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Sprzedaż przetworzonych produktów żywnościowych
przez producentów rolnych - wymagania w zakresie
opodatkowania (Barbara Sałata; CDR O/Radom)
Rolnicy mogą sprzedawać nieprzetworzone produkty roślinne
i zwierzęce, pochodzące z własnego gospodarstwa bez
rejestrowania działalności gospodarczej i płacenia podatku
dochodowego. Natomiast wytwarzanie i sprzedaż produktów
roślinnych lub zwierzęcych w stanie przetworzonym jest
działalnością gospodarczą. Dochód z tej działalności może jednak
korzystać ze zwolnienia od podatku, przy
spełnieniu warunków ustawy, zgodnie
z którą wolne od podatku dochodowego
są dochody ze sprzedaży produktów
roślinnych i zwierzęcych pochodzących
z własnych upraw ...

e-Biuletyn wydawany jest przez Centrum Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Brwinowie

Zachęcamy do zamieszczania w e-Biuletynie artykułów,
ciekawych informacji i ofert.
Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem e-Biuletynu Informacyjnego
drogą elektroniczną, prosimy o zgłoszenia na adres:

p.pruszek@cdr.gov.pl
lub tel. 22/729 66 34 w. 132

CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE
05-840 Brwinów, ul. Pszczelińska 99, tel. 22 729 66 34 do 38
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DATA
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CDR Brwinów
Spotkanie informacyjno-szkoleniowe
dla pracowników Wojewódzkich
Ośrodków Doradztwa Rolniczego
wykonujących zadania na rzecz SIR
/szkolenie/

7-8 lipca

Iwona Obojska
22 729 66 34-38 wew. 471
i.obojska@cdr.gov.pl

Szkolenie w zakresie doradzania
prowadzonego przez ekspertów
przyrodniczych

11-13 lipca

Bożena Krześniak
22 729 66 34-38 wew. 146
b.krzesniak@cdr.gov.pl

Rozpoznawanie ziół dzikorosnących
szkolenie /szkolenie/

21-23 lipca

Barbara Grygo, ZSPR
22 729 66 34-38 wew. 122
b.grygo@cdr.gov.pl

27-29 lipca

Łukasz Laskowski, ZSPR
22 729 66 34-38 wew. 171
l.laskowski@cdr.gov.pl

10-12 sierpnia

Małgorzata Pucek
22 729 66 34 wew. 112
m.pucek@cdr.gov.pl

6-8 września

Jolanta Borczyńska-Żbikowska
22 729 66 34-38 wew. 108
j.zbikowska@cdr.gov.pl

Chrońmy pszczoły – to się opłaca
/szkolenie i wyjazd studyjny/
Rozwój lokalny kierowany przez
społeczność (RLKS) w nowej
perspektywie PROW 2014-2020
/szkolenie/
XII Ogólnopolskie Warsztaty Metodyki
Doradztwa dla Kierowników działów
Metodyki Doradztwa, Szkoleń
i Wydawnictw

CDR O/Radom
Innowacyjne rozwiązania w uprawie
ekologicznych warzyw, owoców
miękkich i ziół wdrażane
w ekologicznych gospodarstwach
demonstracyjnych /szkolenie/

5-8 lipca

Barbara Sazońska
48 365 69 41
b.sazonska@cdr.gov.pl
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organizowane przez CDR

NAZWA WYDARZENIA/

DATA

ZGŁOSZENIA

FORMA EDUKACYJNA

I MIEJSCE

I INFORMACJE

CDR O/Kraków

Społeczno-gospodarcza aktywizacja
kobiet na obszarach wiejskich
/konferencja/
Analiza I planowanie rozwoju
gospodarstwa /szkolenie/

Jak wypromować produkt lokalny
w Internecie? /szkolenie e-learningowe/
Racjonalne żywienie i zdrowy styl
życia, z zastosowaniem roślin
zielarskich w gospodarstwie domowym
/szkolenie/
Przykłady funkcjonowania sieci
partnerstw szansą rozwoju
społecznego i ekonomicznego
obszarów wiejskich w Polsce /szkolenie/

