
Grudzień 2022 r.



1

Krótkie Łańcuchy Dostaw Żywności (KŁDŻ) to 
zorganizowany system produkcji, przetwór-

stwa, dystrybucji i sprzedaży z udziałem 
ograniczonej liczby podmiotów go-
spodarczych, zobowiązujących się 

do współpracy, lokalnego rozwo-
ju gospodarczego, połączonych 
bliskimi korelacjami geogra-
ficznymi i społecznymi pomię-
dzy: producentami, przetwór-

cami i konsumentami. Głównym 
celem powyższych działań jest zmniejszenie liczby pośredników uczest-
niczących w tym procesie co prowadzi do skrócenia drogi produktów od 
pola do stołu. Oczekiwania konsumentów w zakresie bezpieczeństwa  
i jakości żywności determinują powstawanie wielu form przetwórstwa  
i dystrybucji żywności spełniających wymagania KŁD. W zakresie sprze-
daży są to m.in.: sprzedaż bezpośrednia u rolnika, sprzedaż z dosta-
wą do klienta, zaopatrywanie podmiotów zewnętrznych (takich jak re-
stauracje, placówki szkolne, szpitale, domy opieki), sprzedaż online, na 
targowiskach, z zastosowaniem mobilnych punków sprzedaży  
i automatów vendingowych. Przepisy regulujące sprzedaż 
żywności przez rolników-producentów są na bieżąco do-
stosowywane do potrzeb, profilu produkcji i możliwo-
ści przetwórczych małych gospodarstw rolnych w celu 
umożliwienia konsumentom bezpośredniego dostępu 
do żywności wytwarzanej przez rolników. Wybór for-
my produkcji i sprzedaży zależy od indywidualnej de-
cyzji rolnika, która powinna być dopasowana do jego 
sytuacji, w szczególności rodzaju żywności wpro-
wadzanej do sprzedaży. Wybrana forma sprzedaży 
określa wymogi, przede wszystkim w zakresie bez-
pieczeństwa żywności, jakie muszą być spełnione 
przez każdego rolnika-producenta wprowadzającego 
produkty żywnościowe do obrotu. 
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Obecnie w ramach Krótkich Łańcuchów Dostaw Żywności najbardziej po-
pularne formy sprzedaży żywności wytworzonej w gospodarstwie to:

– Dostawy bezpośrednie - sprzedaż małych ilości żywności nieprzetwo-
rzonej pochodzenia roślinnego – tj. zbóż, owoców, warzyw, ziół, grzy-
bów uprawnych, pochodzących wyłącznie z własnych upraw lub hodowli 
producentów produkcji pierwotnej, niestanowiących działów specjalnych 
produkcji rolnej oraz innych surowców pochodzących z dokonywanych 
osobiście zbiorów ziół i runa leśnego, a także ww. środków spożywczych 
w postaci kiszonej lub suszonej. Do sprzedaży dopuszcza się wyłącz-
nie produkty pochodzenia roślinnego wyprodukowane z własnych surow-
ców, a sprzedaż może być prowadzana tylko na ograniczonym obszarze.  
W ramach dostaw bezpośrednich dopuszcza się stosowanie takich czyn-
ności jak, np. mycie, suszenie, usuwanie liści,  kiszenie produktów pro-
dukcji pierwotnej pochodzenia roślinnego. Natomiast takie czynności jak 
na przykład: obieranie, krojenie, pakowanie w woreczki warzyw, stoso-
wanie gazów konserwujących – nie mogą być zaliczone do czynności wy-
konywanych w ramach produkcji pierwotnej ani za operacje związane 
z produkcją pierwotną. Zasady i wymagania prowadzenia tej sprzedaży 

określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2007 r.  
w sprawie dostaw bezpośrednich środków spożywczych 

(Dz.U.2007 nr 112 poz. 774).

– Sprzedaż bezpośrednia dotyczy produktów pochodzenia 
zwierzęcego. Do sprzedaży bezpośredniej dopuszcza 

się wyłącznie produkty wyprodukowane z własnych 
surowców, a sprzedaż może być prowadzana tyl-

ko na ograniczonym obszarze. Wielkość, zakres  
i obszar produkcji produktów pochodzenia 
zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bez-
pośredniej określa rozporządzenie Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 
2015 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych 

przy produkcji produktów pochodzenia zwie-
rzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośred-

niej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1703). 



