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Celem stworzenia rolnikom lepszych możliwości rozwoju 
produkcji i sprzedaży domowych przetworów produkowa-
nych z wykorzystaniem produktów pierwotnych, pochodzą-
cych z własnej uprawy lub hodowli, gdzie konsument będzie 
miał bezpośredni dostęp do żywności, charakterystycznej dla 
danego regionu o wysokich walorach jakościowych - stworzono 
w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego możliwość sprzeda-
ży produktów rolnych bez konieczności: zakładania działalności, 
opłacania składek ZUS-u, Płacenia VAT-u, opłacania podatku do-
chodowego do kwoty 100 000 zł przychodu.

Co to jest Rolniczy Handel Detaliczny?

RHD to działalność rolników umożliwiająca wprowadzenie do 
obrotu wyprodukowanej żywności w całości lub części pocho-
dzącej uprawy, hodowli lub chowu i być zbywana na rzecz kon-
sumentów finalnych bez udziału pośredników tz. sprzedaż w ra-
mach krótkich łańcuchów dostaw.

Przepisy dotyczące RHD: Ustawa o zmianie niektórych ustaw 
w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników obowiązującą 
od 1 stycznia 2017 r.., Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie 
niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolni-
ków do sklepów i restauracji, Ustawa z 15 grudnia 2021 r. o zmianie 



4

niektórych ustaw w celu ułatwienia prowadzenia przez rolników rol-
niczego handlu detalicznego wprowadza zmiany w kilku ustawach. 
W ustawie z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności 
i żywienia (Dz.U. z 2020 r. poz. 2021):

• doprecyzowano pochodzenie składników wykorzystywa-
nych do produkcji żywności w ramach rolniczego handlu 
detalicznego poprzez zmianę definicji pojęcia „rolniczy han-
del detaliczny”, tj. w przypadku żywności jednoskładnikowej 
powinna ona w całości pochodzić z własnej uprawy, hodowli 
lub chowu danego podmiotu, a w przypadku żywności za-
wierającej więcej niż jeden składnik powinna zawierać co 
najmniej jeden składnik pochodzący w całości z własnej 
uprawy, hodowli lub chowu danego podmiotu;

• rozszerzony został obszar, na którym mogą być prowadzo-
ne dostawy żywności wytworzonej w ramach rolniczego 
handlu detalicznego 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 pocho-
dzenia zwierzęcego, zbywanie możliwe będzie wyłącznie 
na obszarze województwa, w którym ma miejsce prowa-
dzenie produkcji tej żywności w ramach rolniczego handlu 
detalicznego, lub na obszarach powiatów lub miast stano-
wiących siedzibę wojewody lub sejmiku województwa, są-
siadujących z tym województwem;

• zniesione zostały maksymalne limity żywności zbywanej 
w ramach rolniczego handlu detalicznego w odniesieniu do 
sprzedaży żywności konsumentom finalnym i pozostawie-
nie tych limitów wyłącznie w odniesieniu do dostaw do za-
kładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem 
dla konsumenta finalnego;



5

• wprowadzono przepis, zgodnie z którym brak umieszczenia 
w miejscu zbywania żywności w ramach rolniczego handlu 
detalicznego oznaczenia lub podanie w tym oznaczeniu in-
formacji niepełnych lub nieprawdziwych podlega grzywnie.

Zwolnienie podatkowe w ramach prowadzenia rolniczego 
handlu detalicznego w ustawie z 26 lipca 1991 r. o podatku do-
chodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. 
zm.): 

• większe możliwości dla prowadzonej działalności: podwyż-
szone zostały kwoty przychodów zwolnionych z podatku 
dochodowego – z 40 tys. do 100 tys. zł – ze sprzedaży 
przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy tz. w ra-
mach krótkich łańcuchów dostaw produktów roślinnych 
i zwierzęcych (z wyjątkiem przetworzonych produktów ro-
ślinnych i zwierzęcych uzyskanych w ramach prowadzonych 
działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów opo-
datkowanych podatkiem akcyzowym na podstawie odręb-
nych przepisów zwolnionych z podatku dochodowego).
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Zasady rejestracji rolniczego handlu detalicznego

