Rolniczy Handel Detaliczny

Rolniczy handel detaliczny – handel detaliczny w rozumieniu art. 3 ust. 7 rozporządzenia nr 178/2002, polegający na:
a) produkcji żywności zawierającej co najmniej jeden składnik pochodzący w całości z własnej uprawy, hodowli lub chowu podmiotu działającego na
rynku spożywczym oraz
b) zbywaniu żywności, o której mowa w lit. a, konsumentowi finalnemu, o którym mowa w art. 3 ust. 18 rozporządzenia nr 178/2002, lub zakładom
prowadzącym handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego;

Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu
ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników (Dz. U. z 2016 r., poz.
1961)

Wymagania

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu
ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników do sklepów i restauracji
(Dz.U. 2018 poz. 2242)
Ustawa z dnia 15 grudnia 2021 r. o zmianie niektórych ustaw w celu
ułatwienia prowadzenia przez rolników rolniczego handlu detalicznego

Maksymalne limity żywności
zbywane w ramach RHD

Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem do spraw zdrowia określi, w
drodze rozporządzenia , maksymalna ilość żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu
detalicznego do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta
finalnego oraz zakres i sposób dokumentowania tej ilości, mając na względzie potrzeby
konsumentów finalnych, rodzaj zbywanej żywności oraz ochronę zdrowia publicznego, w tym
zapewnienie bezpieczeństwa tej żywności.

Produkty pochodzenia roślinnego

Wymagania higieniczne

- Surowce pochodzenia roślinnego
- Produkty przetworzone pochodzenia roślinnego

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i
Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i
wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd
ds. bezpieczeństwa żywności oraz ustanawiające procedury w
zakresie bezpieczeństwa żywności
Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i
Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków
spożywczych – załącznik II

Rejestracja w Powiatowym
Inspektoracie Sanitarnym

Rejestracja w stacji sanitarno-epidemiologicznej terenowo
właściwej dla prowadzenia działalności
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.05.2007 r. w sprawie
wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania
zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu
żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji
Sanitarnej (Dz.U. 2007 nr 106 poz. 730)

co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia działalności
Wniosek o wpis do rejestru
Odbiorca żywności :
1) konsument finalny,
2)zakład prowadzący handel detaliczny bezpośrednio zaopatrującey konsumenta
końcowego

Zaświadczenie o wpisie do
rejestru podmiotów
nadzorowanych przez
Powiatową Inspekcję Sanitarną

Prowadzenie sprzedaży
produktów wytworzonych z
surowców pochodzenia
roślinnego

Sprzedaż surowców roślinnych oraz produktów wytworzonych z surowców
pochodzenia roślinnego dla klienta finalnego oraz do zakładów prowadzących handel
detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego odbywa się wyłącznie na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Zbywanie żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego nie może być
dokonywane z udziałem pośrednika, chyba że zbywanie tej żywności odbywa się
podczas wystaw, festynów, targów lub kiermaszy organizowanych w celu promocji
żywności, a pośrednik zbywa konsumentom finalną żywność:
- wyprodukowana przez tego pośrednika w ramach RHD,
- 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
Sprzedaż konsumentowi finalnemu może być prowadzona:
- w gospodarstwach w których produkty zostały wytworzone,
- w miejscach przeznaczonych do prowadzenia handlu np. targowiska,
- z urządzeń ruchomych, tymczasowych, za pośrednictwem sprzedaży wysyłkowej

Produkty pochodzenia
zwierzęcego

Wymagania higieniczne

- surowce pochodzenia zwierzęcego
- produkty pochodzenia zwierzęcego
- żywność złożona tj. zawierająca jednocześnie środki spożywcze
pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia
zwierzęcego

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i
Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i
wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski
Urząd ds. bezpieczeństwa żywności oraz ustanawiające
procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności
Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i
Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków
spożywczych

Rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i
Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne
przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności
pochodzenia zwierzęcego

Rejestracja u Powiatowego Lekarza
Weterynarii

Decyzja administracyjna o wpisie do
rejestru.
Nadanie weterynaryjnego numeru
identyfikacyjnego

30 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności należy
złożyć stosowny wniosek do właściwego ze względu na siedzibę
zakładu lub miejsce prowadzenia działalności powiatowego
lekarza weterynarii

Odbiorca żywności :
1) konsument finalny,
2)zakład prowadzący handel
konsumenta końcowego

Prowadzenie sprzedaży surowców
pochodzenia zwierzęcego

1)
2)

detaliczny

bezpośrednio

zaopatrujący

sprzedaż dla konsumenta finalnego – na terenie całej Polski,
zbywanie żywności w ramach RHD do zakładów prowadzących handel
detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego w przypadku
żywności będącej produktem pochodzenia zwierzęcego oraz żywności
zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i
produkty pochodzenia zwierzęcego sprzedaż może być prowadzona
wyłącznie na obszarze województwa, w którym ma miejsce prowadzenie
produkcji tej żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego, lub na
obszarach powiatów lub miast stanowiących siedzibę wojewody lub
sejmiku województwa, sąsiadujących z tym województwem

Zbywanie żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego nie może być
dokonywana z udziałem pośrednika, chyba że zbywanie tej żywności odbywa
się podczas wystaw, festynów, targów lub kiermaszy organizowanych w celu
promocji żywności, a pośrednik zbywa konsumentom finalną żywność:
- Wyprodukowana przez tego pośrednika w ramach RHD, - 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
Sprzedaż konsumentowi finalnemu może być prowadzona:
- w gospodarstwach w których produkty zostały wytworzone,
- w miejscach przeznaczonych do prowadzenia handlu np. targowiska,
- z urządzeń ruchomych, tymczasowych, za pośrednictwem sprzedaży
wysyłkowej

Oznakowanie miejsca sprzedaży
żywności

W miejscu zbywania żywności konsumentowi finalnemu
przez podmiot prowadzący rolniczy handel detaliczny, w
tym przez pośrednika umieszcza się w sposób czytelny i
widoczny dla konsumenta:
- informację „rolniczy handel detaliczny”,
wskazuje dane:

ROLNICZY HANDEL
DETALICZNY

- imię i nazwisko albo nazwę i siedzibę
prowadzącego rolniczy handel detaliczny;
- adres miejsca prowadzenia produkcji
żywności;
- weterynaryjny numer identyfikacyjny
prowadzącego rolniczy handel detaliczny,
numer został nadany.

podmiotu

zbywanej
podmiotu
o ile taki

Znakowanie opakowanej żywności

Rozporządzenia (UE) nr 1169/2011z dnia 25 października 2011 r.
w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat
żywności

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych
rodzajów środków spożywczych (Dz.U. 2015 poz. 29)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
13 kwietnia 2004 r. 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)

Jakość handlowa surowców

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną
organizację rynków produktów rolnych

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 543/2011
z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiające szczegółowe zasady
stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007
w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora
przetworzonych owoców i warzyw

Jakość mikrobiologiczna

Rozporządzenie Komisji (WE) NR 2073/2005 z dnia
15 listopada 2005 r. w sprawie kryteriów mikrobiologicznych
dotyczących środków spożywczych