Obowiązujące limity tygodniowe produkcji produktów pochodzenia zwie-
rzęcego przeznaczone do sprzedaży bezpośredniej mogą być przekro-
czone po uprzednim wyrażeniu zgody przez powiatowego lekarza we-
terynarii właściwego ze względu na miejsce prowadzenia przez podmiot 
działalności w zakresie  produkcji, na wniosek tego podmiotu, pod warun-
kiem zachowania rocznego limitu wielkości tej produkcji.

– Rolniczy handel detaliczny (RHD) to handel detaliczny polegający na 
produkcji żywności zawierającej co najmniej jeden składnik pochodzący 
w całości z własnej uprawy, hodowli lub chowu podmiotu działającego 
na rynku spożywczym oraz zbywaniu żywności konsumentowi finalnemu 
lub zakładom prowadzącym handel detaliczny z przeznaczeniem dla kon-
sumenta finalnego. Nowa definicja RHD ujęta jest w Ustawie z dnia 15 
grudnia 2021 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia pro-
wadzenia przez rolników rolniczego handlu detalicznego (Dz.U.2022 
poz. 138). Przy czym w przypadku żywność jednoskładnikowej np. świe-
że owoce i warzywa, świeże mięso, jaja, czy surowe mleko powinna 
ona w całości pochodzić z własnej uprawy, hodowli lub chowu danego 
podmiotu, a wieloskładnikowa (np. produkty mięsne, produkty mleczne, 
gotowe posiłki, pieczywo) powinna zawierać co najmniej jeden składnik 
pochodzący w całości z własnej uprawy, hodowli lub chowu danego pod-
miotu. W ramach rolniczego handlu detalicznego można wprowadzać na 
rynek, każdego rodzaju żywność, zarówno pochodzenia niezwierzęcego, 
zwierzęcego, jak i żywność złożoną (wyjątek stanowią np. napoje alkoho-
lowe i woda). Sprzedaż żywności musi odbywać się z zachowaniem obo-
wiązujących limitów określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 12 września 2022 r. w sprawie maksymalnej 
ilości żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu de-
talicznego do zakładów prowadzących handel detaliczny z 
przeznaczeniem dla konsumenta finalnego oraz zakresu 
i sposobu jej dokumentowania (Dz.U. 2022 poz. 
1971).
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Limity obowiązują tylko dostawy do zakładów prowadzących handel de-
taliczny z przeznaczaniem do konsumenta końcowego i dotyczą m.in. 
produktów pochodzenia roślinnego, zwierzęcego i złożonych takich jak.: 
mleko surowe i siara, surowa śmietana, jaja od drobiu i od ptaków bez-
grzebieniowych, produkty pszczele, nieprzetworzone/przetworzone 
produkty rybołówstwa, żywe ślimaki lądowe, świeże mięso (pochodzą-
ce od hodowlanych w tym gospodarstwie zwierząt poddanych ubojowi  
w zatwierdzonej rzeźni, produkty mięsne (np. szynki, pasztety, kiełbasy), 
produkty mleczne (np. ser, jogurt, masło), produkty jajeczne, gotowe 
posiłki (potrawy) z produktów pochodzenia zwierzęcego, wyroby garma-
żeryjne stanowiących produkty złożone (np. pierogi z mięsem, serem, 
gołąbki, sałatki warzywno-mięsne) jak i produkty niezwierzęce: surowce 
roślinne, przetwory z owoców i warzyw (np. soki owocowe, dżemy, owo-
ce suszone, kiszonki, marynaty i soki warzywne), przetwory zbożowe 
(np. mąki, kasze, płatki, otręby), pieczywo, pieczywo cukiernicze, ciasta  
i ciastka, przyprawy, koncentraty spożywcze, oleje, gotowe posiłki (po-
trawy), np. pierogi bezmięsne, kopytka i kluski śląskie, knedle z owo-
cami, placki ziemniaczane, napoje bezalkoholowe. Działalność ta może  
być prowadzona tylko i wyłącznie przez rolnika i jego rodzinę. Ważne 
jest, żeby przetwarzanie i sprzedaż nie odbywała się przy zatrudnieniu 
innych osób na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło 
itp. z wyłączeniem: uboju zwierząt rzeźnych i obróbki poubojowej tych 
zwierząt, w tym również rozbioru, podziału i klasyfikacji mięsa, przemiału 
zbóż, wytłaczaniu oleju lub soku, sprzedaży podczas wystaw, festynów, 
targów przez rolnika prowadzącego działalność w ramach RHD.