Rolniczy Handel Detaliczny jest jedną z tych działalności jak 
działalność nierejestrowana, działalność agroturystyczna rolni-
ków, których nie trzeba rejestrować w urzędzie. Z możliwości 
oferowanych przez Rolniczy Handel Detaliczny mogą korzystać 
producenci żywności pod różnymi formami. Dzięki RHD wie-
le gospodarstw domowych, czy kół gospodyń wiejskich może 
zacząć legalnie sprzedawać swoje tradycyjne i ekologiczne 
produkty.

Wymaganiem jest wykorzystanie co najmniej 50% własnych 
składników w sprzedawanych produktach. Liczba składników ro-
ślinnych lub zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, ho-
dowli lub chowu, użytych do produkcji danego produktu musi 
stanowić co najmniej jego 50%, z wyłączeniem wody.

W ramach RHD możesz produkować i sprzedawać na bazie 
przepisów Rolniczego Handlu Detalicznego:
• produkty pochodzenia roślinnego,
• produkty pochodzenia zwierzęcego,
• oleje,
• chleby,
• dżemy,
• soki,
• wszelkiego rodzaju przetwory.

UWAGA!
Nie możesz sprzedawać produktów z mięsa zwierząt kopytnych, któ-
re pozyskasz z uboju dokonanego poza rzeźnią zatwierdzoną przez 
powiatowego  lekarza  weterynarii  (np.  z  uboju  własnych  zwierząt 
hodowlanych). Mięso  zwierząt  kopytnych  (np.  świnie,  bydło,  owce 
i kozy) przetwarzane i wprowadzane na rynek w ramach rolniczego 
handlu detalicznego musi pochodzić z uboju przeprowadzonego 
w rzeźni zatwierdzonej przez organy Inspekcji Weterynaryjnej. 
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Każdy producent w ramach RHD zobowiązany jest do sto-
sowana przepisów SSE w zakresie bezpieczeństwa i higieny 
produkcji żywności. Warto pamiętać, że produkcja może od-
bywać się w pomieszczeniach domowych, np. prywatnych do-
mach mieszkalnych. Można do tego celu wykorzystać sprzęt 
i urządzenia gospodarstwa domowego w kuchni domowej. 
Wówczas obowiązują wymogi określone w załączniku II w roz-
dziale III (uproszczone wymagania higieniczne) rozporządzenia  
nr 852/2004. Inne wymagania należy spełnić.

Identyfikacja produktu - etykieta

Żywność sprzedawana w ramach rolniczego handlu detaliczne-
go musi być oznaczona. Identyfikację produktów określają prze-
pisy w rozporządzeniu nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. 
i w rozporządzeniu MRiRW z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie 
znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych 
(Dz.U. z 2015 r. poz. 29 z późn. zm.).

Dane na żywności pakowanej możesz umieścić na opakowa-
niu lub na załączonej do etykiecie. Powinny być przede wszyst-
kim czytelne.

Dane, które muszą znajdować się na etykiecie

• Nazwa żywności – nazwa przewidziana w przepisach prawa, 
której nie możesz ustalać dowolnie (szczegółowe zasady 
posługiwania się nazwami produktów opisane są w rozpo-
rządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 23 grudnia 
2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów 
środków spożywczych (Dz.U. z 2015 r. poz. 29 ze zm.).

• Wykaz składników – wszystkie składniki środka spożywcze-
go, w malejącej kolejności. Nie trzeba podawać składników 
w przypadku świeżych owoców i warzyw, sera, masła, śmie-
tany-środki spożywcze zawierające jeden składnik,



8

Nie ma obowiązku podawać informacji o wartości odżyw-
czej. Główny Inspektorat Sanitarny podaje, że jeśli żywność 
jest wytwarzana w małych ilościach i jednocześnie dostarcza-
na jest bezpośrednio przez rolnika (bez udziału pośredników) 
do miejscowych placówek handlu detalicznego, to obowiązuje 
tutaj zwolnienie z podawania wartości odżywczej na podstawie  
pkt 19 załącznika V do rozporządzenia 1169/2011.