1-2 lipca

Łukasz Jawny
12 424 05 20
l.jawny@cdr.gov.pl

1-2 lipca

Łukasz Jawny
12 424 05 20
l.jawny@cdr.gov.pl

25 lipca
- 30 września

Karolina Boba
12 424 05 21
k.boba@cdr.gov.pl

6-7 września

Karolina Boba
12 424 05 21
k.boba@cdr.gov.pl

8-9 września

Łukasz Jawny
12 424 05 20
l.jawny@cdr.gov.pl

CDR O/Poznań

Analiza i planowanie rozwoju
gospodarstwa /szkolenie/

Rolnictwo precyzyjne gwarancją
efektywności produkcji /szkolenie/

19-21 września

Oskar Wysocki
61 8232 081 w. 124
o.wysocki@cdr.gov.pl

22-23 września

Iwona Kajdan-Zysnarska
61 823 20 81 w. 136
i.zysnarska@cdr.gov.pl
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Konferencje, szkolenia, warsztaty
organizowane przez CDR
Znaczenia ziół w żywności jest nieocenione. Zioła mają korzystny wpływ
na atrakcyjność sensoryczną żywności, trwałość produktu i na jego wygląd. Zioła wpływają
na smak, najczęściej w postaci mieszanek przyprawowych, na aromat przede wszystkim na rośliny
olejkowe, na barwę i wrażenia estetyczne, jako dekoracja gotowych potraw. Zastosowanie ziół ma
też ogromne znaczenie w stosowaniu różnych diet oraz detoksu.
Z uwagi na wagę tematu, krakowski oddział Centrum Doradztwa Rolniczego
w dniach 6 – 7 września 2016 r. zaplanował szkolenie pt. „Racjonalne żywienie i zdrowy styl
życia, z zastosowaniem roślin zielarskich w gospodarstwie domowym”.
Szkolenie adresowane jest do specjalistów i doradców zatrudnionych w wojewódzkich
ośrodkach doradztwa rolniczego oraz w Centrum Doradztwa Rolniczego. Do udziału
w szkoleniu zostaną zaproszone w szczególności osoby odpowiedzialne za wiejskie
gospodarstwa domowe.
Szkolenie podzielone zostało na dwie części.
W pierwszej części, uczestnicy zapoznają się
z historią ogrodów zielarskich, tradycyjnymi
sposobami uprawy, funkcją ziół w ogrodach
warzywnych, preparatami wytwarzanymi z roślin
zi e l ar s k i c h
w
o gr o d ac h
or g a n i c zn yc h
ekologicznych), oraz metodami suszenia surowca,
a także wykorzystaniem ziół w gospodarstwie
domowym (mieszanki aromatyczne, gatunki
używane do świeżych i suszonych bukietów).
Omawiane tematy dotyczyć będą historii zielarstwa i ziołolecznictwa, uprawą gatunków roślin
zielarskich w mieszkaniach, na działkach i w ogrodach przydomowych, znaczeniem ziół
w sadownictwie, a także wykorzystaniem ochronnego sąsiedztwa ziół w uprawie współrzędnej
z warzywami i roślinami ozdobnymi.
Druga część szkolenia dotyczyć będzie wykorzystania roślin zielarskich w sztuce kulinarnej.
Uczyć się będziemy, jak stosować: prawidłowe zasady żywieniowe, świeże zioła w warunkach
domowych oraz jak sporządzać zdrowe i tanie przyprawy ziołowe.
Zajęcia poprowadzi Pani prof. zw. dr hab. inż. Elżbieta Pisulewska, która pracuje na
Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Prowadzi ona badania
dotyczące technologii uprawy roślin zbożowych, strączkowych, oleistych i zielarskich oraz jakości
uzyskanych plonów. Jest autorem lub współautorem ponad 200 pozycji wydanych drukiem.
Przebywała na stażach naukowych w Anglii, Irlandii i Holandii.
Zapraszamy
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Imprezy promocyjne, konferencje szkolenia,
warsztaty organizowane przez WODR

