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Zwiększenie dochodowości gospodarstw rodzinnych poprzez sprzedaż bezpośrednią 

produktów przetworzonych we własnym gospodarstwie 

 

Zwiększenie dochodowości gospodarstw rodzinnych poprzez sprzedaż bezpośrednią 

produktów przetworzonych we własnym gospodarstwie jest możliwe pod warunkiem 

wprowadzenia spójnych zmian aktualnie obowiązujących przepisów zarówno fiskalnych, jak i 

weterynaryjno-sanitarnych.  

Należy stworzyć rolnikom możliwość prowadzenia przydomowego przetwórstwa, które 

będzie traktowane jak przedłużenie działalności rolniczej, zanim podejmą decyzję stania się 

przedsiębiorcami.  

W ostatnich latach intensywnie rozwijają się lokalne systemy żywności. Panuje moda i 

słuszny snobizm na produkty regionalne i lokalne, a popyt na nie stale rośnie. Świadczy o tym 

chociażby liczba artykułów w prasie, audycji telewizyjnych poświęconych kuchni oraz 

różnego rodzaju konkursom kulinarnym, które wypierają i zastępują modne do niedawna, 

konkursy taneczne. Coraz więcej jest blogów poświęconych kuchni oraz tradycyjnej i 

regionalnej żywności. Wszystkie większe miasta mają już swoje festiwale regionalne 

związane z lokalnymi produktami, a w lecie jarmarki i kiermasze odbywają się w sposób 

nieprzerwany. Również w dużych miastach powstają targi żywności lokalnej funkcjonujące w 

określone dni tygodnia. Podczas tych targów producenci sprzedają swoje produkty, zyskując 

stałych klientów. Wzrasta również (choć bardzo wolno) liczba restauracji promujących i 

wykorzystujących lokalne produkty do przygotowania swoich dań restauracyjnych.  

Aby jednak ten rozwój nabrał tempa i aby skutki tego rozwoju miały znaczący wpływ na 

sytuacje producentów rolnych, poza dalszym wsparciem w ramach WPR, potrzebna jest 

przede wszystkim zmiana aktualnie obowiązujących przepisów.  

Dlaczego aktualnie obowiązujące przepisy wymagają nowelizacji ? 

Po pierwsze nie są sformułowane w sposób jasny ani dla producentów, ani dla instancji 

kontrolnych czyli dla nikogo. Znalezienie logicznego wytłumaczenia dlaczego sprzedaż 

marchewki przez producenta na targu to „dostawy bezpośrednie”, sprzedaż jajek to 

„sprzedaż bezpośrednia”, a sprzedaż kiełbasy to działalność „marginalna, lokalna i 

ograniczona” przekracza możliwości racjonalnie myślącego człowieka. 
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Szczegóły takiego zagmatwania są jeszcze bardziej zaskakujące. Sprzedaż nieprzetworzonych 

produktów pochodzenia roślinnego to dostawy bezpośrednie, które obejmują takie 

produkty, jak zboża, owoce i warzywa, ale uwaga tylko w całości - nie pokrojone, grzyby i 

zioła uprawne, runo leśne, produkty suszone i kiszone. Przy takim sformułowaniu, okazuje 

się, że w ramach dostaw bezpośrednich można zakisić ogórki i kapustę, ale tylko w główkach, 

bo posiekać jej przed kiszeniem nie wolno ! 

Z kolei sprzedaż nie przetworzonych produktów pochodzenia zwierzęcego to sprzedaż 

bezpośrednia, obejmująca drób, zajęczaki, zwierzęta łowne, produkty rybołówstwa, żywe 

ślimaki lądowe, surowe mleko i śmietanę, jaja konsumpcyjne, ryby świeże, śmietanę, 

nieprzetworzone produkty pszczele. 

Natomiast produkcja na ograniczoną skalę, a następnie sprzedaż produktów pochodzenia 

zwierzęcego (miody, wędliny i inne przetwory mięsne, przetwórstwo rybne) to działalność 

marginalna, lokalna i ograniczona. Przy czym przy tej ostatniej nie jest jasne czy przetwórca 

ma obowiązek rejestrowania działalności gospodarczej, bowiem istnieje kilka różnych 

wykładni.  