Miejsce sprzedaży 

Prowadząc działalność w ramach Rolniczego Handlu Detalicz-
nego prowadzimy sprzedaż w ramach krótkich łańcuchów do-
staw na tz. rynku lokalnym. Sprzedaż może odbywać się:
• w miejscach, w których produkty zostały wytworzone (czyli 

np. w gospodarstwie) lub 
• w miejscach przeznaczonych do prowadzenia handlu (np. 

targowisko).

W ramach RHD można sprzedać produkty zakładom prowadzą-
cym handel detaliczny z przeznaczaniem dla konsumenta final-
nego (np. sklepy, stołówki, restauracje).

Produkty żywnościowe pochodzenia zwierzęcego lub mie-
szane (roślinno-zwierzęce) mogą być sprzedawane tylko na te-
renie danego województwa, gdzie zostały wyprodukowane oraz 
na terenie powiatów ościennych. Na terenie całej Polski można 
sprzedawać wyroby pochodzenia roślinnego.

Oznakowanie miejsca sprzedaży 

Oznakowanie miejsca sprzedaży musi być czytelne i widoczne 
dla konsumenta. Oznaczenia muszą znaleźć się przede wszyst-
kim w miejscu prowadzenia produkcji i sprzedaży. W widocznym 
miejscu musi się znaleźć imię i nazwisko lub siedziba podmiotu, 
który działa w ramach RHD. Należy umieścić również miejsce, 
w którym produkowana jest żywność.
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Podmioty przetwarzające produkty pochodzenia zwierzęce-
go zamieszczają również weterynaryjny numeru identyfikacyjny.

Tablica powinna zawierać wyraźny napis: rolniczy handel  
detaliczny i wskazywać dane:
• imię i nazwisko lub nazwę i siedzibę podmiotu,
• adres, produkcji sprzedawanej żywności,
• w przypadku żywności pochodzenia zwierzęcego i złożonej 

– weterynaryjny numer identyfikacyjny podmiotu.

 Limity sprzedaży

Listą limitów sprzedaży produktów w ramach RHD znajdziesz 
w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
16 grudnia 2016 r. w sprawie maksymalnej ilości żywności zby-
wanej w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz zakresu 
i sposobu jej dokumentowania. 

UWAGA! 

Limity sprzedaży nie dotyczą żywności zbywanej konsumentom fi-
nalnym. Rolnik może prowadzić sprzedaż żywności przez podmioty 
prowadzące  RHD  do  zakładów  prowadzących  handel  detaliczny 
z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego, takich jak np. sklepy, 
restauracje, stołówki – na terytorium całej Polski, a także ma moż-
liwość nielimitowanej sprzedaży żywności konsumentom finalnym 
przez te podmioty.

Zatrudnienie pracownika

W ramach Rolniczego Handlu Detalicznego nie możesz zatrud-
niać osób na podstawie umów o pracę, umowy-zlecenia, umów 
o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze (z wyłą-
czeniem uboju zwierząt rzeźnych i obróbki poubojowej tych 
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zwierząt, w tym również rozbioru, podziału i klasyfikacji mięsa, 
przemiału zbóż, wytłoczenia oleju lub soku oraz sprzedaży).

Produkcja i zbywanie żywności w ramach Rolniczego Handlu 
Detalicznego muszą odbywać się przez rolników, domowników 
bez udziału pośredników.