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego we Wrocławiu

miejsce/kontakt

www.dodr.pl

6 sierpnia Obchody 150-lecia KGW

7 sierpnia Kiermasz Ekologiczny w Świeradowie Zdroju

20 sierpnia Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów

DODR we Wrocławiu,
tel. 71/ 339 80 21 wew. 150
renata.dylag@dodr.pl

DODR we Wrocławiu,
tel./fax 75/722 34 61, pzd.luban@dodr.pl

DODR we Wrocławiu,
tel. 71/ 339 80 21 wew. 150
renata.dylag@dodr.pl

Lipiec-sierpień 2016

20-21 sierpnia Jarmark Tkaczy Śląskich

DODR we Wrocławiu
tel./fax 75/744 78 52, pzd.kgora@dodr.pl

27 sierpnia Święto Mleka

DODR we Wrocławiu
tel./fax 75/744 78 52, pzd.kgora@dodr.pl

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
www.kpodr.pl

2-3 lipca XXXIX Międzynarodowe Targi Rolno-Przemysłowe
AGRO-TECH

7 sierpnia Miodowe Lato

organizator/kontakt

K-PODR w Minikowie
tel. 52/ 386 72 23, 25, 52/ 386 72 23
targi@kpodr.pl

K-PODR w Minikowie, Oddział w Zarzeczewie
tel. 54/ 255 06 13, 54/ 255 06 00
zarzeczewo@kpodr.pl
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Imprezy promocyjne, konferencje szkolenia,
warsztaty organizowane przez WODR

Lubelski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Końskowoli

organizator/kontakt

www.wodr.konskowola.pl

2-3 lipca XXX Wystawa Zwierząt Hodowlanych, Maszyn i
Urządzeń Rolniczych

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach
www.lodr-bratoszewice.pl

27-28 sierpnia XXV Promocyjno-Handlowa Wystawa
Rolnicza ROL–SZANSA 2016

Lipiec-sierpień 2016

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Łosiowie

LODR w Końskowoli, ZDR w Zamościu
zs. w Sitnie
tel. 84/ 611 25 25, sitno@wodr.konskowola.pl

organizator/kontakt

ŁODR w Bratoszewicach, Oddział
w Piotrkowie Trybunalskim
tel. 519 301 082

organizator/kontakt

www.oodr.pl

11-23 lipca Akcja Letniego wypoczynku pn. Podaruj mi lato
– Piknik na Florydzie

OODR Łosiów
wgdia@oodr.pl, tel. 77 /4125327 wew.260

Podlaski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Szepietowie

miejsce/kontakt

www.odr.pl

sierpień/wrzesień Wojewódzki Konkurs Orki

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Poznaniu

PODR w Szepietowie
tel. 86/ 275 89 17, kkulik@odr-szepietowo.pl

miejsce/kontakt

www.wodr.poznan.pl

8 lipca Dni Pola – przedżniwna ocena odmian zbóż
i rzepaku

WODR w Poznaniu
tel. 519 623 387, 61/ 447 36 58
biuro@cwssielinko.pl
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Imprezy promocyjne, konferencje szkolenia,
warsztaty organizowane przez WODR

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Warszawie

miejsce/kontakt

www.modr.mazowsze.pl

lipiec Festyn "Słoneczne Lato" w Mordach

Lipiec/sierpień Wiejskie Klimaty

7 sierpnia XXIV Dzień Papryki

Lipiec-sierpień 2016

sierpień Dni Krasnosielca

sierpień Dni Czerwonki

Sierpień Owocobranie

28 sierpnia Biogazowa Kukurydza

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Olsztynie www.w-modr.pl

lipiec-wrzesień VII edycja konkursu fotograficznego
"Najciekawszy Obiekt Przyrody"