Różnice w nazewnictwie tego samego typu działalności, czyli sprzedaży przez producenta 

jego nieprzetworzonych produktów nie wynikają jednak z jakiegoś szczególnego powodu. Po 

prostu każde z dwóch ministerstw, odpowiedzialnych za swoją „działkę” w obszarze 

bezpieczeństwa żywności  nadało tej samej czynności inną nazwę. Produkcja i sprzedaż 

produktów pochodzenia roślinnego podlega regulacjom Ministerstwa Zdrowia, a producent 

jest nadzorowany przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego, którego musi powiadomić na 

co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem sprzedaży. Z kolei produkcja i sprzedaż produktów 

pochodzenia zwierzęcego podlega regulacjom MRiRW, a producent kontroli Powiatowego 

Lekarza Weterynarii (sprzedaż bezpośrednia oraz działalność marginalna, lokalna i 

ograniczona) i powiatowego lekarza weterynarii producent musi powiadomić na co najmniej 

30 dni przed rozpoczęciem działalności. 

Prawdziwe schody zaczynają się kiedy rolnik chciałby sprzedawać i króliki i marchewki … 

Sprzedaż bezpośrednia i dostawy bezpośrednio są traktowane jak działalność rolnicza i 

dochody ze sprzedaży nie są opodatkowane. Przy działalności MLO zwolnione z 

opodatkowania jest przetwórstwo mleka.  

Podejmowane są próby uporządkowania tego nieładu, ale jak dotąd drugoplanowe w 

stosunku do innych problemów rolnictwa, bo ciągle jeszcze do problemu produkcji lokalnej 

żywności nie przywiązuje się takiego znaczenia, jakie ma ona w rzeczywistości nie tylko dla 

poprawy sytuacji materialnej małych gospodarstw, ale także dla zachowania zróżnicowania 

biologicznego na terenach wiejskich, zachowania ich specyficznego i coraz bardziej w Europie 

unikalnego charakteru oraz dostarczania zdrowej i oryginalnej żywności 
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Prace nad zmianą obowiązujących regulacji prawnych odbywają się w sposób powolny i 

nieskoordynowany, a przede wszystkim nie obejmują całości zagadnienia, jakim jest 

rozpatrywanie przepisów fiskalnych w powiązaniu z przepisami sanitarno-weterynaryjnymi. 

Nie ma próby ujednolicenia przepisów dotyczących sprzedaży i dostaw bezpośrednich, ani 

też złagodzenia przepisów sanitarno-weterynaryjnych dla przetwórstwa na niewielką skalę. 

Powinno się dążyć do takiego rozwiązania, w którym skala działalności przetwórczej, z której 

dochód będzie nieopodatkowany, będzie odpowiadała skali działalności przetwórczej, którą 

„łatwo” dopuszcza (rejestruje) inspekcja sanitarna i weterynaryjna.  

W 2013 r. przedmiotem prac parlamentarnych był i dalej jest w 2014 r. projekt senackiej 

komisji rolnictwa, który obejmuje tylko fiskalny aspekt zagadnienia, a mianowicie zakłada 

zwolnienie od podatku przychodu, pochodzącego ze sprzedaży przez producenta produktów 

przetworzonych w gospodarstwie, do kwoty 7000 zł. Projekt, nie formułując całościowych 

rozwiązań dla legalnego, przydomowego przetwórstwa na bazie własnego surowca, zyskuje 

aprobatę tych konsultowanych instytucji i organizacji, których dotyczy w mniejszym zakresie. 