Wyjątek stanowi udział pośrednika w przypadku zbywania 
żywności pochodzącej z rolniczego handlu detalicznego pod-
czas wystaw, festynów, targów lub kiermaszy, organizowanych 
w celu promocji żywności. Dopuszcza się jedynie powierzenie 
sprzedaży produktów innym rolnikom prowadzącym RHD, jeśli 
ma to miejsce podczas wystaw, festynów i targów.

Rejestracja działalności i nadzór nad prowadzeniem 
działalności w ramach rolniczego handlu detalicznego. 

Wniosek o rejestrację Rolniczego Handlu Detalicznego zgła-
szasz 30 lub 14 dni przed rozpoczęciem działalności, w zależ-
ności od tego, co będziesz produkować i sprzedawać:

• produkty zwierzęce lub zwierzęce i roślinne – 30 dni przed 
rozpoczęcia działalności w ramach RHD do właściwego te-
rytorialnie Powiatowego Lekarza Weterynarii (PLW),

• produkty roślinne – 14 dni przed rozpoczęciem działalności 
do właściwej terytorialnie powiatowej stacji sanitarno-epi-
demiologicznej (Sanepid).

Badania

Osoba mająca kontakt z żywnością musi posiadać badania, któ-
re potwierdzą zdolność do tego rodzaju działalności. Badania 
wykonuje się w PSSE.

Prowadzenie działalności w ramach Rolniczego Handlu De-
talicznego wymaga w niektórych przypadkach opracowania do-
kumentacji HACCP (GMP/GHP).
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HACCP w ramach RHD będzie konieczny do opracowania, je-
śli planujemy uruchomić produkcję, przetwarzanie i dystrybucję 
żywności po produkcji podstawowej i działaniach powiązanych, 
takich jak. np. transport, przechowywanie, obróbka surowców 
w miejscu ich produkcji.

Ustawa wprowadziła dla podmiotów prowadzących rolniczy 
handel detaliczny jedynie obowiązek rejestracji we właściwym 
organie Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub Inspekcji Wetery-
naryjnej. Podmioty rozpoczynające prowadzenie tej działalności 
nie będą podlegać również obowiązkowi sporządzenia projektu 
technologicznego w celu uruchomienia działalności. Szczegóło-
we informacje na temat procesu rejestracji rolnik może uzyskać 
u właściwego ze względu na siedzibę lekarza weterynarii lub 
państwowego powiatowego inspektora sanitarnego:

Produkty pochodzenia zwie-
rzęcego i żywność zawierająca 
jednocześnie środki spożywcze 
pochodzenia niezwierzęcego 
i produkty pochodzenia zwie-
rzęcego (żywność złożona) 

– nadzór sprawuje Inspekcja 
Weterynaryjna.

Żywność pochodzenia niezwie-
rzęcego – pozostała w kompe-
tencjach organów Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej.
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Wzory wniosków o wpis zakładu prowadzącego Rolniczy Han-
del Detaliczny dla Inspekcji Weterynaryjej i Państwowej Inspek-
cji Sanitarnej znajdują się na końcu ulotki. 

Nadzór nad jakością handlową żywności w ramach 
rolniczego handlu detalicznego:

Kompetencje nad jakością 
handlową powierzono Inspek-
cji Jakości Handlowej Artyku-
łów Rolno-Spożywczych.

Kontrola u producenta obejmuje:
• sprawdzenie dokumentów
• sprawdzenie opakowania, oznakowania
• pobranie próbek oraz ich ocenę lub badanie laboratoryjne
• ustalenie klasy jakości artykułów rolno-spożywczych
• sprawdzenie sposobu produkcji artykułów rolno-spożyw-

czych lub prawidłowości przebiegu procesu technologicz-
nego, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Rolnik prowadzący działalność w ramach rolniczego handlu 
detalicznego nie musi zgłaszać podmiotu do IJHARS ponieważ 
jednostki te korzystają z rejestrów Państwowej Inspekcji Sanitar-
nej i Inspekcji Weterynaryjnej.