MODR Warszawa
tel. 25/ 640 09 48,
barbara.mitrzak@modr.mazowsze.pl

MODR Warszawa
Tel. 24/ 262 97 72,
piotr.michalik@modr.mazowsze.pl

MODR Warszawa
tel. 48/ 675 25 95,
jerzy.baran@modr.mazowsze.pl

MODR Warszawa
tel. 29/ 717 13 97,
malgorzata.bielawska@modr.mazowsze.pl

MODR Warszawa
tel. 29/ 717 13 97,
barbara.eibin@modr.mazowsze.pl

MODR Warszawa
tel. 22/ 788 88 11,
marek.grzeda@modr.mazowsze.pl

MODR Warszawa
tel. 29/ 760 03 69,
witold.rzepinski@modr.mazowsze.pl

organizator/kontakt

W-MODR w Olsztynie, Oddział w Olecku
tel. 89/ 520 30 31 w. 27, 697 632 452;
m.kuczynska@w-modr.pl

8

imprezy zewnętrzne

Imprezy promocyjne, konferencje szkolenia,
warsztaty organizowane przez WODR

9

PRODUKCJA ROLNA

Czy owoce Mini Kiwi
przyjmą się Polsce?
Autor: Anna Kowalska; CDR Brwinów

Kiwi to używana na całym świecie handlowa nazwa owoców aktinidii smakowitej (Actinidia
deliciosa) - pnącza pochodzącego z Chin. Owoce kiwi są powszechnie dostępne w sklepach, lecz
ten gatunek nie nadaje się do uprawy w naszym kraju ze względu na mniejszą odporność na
wymarzanie. Istnieją jednak gatunki, które znakomicie nadają się do uprawy w naszym klimacie.
Najpopularniejsze z nich to aktinidia ostrolistna oraz aktinidia pstrolistna. Rośliny z gatunku
aktinidii można spotkać w Polskich ogrodach od niedawna. Są to pnącza o wijących pędach,
chętnie wybierane do uprawy ze względu na ich walory ozdobne i smaczne owoce.
Są stosunkowo mało wymagające, łatwe w uprawie i odporne na choroby oraz szkodniki, ponadto
dobrze znoszą warunki miejskie. Ze względu na to, iż są to pnącza wspinające, do ich uprawy
będą niezbędne podpory różniące się w zależności od tego
czy roślina będzie uprawiana na plantacji czy w ogrodzie.
Obydwa gatunki aktinidii wydają smaczne owoce, które
można spożywać razem ze skórką. Owoc aktinidii ostrolistnej
jest zielony lub zielony z rumieńcem, rozmiarem
przypominający orzecha włoskiego a aktinidia pstrolistna
wydaje zielone owoce o wielkości agrestu. Aktinidia
pstrolistna cechuje się wysoką mrozoodpornością
dochodząca do – 40 º C, ostrolistna zaś wytrzymuje
temperaturę do – 30 º C. Owoce dojrzewają odpowiednio
w sierpniu-wrześniu, a w przypadku drugiej odmiany we
wrześniu-październiku.
Fot.1. Aktinidia ostrolistna—owoce (http://budujesz.info/artykul/
aktinidia-mini-kiwi-ostrolistna-i-pstrolistna)