Jakie jest stanowisko konsultowanych instytucji i organizacji: 

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (24.05.2013), nawet przy działalności na tak 

małą skalę chce traktować rolnika, jak przedsiębiorcę. Ministerstwo Finansów (24.05.2013) 

projektu nie blokuje, ale też go gorąco nie popiera. Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń 

Główny Lekarz Weterynarii (11.05.2013), którego w zasadzie można by nie konsultować, bo 

projekt nie dotyczy bezpośrednio problematyki weterynaryjnej. Główny Lekarz Weterynarii 

mógłby się upomnieć o dopuszczenie do nieopodatkowanej sprzedaży większej gamy 

artykułów, ale tego nie robi. Inaczej sformułowane, co wynika ze specyfiki tych instytucji, ale 

w sumie podobne podejście formułuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (27.05.2013) 

oraz Minister Gospodarki (07.06.2013). Obie opinie podkreślają dobry kierunek zmian, ale 

też brak ich powiązania z problematyką sanitarno-weterynaryjną. MRiRW kwotę zwolnioną z 

opodatkowania uważa za zbyt niską. Natomiast Ministerstwo Gospodarki (07.06.2013) 

proponuje doprecyzowanie sposobu ewidencji przychodów, żeby nie przekroczyć określonej 

kwoty wolnej od podatku. Jak można się było spodziewać, pozytywnie projekt został 

zaopiniowany przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prokuratora Generalnego 

Narodowy Bank Polski oraz Prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów (07-08.2013). Brak 

jest opinii Ministerstwa Zdrowia i Głównej Inspekcji Sanitarnej. 

Konkretne zarzuty do projektu sformułowała (24.05.2013 r.) Krajowa Rada Izb Rolniczych, 

która proponowaną nieopodatkowaną kwotę dochodu (bez możliwości odliczenia kosztów) 

uznała za zbyt niską. Dodatkowo projekt, skupiając się na kwestiach podatkowych, nie 

podejmuje tematu dopuszczenia do produkcji i sprzedaży przez PIS czy PLW. W świetle 

obowiązujących przepisów rolnik nie może zacząć prowadzić działalności w zakresie 

przetwórstwa bez zarejestrowania czy zatwierdzenia zakładu przetwórczego (w zależności od 
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typu prowadzonej działalności) przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego czy Powiatowego 

Lekarza Weterynarii!  

Tak też zostało to wypunktowane w stanowisku Krajowej Rady Izb Rolniczych wobec tego 

projektu: „Tutaj powstaje faktyczna bariera dla rolników, gdyż w głównej mierze dotyczy to 

nadmiernych wymagań PIW i Sanepidu traktujących produkcję w gospodarstwie na równi z 

zakładami przetwórczymi przemysłu rolno-spożywczego, odstraszających rolników od 

zakładania i prowadzenia takiej działalności, a w najgorszym wypadku do pozostawania poza 

nadzorem służb inspekcyjnych i działania w tzw. „szarej strefie””. 

Ponadto, w opinii KRIR: „…prace Senatu RP, powinny być skorelowane z prowadzonymi 

obecnie w tym zakresie podobnymi działaniami legislacyjnymi zarówno w Sejmie (została 

powołana 21.03.2013  podkomisja nadzwyczajna do spraw zmian legislacyjnych dotyczących 

sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych) oraz MRiRW, gdzie powstał specjalny Zespół do 

opracowania zmian w powyższym zakresie. Powyższe istotne uwagi KRIR nie zostały wzięte 

pod uwagę.  

W grudniu 2013r. KP PiS zgłosił poprawkę do projektu, proponując kwotę przychodu wolną 

od podatku jako kwotę nie przekraczającą 10-krotności kwoty wolnej od podatku. Skutkiem 

zgłoszenia poprawki było zawieszenie wspólnego posiedzenia Komisji: Finansów Publicznych 

oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi przerwane. 

W styczniu 2014 r. Rada Ministrów postuluje dalsze zmiany w Parlamencie nad zmianami 

proponowanymi w projekcie ustawy. W dniu 5 lutego 2014 r. podczas wspólnego 

posiedzenia Komisji: Finansów Publicznych oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi przegłosowano 

odesłanie projektu do dalszych zmian. 

