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APEL 

CZY ROLNICY BĘDĄ MOGLI WYTWARZAĆ (LEGALNIE) DŻEMY, 

SOKI, CHLEB I SYROPY Z WŁASNYCH UPRAW? 

Kraków. 18 maja 2015. Ustawa o zmianie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz 

niektórych innych ustaw, którą podpisał Prezydent Komorowski 5 maja 2015, ma na celu 

umożliwienie rolnikom legalną sprzedaż produktów przetworzonych ze swoich gospodarstw 

bezpośrednio konsumentom z punktu widzenia podatkowego.   

Natomiast nasuwa się pytanie jakie wymogi sanitarne rolnicy będą musieli spełnić aby móc (legalnie) 

przetwarzać żywność ze swojego gospodarstwa aby skorzystać z zapisów nowej ustawy, która 

wchodzi w życie 1 stycznia 2016?  

Odpowiadając na to pytanie, Marek Posobkiewicz – Główny Inspektor Sanitarny, przedstawił 14 maja 

na posiedzeniu Podkomisji Sejmowej ds. sprzedaży bezpośredniej projekt pt. „Wytyczne Dobrej 

Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej przy produkcji żywności niezwierzęcego pochodzenia w 

warunkach domowych z wykorzystaniem surowców roślinnych z własnych upraw”, który ma być 

podstawą dla zapewnienia bezpieczeństwa żywności produkcji w małej skali i będzie stanowił 

podstawę dla działalności inspektorów sanepidu w terenie.  

Wytyczne przedstawiono jako projekt, wymagający weryfikacji przede wszystkim przez tych, którzy 

zamierzają wytwarzać i sprzedawać produkty żywnościowe roślinnego pochodzenia, czyli przetwory 

owocowe i warzywne, makrony, syropy, produkty marynowane, cukierki, pieczywo itp. 

Apelujemy zatem o dokładne zapoznanie się z zaproponowanymi 
Wytycznymi w celu zweryfikowaniu jego zapisów. Czego brakuje? Co należy 
doprecyzować? Co jest nie realne? Co utrudni wprowadzenie w życie 
wytycznych? Co należy zmienić? Co należy jeszcze dopisać? 

Uwagi i wnioski można zgłaszać do 6 czerwca 2015 roku bezpośrednio do: 

Pana Marek Posobkiewicz 
Główny Inspektor Sanitarny 
ul. Targowa 65, 03-729 Warszawa,  
tel. +48 22 536 13 00, fax +48 22 635 61 94.  
E-mail: inspektorat@gis.gov.pl 

http://produktlokalny.pl/kampania-legalna-zywnosc-lokalna/
mailto:inspektorat@gis.gov.pl?subject=e-mail%20ze%20strony%20www
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albo do Fundacji Partnerstwo dla Środowiska, która wraz z Małopolską Izbą 
Rolniczą, prowadzi akcję zbierania uwag i wnioski od rolników, organizacji 
współpracujących z rolnikami oraz wszystkich zainteresowanych, którzy 
wspierają Kampanię Legalna Żywność Lokalną. 

Rafał Serafin -  rafal.serafin@fpds.pl  

 

Wytyczne są dostępny na stronach Fundacji - http://produktlokalny.pl/kampania-legalna-zywnosc-

lokalna/  oraz na stronie Głównego Inspektora Sanitarnego - 

http://www.gis.gov.pl/ckfinder/userfiles/files/Wytyczne_ghp_po_uzgodnieniach_30_04_2015_uzgo

dnienia_spo%C5%82eczne.pdf  

Warto podkreślić, że wytyczne dotyczą jedynie produktów żywnościowych roślinnego pochodzenia. 

Warunki sanitarne do spełnienia w przypadku wytwarzania produktów żywnościowych zwierzęcego 

pochodzenia (tzn. masło, jogurt, maślanka, sery itp.) mają być uregulowane rozporządzeniem 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które jest aktualnie w procesie notyfikacji w Komisji Europejskiej 

(tzn. projekt rozporządzenia jest aktualnie badany przez Komisję Europejską, co do jego zgodności z 

Prawem Europejskim). Oczekujemy, że proces notyfikacji ma się zakończyć już 27 maja 2015, co 

umożliwi Ministrowi Rolnictwa wprowadzić nowe rozporządzenie do porządku prawnego. 

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa jest dostępny na stronach Fundacji 
http://produktlokalny.pl/kampania-legalna-zywnosc-lokalna/ oraz na stronie Komisji Europejskiej  
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/en/search/?trisaction=se 
arch.detail&year=2015&num=82 

Walka o umożliwienie rolnikom sprzedawanie bezpośrednio konsumentom przetworzonych 

produktów żywnościowych ze swoich własnych upraw wciąż trwa.  

-------------------------------------------------------------------------- 
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