Działalność w zakresie RHD reguluje Ustawa z 16 listopa-
da 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwie-
nia sprzedaży żywności przez rolników (Dz. U. z 2016, 
poz. 1961). Rok 2022 przyniósł kilka ważnych zmian  

w funkcjonowaniu rolniczego handlu detalicz-
nego. 15 grudnia 2021 r. Sejm uchwalił ustawę  
o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia pro-

wadzenia przez rolników rolniczego handlu deta-
licznego. 



Ustawa weszła w życie z dniem 04.02.2022 r. Wprowadzane zmiany mają 
zapewnić możliwości pozyskania dodatkowego dochodu przez małe ro-
dzinne gospodarstwa i zwiększenie możliwości rozwoju działalności RHD. 
Nowa ustawa rozszerza obszar, na którym mogą być prowadzone dosta-
wy żywności wyprodukowanej w ramach RHD do zakładów prowadzą-
cych handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego, na 
terytorium całej Polski (z wyłączeniem żywności będącej produktem po-
chodzenia zwierzęcego oraz żywności zawierającej jednocześnie środki 
spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzę-
cego). Wspomniana wyżej ustawa zmienia przepisy o RHD poprzez zmia-
ny w: ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 
2006 r. (Dz.U. 2006 nr 171 poz. 1225), ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. 
o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2021 r. poz. 1128,  
z późn. zm.). Natomiast dotychczasowe przepisy wykonawcze obowiązu-
jące na podstawie ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie 
żywności i żywienia zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów 
wykonawczych wydanych na podstawie nowej ww. ustawy. Wymagania 
z zakresu higieny środków spożywczych dla handlu detalicznego, jak  
i rolniczego handlu detalicznego zostały określone przez przepisy rozpo-
rządzenia UE nr 852/20041 i rozporządzenia nr 853/2004 (produkty po-
chodzenia zwierzęcego). Rolnik działający w ramach RHD nie zgłasza/nie 
rejestruje prowadzenia działalności do IJHARS, ale pomimo tego podlega 
kontroli IJHARS – Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożyw-
czych. Kontrole urzędowe przeprowadzane są bez wcześniejszego uprze-
dzenia, z wyjątkiem takich przypadków jak audyt, w których jest koniecz-
ne uprzednie zawiadomienie podmiotu prowadzącego przedsiębiorstwo 
żywnościowe. Kontrole urzędowe mogą być przeprowadzane również bez 
uprzedzenia.
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– Działalność marginalna, lokalna i ograniczona (MLO) jest działal-
nością zajmującą się przetwórstwem, sprzedażą i dostawami produktów 
pochodzenia zwierzęcego na niewielką skalę na lokalny rynek. Produk-
ty pochodzenia zwierzęcego przeznaczone do obróbki lub przetwarzania  
w ramach tej działalności mogą pochodzić z własnego gospodarstwa pro-
wadzącego taką działalność. Jednymi z warunków uznania działalności 
marginalnej, lokalnej i ograniczonej są: przetwarzanie tylko określonych 
produktów pochodzenia zwierzęcego, sprzedaż tylko konsumentowi koń-
cowemu i obligatoryjne dostawy do innych zakładów prowadzących han-
del detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego (np. skle-
pów detalicznych, restauracji czy stołówek) położonych poza miejscem 
produkcji. Podstawowe zasady dotyczące prowadzenia produkcji i sprze-
daży produktów pochodzenia zwierzęcego na małą skalę na lokalny rynek 
w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej oraz szcze-
gółowe warunki pozwalające na uznanie tej działalności za działalność 
marginalną, lokalną i ograniczoną definiuje Rozporządzenie Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2016 r. (Dz. U. 2016 poz. 
451). Rozporządzenie określa zakres i obszar produkcji, a także limity 
dostaw produktów pochodzenia zwierzęcego do zakładów prowadzących 
handel detaliczny z przeznaczeniem do konsumenta końcowego. Uści-
śla również wymagania weterynaryjne, jakie powinny być spełnione przy 
prowadzeniu tego rodzaju działalności. Obowiązujące limity mogą zostać 
podwyższone, w przypadku produktów rybołówstwa, świeżego mięsa 
zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych albo zwierząt 
łownych lub wyprodukowanych z tych rodzajów mięsa surowych wyrobów 
mięsnych lub mięsa mielonego. W tym celu należy uzyskać zgodę powia-
towego lekarza weterynarii, pod warunkiem zachowania rocznego limitu, 
który wynosi 26 ton rocznie.
Wymagania higieniczne dla zakładów zajmujących się produkcją żyw-
ności zostały określone w przepisach prawa żywnościowego na pozio-
mie Unii Europejskiej i są jednakowe dla zakładów we wszystkich pań-
stwach członkowskich UE. Stosuje się przepisy Rozporządzenia (WE) nr 
852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 
r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz.U. L 139 z 30.04.2004, 
s. 1, z póź. zm.) i przepisy wydane w trybie tego rozporządzenia. 



Szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pocho-
dzenia zwierzęcego zawiera rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Par-
lamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. 

PORÓWNANIE CZTERECH FORM SPRZEDAŻY

Dostawy 
bezpośred-

nie

Sprzedaż 
bezpośred-

nia

Rolniczy 
handel 

detaliczny 
(RHD)

Marginalna 
lokalna 

ograniczona 
(MLO)

SUROWCE

- surowce 
produkcji 
pierwotnej 

pochodzenia 
roślinnego, 
takie jak: 

zboża, owo-
ce, warzywa, 
zioła, runo 

leśne, grzyby 
uprawne,

- surowce 
pochodzące 
z dokonywa-
nych osobi-
ście zbiorów 
ziół i runa 
leśnego,

- środki 
spożywcze 
pochodzące 
z produktów 
lub surow-

ców, wymie-
nionych wy-
żej w postaci 
kiszonej lub 
suszonej.

- tusze lub  
podroby dro-

biowe, 

-  tusze lub  
podroby za-
jęczaków, 

- tusze lub 
podroby 

zwierzyny 
łownej,

- żywe ślima-
ki lądowe,

- mleko, 
siara, surowa 

śmietana,

- produkty 
rybołówstwa,

- produk-
ty pszczele 
nieprzetwo-

rzone,

- jaja od 
drobiu lub 

ptaków bez-
grzebienio-

wych

- surowce 
pochodzenia 
roślinnego,

- produkty 
przetworzone 
pochodzenia 
roślinnego,

- surowce 
pochodzenia 
zwierzęcego,

- produkty 
pochodzenia 
zwierzęcego,

- żywność 
złożona tj. 
zawierają-
ca środki 

spożywcze 
pochodzenia 
niezwierzęce-
go i zwierzę-

cego

- produkcja produk-
tów mlecznych lub 
prod. na bazie siary

- produkcja obrobio-
nych lub przetworzo-
nych prod. rybołów-

stwa,

- produkcja su-
rowych wyrobów 
mięsnych, mięsa 

mielonego,

- produkcja prod. 
mięsnych,

- rozbiór mięsa 
wołowego, wieprzo-
wego, baraniego, 

koziego, końskiego, 
z drobiu lub zajęcza-

ków,

- rozbiór mięsa 
zwierząt łownych 

oraz zwierząt dzikich 
utrzymywanych  

w warunkach fermo-
wych

- produkcja produk-
tów jajecznych,

- produkcja go-
towych posiłków 

(potraw) wyprodu-
kowanych z prod. 
pochodzenia zwie-

rzęcego lub z udzia-
łem tych produktów.
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REJESTRA-
CJA

Państwowa 
Powiatowa 
Inspekcja 
Sanitarna 

(PPIS)
(*nie polega 
rejestracji 

działalności 
gospodar-

czej)

Powiatowy 
Inspektorat 
Wetrynarii 
(PIW)/PLW

(*nie polega 
rejestracji 

działalności 
gospodar-

czej)

Państwowa 
Powiatowa 
Inspekcja 
Sanitarna 

(PPIS)
lub/i Powia-
towy Inspek-
torat Wetry-
narii (PIW)

(*nie polega 
rejestracji 
dz. gospo-
darczej)

Powiatowy Inspekto-
rat Wetrynarii (PIW)/

PLW
(*nie polega reje-
stracji działalności 

gospodarczej)