Na razie brak jest konkretnych rezultatów prac podkomisji nadzwyczajnej do spraw zmian 

legislacyjnych dotyczących sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych oraz specjalnego 

Zespołu MRiRW, ale jedno jest pewne: prace tych trzech podmiotów nie są ze sobą 

skoordynowane… 

Możemy tylko raz jeszcze powtórzyć: Zwiększenie dochodowości gospodarstw rodzinnych 

poprzez sprzedaż bezpośrednią produktów przetworzonych we własnym gospodarstwie jest 

możliwe pod warunkiem wprowadzenia spójnych zmian aktualnie obowiązujących przepisów 

zarówno fiskalnych, jak i weterynaryjno-sanitarnych.  

 

Zofia Winawer 

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej 
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Konieczność zmiany przepisów krajowych 

 Istnieje konieczność  zmiany  krajowych 

uregulowań prawnych, na takie, które 

umożliwią rolnikom przetwórstwo i sprzedaż 

na „niewielką skalę” produktów 

„wytworzonych w gospodarstwie”,  

„na bazie własnego surowca” w ramach 

nieopodatkowanej działalności rolniczej 



Konieczność zmiany przepisów 

weterynaryjno-sanitarnych i fiskalnych 

 Umożliwienie rolnikom prowadzenia przetwórstwa  na 
niewielką skalę – zmiana przepisów weterynaryjno-
sanitarnych 

 

 Umożliwienie rolnikom sprzedaży tych produktów – 
zmiana przepisów fiskalnych 

 

 Określenie w jednolity sposób dozwolonego w ramach 
uproszczonych przepisów pułapu produkcji  i sprzedaży, 
np. <= 40 000 tys. zł rocznie 

 

  



Możliwość zmiany przepisów krajowych  

 

 ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 852/2004 

PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 

z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny 

środków spożywczych 

 



Możliwość zmiany przepisów krajowych  

  
Reguły wspólnotowe nie powinny mieć 

zastosowania do produkcji podstawowej na 

własny domowy użytek, do przygotowania, 

obróbki lub składowania do własnego domowego 

spożycia.  

Ponadto, powinny one mieć zastosowanie 

jedynie do przedsiębiorstw, których specyfika 

działania zakłada pewną ciągłość działań oraz 

pewien stopień organizacji. 

 



 

 

Konieczność zmiany przepisów 

Aktualne przepisy są niejasne i skomplikowane  

 

 

Systemy sprzedaży lokalnej żywności… 

Ministerstwo Zdrowia 

Dostawy bezpośrednie  

 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Sprzedaż bezpośrednia 

MLO (popularny MOL), czyli działalność 

marginalna, lokalna i ograniczona 

 



Gdy rolnik chce sprzedać ze swojego gospodarstwa 

NIEPRZETWORZONE PRODUKTY… 

…pochodzenia roślinnego 

 zboża, owoce, warzywa, grzyby 
uprawne, zioła uprawne, runo 
leśne 

 produkty suszone i kiszone 

 

ALE CAŁE ! KAPUSTA KISZONA 
JUŻ NIE, BO WCZEŚNIEJ 

SZATKOWANA !!! 

 

to jest tzw. DOSTAWA 
BEZPOŚREDNIA 

…pochodzenia zwierzęcego  

 m.in. mięso, drób, ryby, króliki, 
jaja, mleko, śmietana, miód 

 produkty z własnego 
gospodarstwa, pasieki, stawów 
rybnych 

 

 

 

to jest tzw. SPRZEDAŻ 
BEZPOŚREDNIA  

 



dodatkowo rolnik… 

w przypadku dostaw 
bezpośrednich 

 Podlega kontroli Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego  

 Najpóźniej na 14 dni przed 

rozpoczęciem działalności musi 

powiadomić PIS  

 Regulacje prawne dot. dostaw 

podlegają Ministrowi Zdrowia 

 

 Podstawa prawna: 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 

6 czerwca 2007 r. w sprawie 

dostaw bezpośrednich środków 

spożywczych (Dz. U. z 2007 r. nr 

112, poz.774) 