Do uprawy na plantacje najlepiej nadaje się aktinidia ostrolistna, zwana również mini kiwi.
Jej owoce można jeść w całości bez obierania ze skórki. Są one smaczne, dość trwałe i łatwo się
przechowują. Z jednej dorosłej rośliny można uzyskać od 10-20 kg owoców.
Zaletą odmian kiwi mrozoodpornych jest równie cenny skład chemiczny jak i walory
prozdrowotne tak jak w przypadku jej najbardziej rozpowszechnionej odmiany aktinidii smakowitej
popularnej kiwi. Powszechnie uważa się, że owoce aktinidii mają właściwości przeciwutleniające
a przez to oczyszczają organizm z wolnych rodników i w ten sposób chronią go przez stresem
oksydacyjnym wywołującym często wiele chorób. Powszechnie wiadomo również, iż owoce
posiadają bardzo dużo witaminy C. Do cennych minerałów w nich zawartych należą też potas,
wapń, żelazo i magnez. Posiadają też wartościowe enzymy oraz związki takie jak beta – karoten
i luteiny. Dodatkową zaletą jest niska kaloryczność owoców.
Aktinidia ostrolistna dostępna jest w handlu w wielu odmianach. Najbardziej odpowiednie
rośliny na plantacje to odmiany: Ananasnaya, Bingo, Rogów, Scarlet September Kiwi.
Ze względu na dużą mrozoodporność dochodzącą do – 30 º gatunek ten uprawiać można
niemal w całym kraju. Uprawa amatorska może opierać się na pergolach lub ogrodzeniu z siatki.
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Uprawa towarowa wymaga zaś specjalnych podpór nośnych, najpopularniejsze są te w kształcie
litery T. Młoda roślina rozpoczyna wzrost dość wcześnie, bo już w początkach kwietnia, stąd należy
ją zabezpieczyć przed wiosennymi przymrozkami, na które jest bardzo wrażliwa. Kwitnienie mini kiwi
rozpoczyna się z początkiem czerwca. Zbiór owoców zaś rozpoczyna się już pod koniec sierpnia aż
do połowy października, w zależności od odmiany. Owocowanie również zależy od odmiany i tak np.
w przypadku Vmkiwi zaczyna się już w 1-2 roku po posadzeniu, pozostałe popularne odmiany
owocują zwykle w 3-4 roku. Najlepsze stanowisko do uprawy mini kiwi to te, które w najmniejszym
stopniu narazi roślinę na przymrozki.
Aktinidia najlepiej rośnie na glebach przepuszczalnych,
o lekko kwaśnym odczynie 5,5-6.5 ph. Roślina wymaga dość dużej wilgotności latem, dlatego warto
zainstalować na plantacji urządzenia nawadniające. Dobrze jest też zabezpieczyć plantację przed
skutkami silnych wiatrów. Można zrobić to otaczając plantację szpalerem drzew, zabezpieczy to
rozwijające się owoce przed uszkodzeniem.
Glebę pod uprawę aktinidii zaleca się przygotować jeszcze w sezonie poprzedzającym. Można
zastosować nawożenie obornikiem, nawozem popieczarkowym lub też zastosować uprawę roślin na
nawóz zielony, którą należy przyorać przed zimą. Nasadzenia młodych roślin najlepiej dokonywać
jest w maju, po to żeby uniknąć przymrozków. Sadzonki powinny być 2-3 letnie, pochodzące
z pewnego źródła, gdyż rozpoznanie odmian rośliny bez owoców jest bardzo trudne. Ponieważ
aktinidia jest rośliną dwupienną należy sadzić blisko siebie roślinę męską i żeńską (najlepiej
w odległości 3-5 metrów). Przyjmuje się, że na
5-8 roślin żeńskich trzeba posadzić 1 męską.
Jest to bardzo istotne, gdyż prawidłowa liczba
krzewów męskich wpływa na odpowiednią
wielkość i obfitość owoców. Równie ważne
jest równoczesne kwitnienie roślin męskich
i żeńskich.
Fot.2. Atkinidia ostrolistna - kwiatostan
(foto: autor)