Ewidencja:
Każdy podmiot prowadzący działalność w ramach rolniczego 
handlu detalicznego ma obowiązek prowadzenia i przechowy-
wania dokumentacji umożliwiającej określenie ilości żywności 
zbywanej rocznie przez:
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1. podmiot prowadzący rolniczy handel detaliczny:
a. prowadzi dokumentację odrębnie za każdy rok kalen-

darzowy, która zawiera:
 » numer kolejnego wpisu,
 » datę zbycia żywności,
 » ilość i rodzaj zbytej żywności; 

b. zamieszcza ww. informacje w prowadzonej dokumen-
tacji niezwłocznie po każdorazowym zbyciu żywności;

c. przechowuje prowadzoną dokumentację przez dwa 
lata od końca roku kalendarzowego, za który została 
sporządzona.

2. pośrednika prowadzącego rolniczy handel detaliczny zby-
wającego żywność wyprodukowaną przez inny podmiot 
prowadzący taki handel podczas wystaw, festynu, targu lub 
kiermaszu. 
a. prowadzi i przechowuje dokumentację dotyczącą wła-

snej żywności zgodnie z zasadami jak dla podmiotów;
b. prowadzi dokumentację dotyczącą podmiotów, któ-

rych żywność zbywa podczas wystawy, festynu, targu 
lub kiermaszu odrębnie dla każdego takiego podmiotu, 
która zawiera:

 » numer kolejnego wpisu,
 » datę zbycia żywności, 
 »  ilość i rodzaj zbytej żywności, 
 » miejsce zbycia żywności, imię, nazwisko oraz adres 

albo nazwę, siedzibę oraz adres pośrednika.
c. zamieszcza informacje w dokumentacji, po każdorazo-

wym zbyciu żywności,
d. przekazuje dokumentację, podmiotowi, którego żyw-

ność zbywał niezwłocznie po zakończeniu wystawy, 
festynu, targu lub kiermaszu. 
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Rozliczenie dochodów

Sprzedaż produktów w ramach rolniczego handlu detalicznego 
jest wartością dodaną dla gospodarstw rolnych oraz korzyściami 
podatkowymi, które wynikają z wybrania takich rozwiązań. Naj-
większa wartość to zwolnienie z podatku dochodowego, które 
w 2022 roku obowiązuje w przypadku rocznych przychodów 
nie przekraczających 100.000 zł.

W przypadku przekroczenia tej kwoty rolnik zobligowany jest 
zapłacić ryczałt. Wynosi on 2% dla przychodów przekraczają-
cych 100.000 zł oraz mniejszych niż równowartość 250.000 
euro. Przepisy wymagają prowadzenia ewidencji sprzedanych 
produktów.

Promocja i sprzedaż

Sprzedaż w ramach rolniczego handlu detalicznego jest obec-
nie najczęściej praktykowaną formą krótkiego łańcucha dostaw. 
Obejmuje ona bezpośrednią transakcję pomiędzy wytwórcą 
produktu a klientem czy konsumentem. Ta forma Sprzedaży 
z powodzeniem może być prowadzona, także poza gospodar-

stwem. Rolnicy mogą sprze-
dawać w tej formule również 
na lokalnych targach czy im-
prezach regionalnych. Mogą, 
także łączyć się i sprzedawać 
wspólnie produkty od innych 
rolników, tworząc tym samym 
własny punkt sprzedaży. W ra-
mach Systemu organizowane 
i promowane są różne formy 
krótkich łańcuchów dostaw, 
zarówno w formie sprzedaży 
bezpośredniej, jak i w innych 
postaciach jedną z nich jest:
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Małopolski e-bazarek to inicjatywa ogólnopolska rekomen-
dowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi skupiają-
ca producentów żywności lokalnej. Narzędzie, które prowadzi 
działania mające na celu promocję i budowę konkurencyjności 
polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych oraz wsparcie 
producentów żywności lokalnej. 