 

 

w przypadku sprzedaży 
bezpośredniej 

 Podlega kontroli Powiatowego 
Lekarza Weterynarii  

 Co najmniej na 30 dni przed 
rozpoczęciem działalności musi 
powiadomić PLW 

 Regulacje prawne dot. sprzedaży 
podlegają  Ministrowi Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi 

 

 

 Podstawa prawna: Rozporządzenie 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 
dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie 
wymagań weterynaryjnych przy 
produkcji produktów pochodzenia 
zwierzęcego przeznaczonych do 
sprzedaży bezpośredniej 



A kiedy rolnik chce sprzedać PRZETWORZONE 

PRODUKTY ze swojego gospodarstwa… 

 

np. chleb, ciasta, smażone konfitury, marynaty, pierogi, także szatkowaną 

kapustę kiszoną – musi liczyć się z koniecznością zarejestrowania  

 

POZAROLNICZEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ,  

 

czyli musi stać się przedsiębiorcą 

 

 

 



Rolnik powinien móc sprzedać PRODUKTY  

WYTWORZONE w gospodarstwie 

 

 

Możliwość sprzedaży „niewielkiej ilości 

produktów” – ograniczenie kwotowe 

Wytworzonych „w gospodarstwie” - przez rolnika i 

członków rodziny, bez zatrudniania osób 

Wytworzonych  „na bazie własnego surowca”  - 

mus z jabłek  to jabłka i cukier 

 

 
 



Rolnik produkuje i sprzedaje 

Działalność powiązana 

Sprzedaż przez rolnika konsumentowi w krótkim 

łańcuchu, jako naturalna kontynuacja 

wytwarzania w gospodarstwie: 

konsumentowi końcowemu (w domu, na targu, 

na festynie, przez internet) 

do punktu sprzedaży detalicznej, restauracji, 

stołówki 

 

 
 



Produkcja powiązana 

uporządkowanie formalnego statusu tej 

działalności; 

stworzenie możliwości wprowadzenia ułatwień 

w procedurze jej rejestracji zarówno pod 

kątem podatkowym, jak i sanitarno-

weterynaryjnym; 

poszerzenie jej zakresu. 



Produkcja powiązana - zmiany w przepisach 

Ustawa o podatku dochodowym od osób 

fizycznych  - Wprowadzenie definicji 

produkcji powiązanej 

Ustawa o swobodzie działalności 

gospodarczej - Wyłączenie z jej zakresu 

produkcji powiązanej, zgodnie z definicją 

zamieszczoną w ustawie o PDOF 

 Ustawa o bezpieczeństwie żywności i 

żywienia – Włączenie produkcji powiązanej 

do listy zakładów nie wymagających 

zatwierdzenia  



Produkcja powiązana <= 40 000 

przepisy fiskalne  

≤  40 000 zł  

 prowadzona w 
ramach działalności 
rolniczej  

 prowadzona jest 
ewidencja sprzedaży 
sprzedawanych 
produktów  

 

 

 

rejestracja zakładu  



Produkcja powiązana 

2. Rejestracja  działalności 

gospodarczej   

1. Przetwórstwo bez 

działalności gospodarczej 
Rejestracja 

zakładu 

≤ 40 000 zł 

 

 

Działalność gospodarcza 
> 40 000 

 
Zatwierdzenie 

zakładu  



Partnerzy 

 

Propozycja wypracowana we współpracy z:  

Fundacją Partnerstwo dla Środowiska 

Krajową  Radą Izb Rolniczych 

Małopolską Izbą Rolniczą   

oraz Kancelarią Prezydenta RP 



Rodzinne Gospodarstwa Rolne –  

Najważniejsze wyzwania i priorytety 

 

Senat RP  

11 lutego 2014 r. 

Dziękuję za uwagę:  

Zofia Winawer EFRWP 

Więcej informacji: www.efrwp.com.pl 

w zakładce Forum Inicjatyw 

Rozwojowych 

http://www.efrwp.com.pl/