Zapylenia dokonują przede wszystkim pszczoły i inne owady a w mniejszym stopniu wiatr.
Pielęgnacja roślin na plantacji polega m. in. na
odpowiednim podparciu krzaków
np. za pomocą bambusowych tyczek sięgających do drutów rozciągniętych między podporami
w kształcie litery T. Pierwsze 3-4 lata poświęca się na formowanie roślin, które są długowieczne
i mogą rosnąć do 50 lat. W następnych latach wykonuje się cięcie roślin żeńskich „na owocowanie”
zapewniające roślinom optymalny kształt przy możliwym do uzyskania obfitym plonie owoców dobrej
jakości. Cięcie roślin męskich jest skierowane na uzyskanie jak największej liczby kwiatów.
Ze względu na to, iż aktinidia ostrolistna jest rośliną silnie rosnącą, wymaga usuwania od 30-70 %
owocujących pędów. Należy zostawić rozgałęzienia, z których wiosną wyrosną nowe pędy
owocujące. Krzewy męskie po uformowaniu roślin należy po kwitnieniu silnie skracać nie dając się
krzewom nadmiernie rozrastać. Wykonując takie cięcie należy w pierwszej kolejności usunąć pędy
chore, obumarłe i poskręcane. W lecie i zimą każdego roku usuwa się pędy wyrastające z pnia oraz
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nadmiernie zagęszczające krzew. Zimowe cięcie aktinidii należy wykonać w fazie głębokiego
spoczynku roślin, najlepiej do połowy lutego, gdyż bardzo wcześnie rozpoczynają wegetację.
Cięcie ogranicza nadmierny wzrost i wysilanie się roślin na część wegetatywną, zapewnia
przewietrzanie wnętrza rośliny i ułatwia dostęp światła, co sprzyja dojrzewaniu owoców.
Rośliny dorosłe (4-5 lat po posadzeniu) można przycinać od późnej jesieni przez całą zimę bez
obawy uszkodzeń mrozowych.
Młode Aktinidie wymagają intensywnego podlewania, gdyż okresowe susze mogą spowodować
słabszy wzrost roślin a nawet narazić na atak szkodników i w rezultacie obumarcie młodej rośliny.
Najczęściej aktinidie zaczynają owocować w 4 roku po posadzeniu. Zbieranie owoców należy
wykonać ręcznie uważając przy tym aby nie uszkodzić gładkiej i delikatnej skórki. Na plantacjach
zbiór wykonuje się w fazie dojrzałości zbiorczej wtedy, gdy owoce są jeszcze twarde. Jest to możliwe
gdyż owoce minikiwi mogą dojrzewać w odpowiednich warunkach po zbiorze. Przyjmuje się, że
odpowiednim terminem na zbiór jest faza osiągnięcia przez owoc 8 % ekstraktu.
Zebrane owoce są segregowane i przepakowywane do opakowań jednostkowych a następnie
trafiają do chłodni. Owoce aktinidii przechowuje się krócej niż kiwi. Problemem może być dość
szybka utrata wody co powoduje marszczenie się skórki i spadek jakości. Optymalna wilgotność
powietrza przy przechowywaniu owoców powinna osiągać 95 %
a temperatura wynosić
od 0-2 Cº. Dojrzewanie owoców przyśpiesza obecność w chłodni etylenu. W takich warunkach
owoce mogą być przechowywane do 1 miesiąca. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie prowadziła badania związane z przechowywaniem owoców aktinidii w chłodni
z kontrolowaną atmosferą, które wykazały, że w takich warunkach można je przechowywać
do 8 tygodni. Dłuższe przechowywanie owoców może spowodować ich gorzkawy smak.
Owoce mini kiwi trafiają do konsumenta w małych ok. 200 g opakowaniach i są traktowane jako
produkt delikatesowy. Na etykietach warto zamieścić informacje w jaki sposób spożywać owoce po
ich zakupie. Owoce twarde powinny przez kilka dni dojrzeć, ponieważ najsmaczniejsze są, gdy
zmiękną.
Czy towarowa uprawa aktinidii się powiedzie ? Obserwując zainteresowanie plantatorów jest to
bardzo możliwe. Dobre warunki do uprawy, prozdrowotne walory owoców i ich wyjątkowy smak to
powody, dla których być może już wkrótce będziemy mogli cieszyć się z powszechnej obecności
mini kiwi w sklepach.

Fot.3. Atkinidia ostrolistna - sadzonki (foto: autor)

Fot.4. Atkinidia ostrolistna na plantacji (foto: autor)

Opracowano na podstawie informacji zawartych na stronach internetowych:
http://aktinidia.pl oraz http://www.clematis.com.pl/pl
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Racjonalne nawadnianie w uprawach
sadowniczych
Autor: Jan Schönthaler ; CDR O/Radom

