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Dot.: Projektu ustawy o sprzedaży żywności przez rolników oraz zmianie niektórych innych
ustaw
Szanowny Panie Pośle,
Projekt ustawy umożliwiający sprzedaż produktów przetworzonych sposobami domowymi jest
doskonałą inicjatywą godną wsparcia wszystkich grup społecznych – w zamierzeniu poprawiającą
relacje między producentami i konsumentami i przywracającą bezpośredni kontakt między nimi.
W zaproponowanym kształcie niepotrzebnie pomija on jednak kwestię spójności z
producentami produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonymi do sprzedaży bezpośredniej na
podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz.
U. z 2014 r. poz. 1577) i rozporządzenia Ministra Rolnictwa z 30 września 2015. W znacznym
stopniu projekt pomija interes pszczelarzy, a być może także innych grup producentów naturalnej
żywności, którzy także chcieliby mieć możliwość prowadzić sprzedaż swoich produktów
przetworzonych a:
1. formalnie nie spełniają warunku przynależności do grupy rolników wg art. 3.,
2. jeśliby włączyć także innych producentów do projektu, wspólnym problemem sprzedawców
bezpośrednich żywności stanie się art. 9 ust. 4 projektu.
Postrzegane przez nas jako wady, cechy Państwa projektu, można by bardzo łatwo sprostować i
doprowadzić projekt do pełnej zgodności zarówno z istniejącym prawem dotyczącym żywności

adres do korespondencji: Piotr skorupa, Ruda Wielka 149, 26-680 Wierzbica,
tel. 692 49 52 01, piotr.skorupa@spp-polanka.org

Stowarzyszenie Pszczelarzy Polskich „Polanka”

www.spp-polanka.org

Strona 2

nieprzetworzonej jak i z interesem społecznym. Należałoby:
1. Zmienić pierwsze 2 punkty art. 3 i dodać do nich wyróżnione fragmenty:
1) „rolniku” – należy przez to rozumieć osobę, o której mowa w art. 6 ustawy z dnia 11
kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2012 r. poz. 803 ze zm.) lub
producenta produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży
bezpośredniej,
2) „gospodarstwie rolnym” – jest to gospodarstwo rolne w rozumieniu ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.) o obszarze nie mniejszym
niż 1 ha użytków rolnych lub gospodarstwo producenta produktów pochodzenia
zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej,
2. Nadać art. 9 ust. 4 zmienione brzmienie (wyróżniony dodany fragment: „przychód ze
sprzedaży bezpośredniej produktów przetworzonych nie przekroczył 75 000 złotych w roku
rozliczeniowym”

Uzasadnienie:
Ad. 1. Zaproponowane zmiany jednoznacznie połączą w jeden system wszystkie osoby
uprawnione do sprzedaży bezpośredniej żywności i jednocześnie pozwolą np. pszczelarzom na
bezpośrednią sprzedaż np. mieszaniny pyłku lub pierzgi z miodem bez względu na to czy
pszczelarzowi przysługuje status rolnika czy też nie. Obecnie bez względu na ewentualną
przynależność do grupy zawodowej rolników, pszczelarze mają prawo do sprzedaży
bezpośredniej jedynie produktów nieprzetworzonych.
Ad. 2. Ponieważ w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa z 30 września 2015 w sprawie
wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do
sprzedaży bezpośredniej są oznaczone inne limity – ilościowe, lub wręcz brak limitów na niektóre
produkcty, włączenie wszystkich do jednego systemu z limitem dochodowym pogorszyłoby ich status.
Rozumiemy sens ograniczenia wartości sprzedaży bezpośredniej produktów przetworzonych z racji
wydajności rodzinnego gospodarstwa i kuchni domowej jako miejsca jej przetwarzania, jednak
zaproponowana zmiana powinna zadowolić wszystkich uczestników systemu sprzedaży bezpośredniej,
zarówno tych którzy będą sprzedawać produkty przetwarzane we własnej kuchni jak i tych, którzy już
mają prawo do sprzedaży produktów nieprzetworzonych (a tym samym niezwiązanych z wydajnością
kuchni domowej).
Prosimy o przesyłanie nam na bieżąco wszelkich informacji związanych z Państwa projektem
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w tym ekspertyz Biura Legislacyjnego i Biura Analiz Sejmowych, a także planowanych terminów
posiedzeń KRiRW.
Z poważaniem

Piotr Skorupa
Prezes zarządu
Do wiadomości:


Adresat, Przewodniczący KRiRW



Panie i Panowie Posłowie, członkowie prezydium sejmowej Komisji Rolnictwa
i Rozwoju Wsi.
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