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Informacja dla przedsiębiorstw handlu wędrownego 
 

 

Działalność przedsiębiorcza, która może być prowadzona bez posiadania pozwolenia (Reisegewerbekarte) 

 

Zgodnie z §§ 55 a oraz b Ustawy, ktora określa i ogranicza swobodę handlową (GewO) typuje następujące 

rodzaje działalności zwolnione od obowiązku posiadania pozwolenia: 

 

▪ Wybiórcza sprzedaż towarów na różnorodnych targach, wystawach, festynach lub innych 

przedsięwzięciach kulturalnych z pozwoleniem organu upoważnionego.  

▪ Dystrybucja produkcji własnej (gospodarstwa rolne oraz leśne, produkcja warzyw i owoców, 

sadownictwo, hodowla drobiu, pszczelarstwo, myślistwo, rybołówstwo).  

▪ Kupno i sprzedaż towarów, poszukiwanie zamówień, świadczenie usług jak również poszukiwanie 

zamówień na usługi w poszczególnych miejscowościach (do 10 000 mieszkańców), w miejscu 

zamieszkania/rejestracji placówki handlowej prowadzącej działalność poza granicami stacjonarnego 

lokalu handlowego itp. 

▪ Zaopatrzenie w mleko oraz produkty mleczarskie za pozwoleniem zgodnie z § 4 Ustawy o dystrybucji 

mleka oraz produktów mleczarskich.  

▪ Działalność agentów ubezpieczeniowych w zakresie pośrednictwa finansowego oraz w zakresie 

ubezpieczeń, w celu pośrednictwa/podpisania umowy zgodnie z pkt. 3, 4, 5 § 34d GewO (obowiązuje 

również pracowników przedsiębiorstwa).  

▪ Działalność doradców ubezpieczeniowych zgodnie z §34е GewO oraz pkt. 5 § 34d GewO (obowiązuje 

również pracowników przedsiębiorstwa).  

▪ W celu prowadzenia licencjonowanej działalności przedsiębiorczej zgodnie z wymogami prawa 

państwowego lub federalnego wymagana jest stabilność podmiotu prowadzącego działalność 

wędrowną (poza granicami placówki handlowej) oraz posiadanie przez niego odpowiedniego 

pozwolenia.  

▪ Dystrybucja żywności oraz produkcji użytku powszechnego z pomieszczenia lokalu niestacjonarnego 

lub innej placówki handlowej w tym samym miejscu w ciągu systematycznych, krótkich interwałów 

czasowych (zakaz pkt. 1 Nr 3 b § 56 GewO nie dotyczy).  

▪ Sprzedaż prasy na ulicach i drogach, ulicach użytku powszechnego oraz w miejscach publicznych.  

▪ Poszukiwanie innych sposobów w ramach własnej działalności przedsiębiorczej.  
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Zakaz oraz ograniczenia prowadzenia działalności przedsiębiorczej poza granicami placówki handlowej 
 
Zgodnie z § 56 GewO dokonanie następujących rodzai działalności wędrownej obowiązują następujące 
zakazy: 

▪ Dystrybucji środków deratyzacji i dezynfekcji, z wyjątkiem środków ochrony roślin, drewna oraz 

środków zwalczania szkodników oraz sposobów walki ze szkodnikami, w przypadku posiadania 

certyfikatu zgodnie z normami i przepisami sanitarnymi.  

▪ Sprzedaży usztywnień ortopedycznych, korsetów ortopedycznych, bandaży, wyściółek 

ortopedycznych, okularów ochronnych, okularów do czytania.  

▪ Rozpowszechnienia elektrycznych urządzeń medycznych, z wyjątkiem urządzeń z bezpośrednim 

efektem ciepła.  

▪ Sprzedaży papierów wartościowych, losów loteryjnych, certyfikatów inwestycyjnych na papiery 

wartościowe oraz losów loteryjnych; dozwolona jest sprzedaż losów loteryjnych w celach 

dobroczynnych na drogach i ulicach użytku powszechnego oraz w innych miejscach użytku 

powszechnego. * 

▪ Sprzedaży prasy z gwarancjąą wylosowania nagród.  

▪ Sprzedaż metali szlachetnych (złota, srebra, platyny oraz metali grupy platynowej), stopów metali 

szlachetnych oraz wyrobów powlekanych metalami szlachetnymi; dozwolona jest sprzedaż wyrobów 

jubilerskich ze srebra o wartości nie przekraczającej € 40 oraz wyrobów posrebrzanych. * 

▪ Kupno oraz sprzedaż kamieni szlachetnych oraz półszlachetnych, kamieni syntetycznych oraz pereł.  

▪ Sprzedaż napoi wyskokowych, piwa oraz wina w pojemnikach hermetycznych, jak również napoi 

alkoholowych (pkt. 1 Nr 1, 2 і ustęp. 3 § 67 GewO*).  

▪ Pośrednictwo oraz zawieranie umów barterowych (pkt. 4 § 34 GewO), jak również odpłatne 

pośrednictwo w otrzymaniu kredytu. * 

▪ Dystrybucja drewna, waty drzewnej oraz materiałów pochodzenia roślinnego dla produkcji 

koszykarstwa lin dla firm, które zajmują się zbieraniem jagód, sadownictwem i winobraniem (pkt. 2 

§ 56 GewO). 

 

 
* Wyżej wymienione zakazy nie dotyczą działalności w niestacjonarnym pomieszczeniu biurowym placówki finansowo-kredytowej 
lub przedsiębiorstwa zgodnie z pkt. 1, ustępu 1 § 53b lub pkt. 7 Ustawy o działalności w branży bankowej, jeśli w ww. pomieszczeniu 
świadczone są wyłącznie usługi dot. operacji bankowych przez przedsiębiorstwa, które posiadają upoważnienia do realizacji ww.  
działalności zgodnie z Umową o działalności w branży bankowości. 
 
→ Ministerstwo Gospodarki i Technologii przy współpracy z Bundestratem dopuszcza wyjątki pkt.1 wymienionych zakazów, jeśli nie 
spowoduje to ryzyka dla społeczeństwa, bezpieczeństwa obywateli oraz porządku publicznego. Ww. upoważnienie mogą wykorzystać 
również lokalne organy państwowe na terytorium swojej jednostki administracyjno-terytorialnej przy współpracy z Ministerstwo 
Gospodarki i Technologii. W poszczególnych przypadkach odpowiedni organ upoważniony może dać pozwolenie na wykorzystanie 
wyjątku do pkt. 1 na okres do 5 lat, jeśli wnioskodawca lub inne okoliczności nie wywołują podejrzeń; ma to stosunek również do pkt. 
3 § 55 oraz pkt. 1 § 60 c GewO.  
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