Jednym z poważniejszych problemów rolnictwa w Polsce w ostatnich latach są powtarzające
się susze. Stwarzają istotne zagrożenie plonów, dezorganizują organizacje prac polowych.
Z badań ankietowych przeprowadzonych przez Instytut ogrodnictwa wynika ze ogól sadowników
nie zna metod szacowania potrzeb nawodnieniowych uprawianych roślin. Czyli nawadnianie
w znakomitej większości przypadków dokonywane jest na oko. W świetle racjonalnego zużycia
wody, planowanych opłat za wodę do nawadniania jest to rozwiązanie nie do przyjęcia. Trzeba
też pamiętać, że niewłaściwe stosowane nawadnianie, a jest to najczęściej stosowanie wody
w nadmiarze niesie za sobą konkretne zagrożenia. Dl a samego rolnika należą tu możliwość
niszczenia struktury glebowej, wymywanie składników pokarmowych do warstw głębszych gleby
gdzie stają się niedostępne dla roślin oraz wzrost zagrożenia przez niektóre choroby. Są także
zagrożenia dla środowiska, a więc zwłaszcza przy nadmiernym nawożeniu, nie dostosowanym
do zmieniających się potrzeb roślin możliwość skażenia wód gruntowych, zagrożenie dla
zbiorników wodnych i wód podziemnych.
Od kilku już lat Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach prowadzi badania dotyczące
nawadniania upraw sadowniczych. Mają one na celu racjonalizację zużycia wody, która w Polsce
jest dobrem deficytowym, oraz ograniczenie negatywnych skutków nawadniania w głównych
rejonach upraw sadowniczych w Polsce. Zwrócić należy uwagę, ze Polska należy do krajów
europejskich najuboższych w wodę, a najgorsza z kolej jest tu sytuacja w Polce centralnej.
Badania Instytutu Ogrodnictwa uwzględniają przebieg pogody i wielkość zasobów wodnych
w glebie. Dla wdrożenia zasad racjonalnego nawadniania w uprawach sadowniczych stworzono
internetowy serwis zaleceń nawodnieniowych. oraz proste metody szacowania potrzeb wodnych
roślin sadowniczych. Bierze się pod uwagę uprawiany gatunek, stopień rozwoju roślin
np. wielkość korony drzew, rozstawę w jakiej rosną, stopień przykrycia gleby przez uprawiane
rośliny. Należy zwrócić uwagę, że w zależności od fazy rozwojowej roślin uprawnych zmieniają
się tez ich potrzeby wodne. Kolejnym czynnikiem jest jakość gleby, Wiadomo na przykład, że
gleby lekkie są w stanie magazynować mniej wody i wymagają zarówno wcześniejszego
nawadniania jak i stosowania mniejszych jednorazowych dawek wody. Serwis działa od połowy
2012 roku, pod adresem http://www.nawadnianie.inhort.pl. Do serwisu jest także dostęp
z głównej strony Instytutu Ogrodnictwa Możemy tu skorzystać z kalkulatorów umożliwiających
ocenę parowania wody z roślin i powierzchni gleby oraz potrzeb wodnych roślin. O wiarygodności
wyników decydują dane meteorologiczne pozyskiwane z automatycznych stacji meteo Instytutu.
Usługi serwisu przeznaczone są dla sadowników, którzy nie korzystają z danych obliczanych
przez automatyczne stacje meteorologiczne.
W praktyce pomiar wilgotności gleby lub potencjału wody w glebie jest wykorzystywany do
wyliczenia potrzeby i intensywności nawadniania roślin. Nawadnianie powinno nastąpić nim
w glebie wyczerpie sie woda łatwo dostępna, nim skutki suszy wpłyną na plony i kondycję roślin.
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Dokładne określenie potrzeb nawadniania wymaga zastosowania specjalistycznej aparatury
pomiarowej (tensjometry, mierniki wilgotności).
Wymaga to wiedzy, zaangażowania czasowego i poważnych nakładów na sprzęt pomiarowy.
Dlatego na całym świecie w rejonach sadowniczych prowadzone jest specjalistyczne doradztwo
dotyczące potrzeb nawadniania, Do oceny potrzeb wodnych wykorzystywane są mniej lub bardziej
złożone modele kalkulacyjne, wykorzystujące dane meteorologiczne i glebowe .
Sadownik korzystający z serwisu ma możliwość uściślenia danych, dostosowania do realiów
gospodarstwa. Jest mianowicie możliwe wprowadzenie własnych pomiarów opadów, danych
dotyczących rośliny uprawnej, typu gleby, rozstawy roślin i zastosowanego systemu
nawodnieniowego. Możliwe jest także wprowadzenie własnych pełnych danych
meteorologicznych. Efektem wykorzystania serwisu jest opracowanie planu nawadniania dla
własnego gospodarstwa. Ustala się czas nawadniania, dawkę wody na przykład w mm/m2, lub
litrach na drzewo
Serwis pomaga nie tylko w doraźnej potrzebie określenia parametrów niezbędnych do
aktualnego, skutecznego nawadniania, lecz także jest czynnikiem przyczyniającym się do
wzbogacenia wiedzy sadowników, studentów, czy innych użytkowników. Służy temu słownik,
ułatwiający zrozumienie tekstu, zasób artykułów prezentujących wyniki badań i ujęcia popularnonaukowe, a także sam serwis internetowy, który ma tworzyć i utrwalać nawyki racjonalnego
gospodarowania w oparciu o zrozumienie tego co dzieje się w glebie i roślinach w czasie suszy.
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Planowane zmiany w przepisach dotyczących
warunków sprzedaży produktów
rolno-spożywczych przez rolników
i bezpieczeństwa żywności 2017/2018
Autor: Klaudia Kieljan, CDR O/Kraków