TERMIN 
ZŁOŻENIA 
WNIOSKU 
O WPIS 

DO REJE-
STRU

PPIS – co 
najmniej 14 
dni przed 

rozpoczęciem 
działalności

PIW – co 
najmniej 30 
dni przed 

rozpoczęciem 
działalności

PPIS – co 
najmniej 14 

dni,
PIW – co 

najmniej 30 
dni przed 

rozpoczęciem 
działalności

PIW – co najmniej 
30 dni przed rozpo-
częciem działalności

PROJEKT

nie obowią-
zuje projekt 
technologicz-

ny

nie obowią-
zuje projekt 
technologicz-

ny

nie obowią-
zuje projekt 
technologicz-

ny

obowiązuje projekt 
technologiczny w za-
leżności od sytuacji 

rolnika

ILOŚCIO-
WE LIMI-
TY SPRZE-

DAŻY

nie określo-
no, jednakże 

nie mogą 
przekroczyć 

wielkości plo-
nów gospo-

darstwa

obowiązują obowiązu-
ją - dotyczą 
wyłącznie 
dostaw do 
zakładów 
prowadzą-
cych handel 
detaliczny

obowiązują - dotyczą 
wyłącznie dostaw do 
zakładów prowadzą-
cych handel deta-

liczny

OPODAT-
KOWANIE

działalność 
nieopodatko-

wana

działalność 
nieopodatko-

wana

działalność 
nie opodat-
kowana do 
100.000 

zł, powyżej 
tej sumy 2 
% podatek 
ryczałtowy

Tak jak w RHD, 
ale zależne jest od 

sytuacji rolnika
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Dostawy 
bezpośred-

nie

Sprzedaż 
bezpośred-

nia

Rolniczy 
handel 

detaliczny 
(RHD)

Marginalna 
lokalna 

ograniczona 
(MLO)

MIEJSCA 
PROWA-
DZENIA 

SPRZEDA-
ŻY

na terenie 
własnego 
gospodar-

stwa rolnego, 
na targo-
wiskach, 
placach 

targowych, 
ze specja-
listycznych 
środków 

transportu, 
sprzedaż 

przez inter-
net, dostawy 
do lokalnych 

sklepów  
i zakładów 
gastrono-
micznym 

(restauracje, 
bary, stołów-

ki szkolne  
i inne)

na terenie 
własnego go-
spodarstwa 

rolnego,
targowi-
skach,  

z urządzeń 
ruchomych 
i tymcza-
sowych, 
sprzedaż 

wysyłkowa, 
interneto-

wa, a także 
dostawy do 
zakładów 
prowadzą-
cych handel 
detaliczny 
bezpośred-
nio zaopa-
trujących 

konsumenta 
końcowego

w gospo-
darstwie, na 
targowisku, 
podczas wy-
staw, festy-
nów, targów 
lub kierma-
szy, z urzą-
dzeń rucho-
mych i tym, 

sprzedaż 
wysyłkowa, 
internetowa,
z automatów 

vendingo-
wych, dosta-
wy do zakł. 
prowadzą-
cych handel 
detaliczny 
z przezna-

czeniem dla 
konsumenta 
końcowego

w budynkach przyle-
gających do miejsca 
produkcji, z obiek-
tów lub urządzeń 

ruchomych lub tym-
czasowych, w tym 
ze środków trans-
portu, z urządzeń 

dystrybucyjnych do 
sprzedaży żywności, 
wysyłkowo lub przez 

internet, a także 
dostawy do zakła-
dów prowadzących 
handel detaliczny  
z przeznaczeniem 

dla konsumenta koń-
cowego

OBSZAR 
SPRZEDA-

ŻY

sprzedaż 
w danym 

wojewódz-
twie i woje-
wództwach 
przyległych

sprzedaż 
w danym 

wojewódz-
twie i woje-
wództwach 
przyległych 
(cały kraj – 

dotyczy tylko 
promocji  

w trakcie tar-
gów, wystaw, 

itp.)

sprzedaż  
w całym kra-
ju (*mięso  
i jego prze-
twory tylko 
w danym 

wojewódz-
twie i woje-
wództwach 
przyległych)

sprzedaż w danym 
woj. i przyległych 
powiatach, w mia-

stach będących 
siedzibą wojewody 
lub sejmiku woje-

wództwa położonych 
na obszarach

województw sąsia-
dujących

z woj., w którym jest 
prowadzona produk-
cja (cały kraj – do-
tyczy tylko promocji 