Małopolski e-bazarek umożliwia bezpłatne zamieszczenie 
ogłoszenia o sprzedaży i promocji produktów oferowanych 
głównie przez małopolskich producentów, rolników oraz przed-
siębiorców rolnych. Za pośrednictwem Małopolskiego e-bazarku 
umożliwia się wystawcom promocję ich produktów, natomiast 
konsumentom dotarcie do informacji oraz bezpośrednie naby-
cie od producentów. Inicjatywa to sprzyja skróceniu krótkich łań-
cuchów dostaw oraz rozwojowi przedsiębiorczości na obszarach 
wiejskich.

Podmiotami uprawnionymi do rejestracji w Małopolskim 
e-bazarku są producenci spełniający co najmniej jeden z poniż-
szych warunków:
1. produkują żywność w systemie jakości, tj.: Integrowana Pro-

dukcja, Jakość Tradycja, Quality Meat Program (QMP), Sys-
tem Gwarantowanej Jakości Żywności (QAFP), System Jako-
ści Wieprzowiny PQS (Pork Quality System);

2. produkują żywność ekologiczną, zgodnie z ustawą z dnia 25 
czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz.U. z 2019 r. 
poz. 1353, z późn. zm.);

3. wytwarzają produkt, który jest zarejestrowany w rejestrze: 
Chroniona Nazwa Pochodzenia (ChNP), Chronione Ozna-
czenie Geograficzne (ChOG) lub Gwarantowana Tradycyjna 
Specjalność (GTS);

4. wytwarzają produkt, który ma nadane oznaczenie Poznaj 
Dobrą Żywność (PDŻ);

5. wytwarzają produkt, który jest oznakowany znakiem graficz-
nym zawierającym informację „Produkt polski”, zgodnie z usta-
wą z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rol-
no-spożywczych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2178, z późn.zm.);
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6. produkują produkt wpisany na listę produktów tradycyjnych, 
prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zgod-
nie z ustawą z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie 
nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych 
oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 915);

7. wytwarzają produkt posiadający oznaczenie słowne „pro-
dukt górski”, o którym mowa w art. 31 rozporządzenia Parla-
mentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listo-
pada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych 
i środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 343 z 14.12.2012,  
str. 1, z późn. zm.);

8. są producentami rolnym prowadzącymi: 
a. sprzedaż bezpośrednią, w rozumieniu art. 5 pkt 4 usta-

wy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia 
zwierzęcego (Dz.U. z 2019 r. poz. 824, z późn. zm.),

b. rolniczy handel detaliczny, w rozumieniu art. 3 ust. 3 
pkt 29b ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o  bezpie-
czeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2019 r. poz. 
1252, z późn. zm.),

c. dostawy bezpośrednie, o których mowa w art. 68 ust. 
2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o  bezpieczeństwie 
żywności i żywienia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1252, z późn. 
zm.) i rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 czerw-
ca 2007 r. w sprawie dostaw bezpośrednich środków 
spożywczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 774),

d. MOL – sprzedaż marginalną, lokalną i ograniczoną, 
o której mowa art. 13 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. 
o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2019r. 
poz. 824, z późn. zm.) i rozporządzeniu Ministra Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie 
szczegółowych warunków uznania działalności margi-
nalnej, lokalnej i ograniczonej (Dz. U. z 2016 r. poz. 451);
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9. produkują żywność w ramach działalności koła gospodyń 
wiejskich funkcjonującego: 
a. na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach 

gospodyń wiejskich (Dz.U. z 2020 r. poz. 553) lub na 
podstawie ustawy z dnia 8 października 1982 r. o spo-
łeczno-zawodowych organizacjach rolników (Dz.U. 
z 2019 r. poz. 491) lub

b. na podstawie ustawy z  dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo 
o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2019 r. poz. 713). 

Wszystkich zainteresowanych producentów serdecznie 
zapraszamy do rejestracji w systemie: 

http://www.malopolskiebazarek.pl

Źródło:
 

www.minrol.gov.pl, 
www.finanse.nf.gov.pl, 

www.ijhar-s.gov.pl
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