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K AN CE LA R IA  
S E NAT U 

BIURO LEGISLACYJNE  

Warszawa, 3 stycznia 2022 r. 

Opinia do ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia prowadzenia przez 

rolników rolniczego handlu detalicznego (druk nr 598) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Celem ustawy jest umożliwienie prowadzenia dostaw żywności produkowanej przez 

podmioty zajmujące się rolniczym handlem detalicznym do zakładów prowadzących handel 

detaliczny, takich jak np. sklepy, restauracje, stołówki, z przeznaczeniem dla konsumenta 

finalnego. Ma to nastąpić przez zmianę przepisów ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. 

o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Proponowane przepisy rozstrzygającą, że 

prowadzenie dostaw żywności wyprodukowanej w ramach rolniczego handlu detalicznego 

(RHD) do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta 

finalnego może się odbywać na terytorium całego kraju. 

Ponadto ustawa: 

1) znosi maksymalne limity żywności zbywanej w ramach RHD konsumentom finalnym, 

zachowując je wyłącznie w przypadku dostaw do zakładów prowadzących handel 

detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego – w celu ułatwienia rolnikom 

wykonywania działalności przez ograniczenie obciążeń administracyjnych związanych 

z prowadzeniem określonej dokumentacji, a także lepsze wykorzystanie przez nich 

wprowadzanych ustawą zwolnień podatkowych; 

2) doprecyzowuje materię dotyczącą pochodzenia składników wykorzystywanych do 

produkcji żywności w ramach RHD; 

3) zmienia ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 

podwyższając z 40 tys. do 100 tys. zł kwotę przychodów ze sprzedaży przetworzonych 

w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych, z wyjątkiem 
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przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych uzyskanych w ramach 

prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych 

podatkiem akcyzowym na podstawie odrębnych przepisów, zwolnioną z podatku 

dochodowego – w celu umożliwienia producentom rolnym zwiększenia produkcji bez 

konieczności realizacji dodatkowych obciążeń administracyjnych. 

Ustawa zawiera przepisy przejściowe będące konsekwencją wprowadzanych nią zmian 

w obowiązującym porządku prawnym (art. 3 i art. 4). 

Proponowany termin wejścia w życie ustawy został ustalony na 14 dni od dnia jej 

ogłoszenia (art. 5). 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Projekt ustawy wpłynął do Sejmu jako przedłożenie rządowe w dniu 9 sierpnia 2021 r. 

(druk sejmowy nr 1516).  

W dniu 2 września 2021 r. projekt ustawy został skierowany do pierwszego czytania 

na 38. posiedzeniu Sejmu. 

W dniu 1 października 2021 r. projekt ustawy został skierowany do Komisji Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi. 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, po rozpatrzeniu projektu ustawy na posiedzeniu 

w dniu 8 grudnia 2021 r., przyjęła projekt i wniosła o jego uchwalenie przez Sejm 

w brzmieniu zaproponowanym w sprawozdaniu (druk sejmowy nr 1821). 

Drugie czytanie projektu ustawy odbyło się na 44. posiedzeniu Sejmu w dniu 14 grudnia 

2021 r. 

Sejm uchwalił ustawę na 44. posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2021 r. Za przyjęciem 

ustawy głosowało 444 posłów, przy braku głosów wstrzymujących i głosów przeciw. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych. 

 

 

Sławomir Szczepański 

Główny legislator
 