w trakcie targów, 
wystaw, itp.)
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Wszystkie omówione formy sprzedaży żywności mogą korzystać z in-
ternetowej platformy sprzedaży bezpośredniej „Polski e-bazarek”. 
Powstała ona z inicjatywy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jako 
narzędzie internetowe mające na celu pomoc w nawiązywaniu bezpo-
średnich kontaktów przez rolników i producentów żywności z konsumen-
tami, na płaszczyźnie tradycyjnych sposobów sprzedaży płodów rolnych, 
żywności, produktów i usług oferowanych przez rolników i producentów 
rolnych. „Polski e-bazarek” podzielony jest na wojewódzkie e-bazar-
ki z lokalnymi ogłoszeniami, które koordynowane są przez Wojewódzkie 
Ośrodki Doradztwa Rolniczego. Dostępny jest pod linkiem https://www.
polskiebazarek.pl/

Źródło: rozporządzenia i ustawy wymienione w broszurze. 

Autor: Jarosław Trzebiatowski, spec. ds. przedsiębiorczości na obszarach 
wiejskich

Załączniki: Aleksandra Wysocka specjalista ds. rozwoju obszarów wiejskich

Opracowanie i skład tekstu:
Ewelina Szyc Kierownik Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Opracowanie okładki, skład broszury:
Magdalena Dublinowska - Dział Metodyki Doradztwa Szkoleń i Wydawnictw

©Copyright by Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu
Lubań 2022

Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnia-
nie bez zgody PODR w Lubaniu jest zabronione
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Załączniki do broszury pn. „Krótkie Łańcuchy Dostaw – różne formy sprzedaży żywności”

Tabela 1
MAKSYMALNA ILOŚĆ ŻYWNOŚCI POCHODZENIA NIEZWIERZĘCEGO INNEJ NIŻ SUROWCE 
ORAZ ŻYWNOŚCI ZAWIERAJĄCEJ JEDNOCZEŚNIE ŚRODKI SPOŻYWCZE POCHODZENIA 
NIEZWIERZĘCEGO I PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO ZBYWANEJ ROCZNIE W RA-
MACH ROLNICZEGO HANDLU DETALICZNEGO DO ZAKŁADÓW PROWADZĄCYCH HANDEL DE-
TALICZNY Z PRZEZNACZENIEM DLA KONSUMENTA FINALNEGO – załącznik nr 2 do Rozpo-
rządzenia*

Lp. Nazwa żywności pochodze-
nia niezwierzęcego innej 

niż surowce oraz żywności 
zawierającej jednocześnie 
środki spożywcze pocho-
dzenia niezwierzęcego 
i produkty pochodzenia 

zwierzęcego

Kategorie 
żywności wy-

mienionej  
w kolumnie 2

Maksymalna 
ilość

Jednostka

1 Przetwory z owoców soki owocowe 6700 litr

dżemy 3400 kilogram

owoce suszone 1600 kilogram

inne 3900 kilogram lub litr

2 Przetwory z warzyw kiszonki wa-
rzywne

5000 kilogram

marynaty wa-
rzywne

3400 kilogram

soki warzywne 10 000 litr

inne 6200 kilogram lub litr 

3 Przetwory z owoców i warzyw, w tym soki 8400 kilogram lub litr

4 Przetwory z warzyw i grzybów 3400 kilogram

5 Przetwory z grzybów 200 kilogram

6 Przetwory z orzechów 700 kilogram

7 Przetwory zbożowe mąki 16 000 kilogram

kasze 7300 kilogram

płatki 6500 kilogram

otręby 5800 kilogram

inne 8900 kilogram

8 Pieczywo 15 400 kilogram

8 Pieczywo 15 400 kilogram

9 Pieczywo cukiernicze, ciasta i ciastka 2500 kilogram

10 Wyroby cukiernicze 700 kilogram

11 Przyprawy 300 kilogram
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12 Koncentraty spożywcze koncentraty warzywne 2500 litr

syropy owocowe 2700 litr

inne 2600 litr

13 Oleje 10 000 litr

14 Gotowe posiłki (potra-
wy) niemięsne

pierogi 2000 kilogram

kopytka i kluski śląskie 4000 kilogram

knedle z owocami 2900 kilogram

placki ziemniaczane 4000 kilogram

inne 3300 kilogram

15 Żywność, w tym gotowe posiłki (potrawy), za-
wierająca jednocześnie środki spożywcze pocho-
dzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia 
zwierzęcego 

2400 kilogram

16 Napoje bezalkoholowe 10 000 litr
*Źródło: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 12 września 2022 r. w sprawie maksymalnej 
ilości żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego do zakładów prowadzących handel detaliczny z przezna-
czeniem dla konsumenta finalnego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania

Tabela 2 
MAKSYMALNA ILOŚĆ SUROWCÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO ZBYWANYCH ROCZNIE  
W RAMACH ROLNICZEGO HANDLU DETALICZNEGO DO ZAKŁADÓW PROWADZĄCYCH HAN-
DEL DETALICZNY Z PRZEZNACZENIEM DLA KONSUMENTA FINALNEGO -  załącznik nr 3 do 
Rozporządzenia*

Lp. Nazwa surowców pochodzenia 
zwierzęcego

Maksymalna ilość Jednostka

1 Mleko surowe, siara oraz mleko 
surowe i siara

52 000 litr

2 Surowa śmietana 10 400 litr

3 Jaja drobiu 148 200 sztuka

4 Jaja ptaków bezgrzebieniowych 800 sztuka

5 Produkty pszczele nieprzetworzo-
ne, w tym miód, pyłek pszczeli, 
pierzga, mleczko pszczele

do 5 rodzin pszczelich - 150 kilogram

do 10 rodzin pszczelich - 300

do 20 rodzin pszczelich - 600

do 30 rodzin pszczelich - 900

do 40 rodzin pszczelich – 1 200

do 50 rodzin pszczelich – 1 500

do 60 rodzin pszczelich – 1 800

do 70 rodzin pszczelich – 2 100

do 80 rodzin pszczelich – 2 400
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6 Produkty rybołówstwa żywe lub uśmiercone i nie-
poddane czynnościom naruszającym ich pierwotną 
budowę anatomiczną lub poddane czynnościom 
wykrwawiania, odgławiania, usuwania płetw lub 
patroszenia

1 800 kilogram

7 Żywe ślimaki i lądowe przeznaczone do spożycia 
przez ludzi z rodziny Helicidae, w tym gatunków 
Helix pomatia, Cornu aspersum aspersum, Cornu 
aspersum maxima, Helix lucorum, z rodziny Achati-
niae, Hygromiidae lub Sphincterochilidae

1 000 kilogram

*Źródło:  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 12 września 2022 r. w sprawie maksymal-
nej ilości żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego do zakładów prowadzących handel detaliczny  
z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania

Tabela 3 
MAKSYMALNA ILOŚĆ PRODUKTÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO INNYCH NIŻ SUROWCE 
ZBYWANYCH ROCZNIE W RAMACH ROLNICZEGO HANDLU DETALICZNEGO DO ZAKŁADÓW 
PROWADZĄCYCH HANDEL DETALICZNY Z PRZEZNACZENIEM DLA KONSUMENTA FINALNE-
GO - załącznik nr 4 do Rozporządzenia*

Lp. Nazwa produktów pochodzenia zwierzęcego 
innych niż surowce

Maksymal-
na ilość

Jednostka

1 Świeże mięso wołowe, wieprzowe, branie, kozie, 
końskie i produkowanie z tego mięsa surowe wyro-
by mięsne lub mięso mielone

2 300 kilogram

2 Świeże mięso drobiowe lub zajęczaków i produ-
kowane z tego mięsa surowe wyroby mięsne lub 
mięso mielone

2 100 kilogram

3 Świeże mięso zwierząt dzikich utrzymywanych  
w warunkach fermowych i produkowane z tego mię-
sa surowe wyroby mięsne lub mięso mielone

1 100 kilogram

4 Produkty mięsne 1 400 kilogram

5 Wstępnie przetworzone lub przetworzone produkty 
rybołówstwa

3 000 kilogram

6 Produkty mleczne i produkty na bazie siary 2 600 kilogram

7 Produkty jajeczne 1 300 kilogram

8 Pozostałe produkty pochodzenia zwierzęcego inne 
niż surowce, niewymienione w lp. 1-7, w tym 
gotowe posiłki (potrawy) z produktów pochodzenia 
zwierzęcego

1 400 kilogram

*Źródło: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 12 września 2022 r. w sprawie maksymalnej 
ilości żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego do zakładów prowadzących handel detaliczny z prze-
znaczeniem dla konsumenta finalnego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania
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Tabela 4 
WIELKOŚĆ PRODUKCJI PRODUKTÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO PRZEZNACZONYCH 
DO SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ*

