialnie powiatowego 
lekarza weterynarii  (PLW) pisemny wniosek o wpis zakładu  
do rejestru; 

 PLW wydaje decyzję administracyjną o wpisie zakładu do 
rejestru i nadaje zakładowi weterynaryjny numer 
identyfikacyjny (WNI); 

 zakład może rozpocząć działalność po uzyskaniu ww. decyzji 
administracyjnej i nadaniu WNI; 

 nie jest wymagane sporządzanie projektu technologicznego 
zakładu; 

 nie jest wymagane przeprowadzenie kontroli na miejscu, przed 
rejestracją zakładu. 

 
Podmiot prowadzący RHD prowadzi i przechowuje dokumentację 
umożliwiającą określenie ilości żywności zbywanej rocznie, odrębnie 
za każdy rok kalendarzowy. Dokumentacja zawiera: numer 
kolejnego wpisu, datę zbycia żywności, ilość i rodzaj zbytej 
żywności. 
 

 

   

Co można wytwarzać i sprzedawać 
w RHD pod nadzorem Inspekcji 
Weterynaryjnej? 

SUROWCE POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO 

 Mleko surowe albo mleko surowe i siara, surowa 
śmietana. 

 Jaja od drobiu, jaja od ptaków bezgrzebieniowych. 

 Produkty pszczele nieprzetworzone (w tym miód, 
pyłek pszczeli, pierzga, mleczko pszczele). 

 Produkty rybołówstwa (żywe lub uśmiercone  
i niepoddane czynnościom naruszającym ich 
pierwotną budowę anatomiczną lub poddane 
czynnościom wykrwawiania, odgławiania, 
usuwania płetw lub patroszenia). 

 Żywe ślimaki lądowe (gatunki Helix pomatia, 
Cornu aspersum aspersum, Cornu aspersum 
maxima, Helix lucorum oraz z rodziny 
Achatinidae). 

PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO 

INNE NIŻ SUROWCE 

 Świeże mięso wołowe, wieprzowe, baranie, kozie, 
końskie, lub produkowane z tego mięsa surowe 
wyroby mięsne lub mięso mielone. 

 Świeże mięso drobiowe lub zajęczaków,  
lub produkowane z tego mięsa surowe wyroby 
mięsne lub mięso mielone. 

 Świeże mięso zwierząt dzikich utrzymywanych 
w warunkach fermowych lub produkowane z tego 
mięsa surowe wyroby mięsne lub mięso mielone. 

 Produkty mięsne, mleczne lub produkty na bazie 
siary, jajeczne. 

 Wstępnie przetworzone lub przetworzone 
produkty rybołówstwa. 

 Gotowe posiłki (potrawy) z produktów 
pochodzenia zwierzęcego. 

ŻYWNOŚĆ ZAWIERAJĄCĄ JEDNOCZEŚNIE 
ŚRODKI SPOŻYWCZE POCHODZENIA 
NIEZWIERZĘCEGO I PRODUKTY 
POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO, W TYM 
GOTOWE POSIŁKI  

 

  

O czym należy pamiętać 
prowadząc działalność 
w ramach RHD? 

 Sprzedaż produktów musi mieć miejsce  
w punkcie wytwarzania lub w miejscach 
przeznaczonych do prowadzenia handlu  
(np. targowisko, wystawa, festyn). 

 W miejscu zbywania żywności umieszcza się  
w sposób czytelny i widoczny  
dla konsumenta: napis „rolniczy handel 
detaliczny”, imię i nazwisko albo nazwę  
i siedzibę podmiotu prowadzącego RHD, 
adres miejsca prowadzenia produkcji tej 
żywności, weterynaryjny numer 
identyfikacyjny podmiotu prowadzącego 
RHD 

 Żywność można zbywać z udziałem 
pośrednika tylko podczas  wystaw, festynów,  
targów  lub  kiermaszy, organizowanych  
w celu promocji żywności, jeżeli pośrednik 
zbywa żywność: wyprodukowaną  przez  
tego  pośrednika  w  ramach  RHD lub 
wyprodukowaną  przez  inny  podmiot  
prowadzący  RHD  na  obszarze  powiatu,   
w  którym pośrednik ten  prowadzi 
produkcję żywności w ramach RHD, lub na 
obszarze powiatu sąsiadującego z tym 
powiatem. 

 Maksymalna ilość zbywanej żywności została 
określona przez MRiRW w rozporządzeniu. 

 

 

Produkcja i zbywanie 

żywności w ramach RHD 

nie  mogą  stanowić  

zagrożenia  dla  

bezpieczeństwa  żywności  

i  wpływać niekorzystnie na 

ochronę zdrowia 

publicznego. 

 

 