Lp. Nazwa produktów Maksymalna wielkość

1 W przypadku tusz indyków, wraz z podrobami pozyskanymi 
z tych indyków

50 sztuk tygodniowo

2 W przypadku tusz gęsi, wraz z podrobami pozyskanymi  
z tych gęsi

500 sztuk tygodniowo

3 W przypadku tusz innych gatunków drobiu niż wymienione 
w pkt 1 i 2, wraz z podrobami pozyskanymi z tego drobiu

200 sztuk tygodniowo

4 W przypadku tusz zajęczaków, wraz z podrobami pozyska-
nymi z tych zajęczaków

100 sztuk tygodniowo

5 W przypadku tusz grubej zwierzyny łownej, wraz z podro-
bami pozyskanymi z tej zwierzyny

10 000 kg rocznie

6 W przypadku tusz drobnej zwierzyny łownej, wraz z podro-
bami pozyskanymi z tej zwierzyny

10 000 kg rocznie

7 W przypadku żywych ślimaków  lądowych 1000 kg rocznie

8 W przypadku mleka surowego lub mleka surowego i siary 1000 litrów tygodniowo

9 W przypadku surowej śmietany 200 litrów tygodniowo

10 W przypadku jaj pozyskanych od drobiu 2450 sztuk tygodniowo

11 W przypadku jaj pozyskanych od ptaków bezgrzebienio-
wych

500 sztuk rocznie

*Źródło: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 30 września 
2015 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzę-
cego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej

Tabela 5 
Powiatowy lekarz weterynarii właściwy ze względu na miejsce prowadzenia przez podmiot 
działalności w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do 
sprzedaży bezpośredniej, o których mowa w ust. 1 pkt 1–4 i 8–10, na wniosek tego podmio-
tu, może wyrazić zgodę na przekroczenie w danym tygodniu wielkości produkcji tych produk-
tów pod warunkiem zachowania rocznego limitu wielkości tej produkcji, który wynosi*:

1 W przypadku tusz indyków, wraz z podrobami pozyskanymi z tych 
indyków

2500 sztuk

2 W przypadku tusz innych gatunków drobiu niż wymieniony w pkt 1, 
wraz z podrobami pozyskanymi z tego drobiu

10 000 sztuk

3 W przypadku tusz zajęczaków, wraz z podrobami pozyskanymi z 
tych zajęczaków

5000 sztuk

4 W przypadku mleka surowego albo mleka surowego i siary 52 000 litrów

5 W przypadku surowej śmietany 10 400 litrów

6 W przypadku jaj pozyskanych od drobiu 127 400 sztuk
*Źródło: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wymagań 
weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej



Tabela 6 
Maksymalne wagi dostawy produktów pochodzenia zwierzęcego z zakładu prowa-
dzącego sprzedaż do innych zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla 
konsumenta końcowego – MLO*

Lp. Nazwa produktu Maksymalna waga

1 W przypadku świeżego mięsa wołowego, wieprzowego, bara-
niego, koziego, końskiego lub produkowanych z tego mięsa 
surowych wyrobów mięsnych lub mięsa mielonego

tona tygodniowo

2 W przypadku świeżego mięsa drobiowego lub zajęczaków lub 
produkowanych z tego mięsa surowych wyrobów mięsnych 
lub mięsa mielonego

0,5 tony tygodniowo

3 W przypadku produktów mięsnych 1,5 tony tygodniowo

4 W przypadku świeżego mięsa zwierząt dzikich utrzymywa-
nych w warunkach fermowych lub produkowanych z tego 
mięsa surowych wyrobów mięsnych lub mięsa mielonego

0,5 tony tygodniowo

5 W przypadku świeżego mięsa zwierząt łownych odstrzelonych 
zgodnie z przepisami prawa łowieckiego lub produkowanych 
z tego mięsa surowych wyrobów mięsnych lub mięsa mielo-
nego

0,5 tony tygodniowo

6 W przypadku produktów rybołówstwa 0,5 tony tygodniowo

7 W przypadku produktów mlecznych lub produktów na bazie 
siary łącznie

0,5 tony tygodniowo

8 W przypadku produktów jajecznych 0,15 tony tygodniowo

9 W przypadku gotowych posiłków (potraw) wyprodukowanych 
z produktów pochodzenia zwierzęcego, o których mowa w pkt 
1 lit. A-H, lub z udziałem tych produktów

1,5 tony tygodniowo

*Źródło: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie szczegółowych 
warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej
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