Od roku 2017 planowane jest wprowadzenie nowych przepisów prawnych w zakresie
wytwarzania i sprzedaży produktów z gospodarstwa rolnego. Ustawa o zmianie niektórych
ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników - Projekt 2016 wprowadza
zmiany w 7 ustawach:
1. Z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej;
2. Z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;
3. Z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
4. Z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych;
5. Z dnia 29 stycznia 2004 r. o inspekcji weterynaryjnej;
6. Z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego;
7. Z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.
Do projektu można było zgłaszać uwagi do 18 maja br.
Najważniejsze zmiany projektowane ustawą:
1. Zdefiniowane zostało pojęcie „rolniczy handel detaliczny” (zapis w ustawie
o bezpieczeństwie żywności i żywienia). Rolniczy handel detaliczny - handel detaliczny
w rozumieniu art. 3 ust. 7 rozp. nr 178/2002, polegający na zbywaniu konsumentowi finalnemu,
o którym mowa w art. 3 ust. 18 rozp. nr 178/2002(1), bez udziału pośrednika, żywności
pochodzącej w całości lub części z własnej uprawy, hodowli lub chowu tego podmiotu; Zatem
w zakładach zajmujących się handlem detalicznym można prowadzić: rozbiór mięsa, produkcję
świeżego mięsa, elementów mięsnych, surowych wyrobów mięsnych, mięsa mielonego,
produktów mięsnych, serów, masła, soków owocowych i warzywnych, pieczywa, dżemów itp..
pod warunkiem, że wyprodukowana żywność będzie sprzedawana tylko i wyłącznie
konsumentom końcowym i nie będzie dostarczana do innych zakładów, a mięso pochodzi
z uboju zwierząt przeprowadzonego w zatwierdzonej do tego celu rzeźni.
W ramach rozporządzeń wykonawczych określone zostaną szczegółowe warunki i limity
ilościowe obowiązujące w rolniczym handlu detalicznym.

1. Rozporządzenie (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r.
ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds.
Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności;
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2. Nadzór nad bezpieczeństwem (właściwą jakością zdrowotną) żywności produkowanej
w ramach rolniczego handlu detalicznego powierzono inspekcjom podległym Ministerstwu
Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
A.
Inspekcji Weterynaryjnej - w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego
i żywności zawierającej jednocześnie produkty pochodzenia zwierzęcego
i niezwierzęcego;
B. Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych (IHARS)
- w odniesieniu do żywności pochodzenia niezwierzęcego;
Rolniczy handel detaliczny został wyłączony spod nadzoru Inspekcji Sanitarnej.
3. W ustawie o produktach pochodzenia zwierzęcego z dnia 16 grudnia 2005 r. planuje się
wyłączenie podmiotów zamierzających prowadzić działalność w zakresie rolniczego handlu
detalicznego produktami pochodzenia zwierzęcego lub żywnością „mieszaną” z obowiązku
sporządzania projektu technologicznego zakładu i jego zatwierdzania u powiatowego lekarza
weterynarii;
W związku z czym projektowana ustawa wprowadzi jedynie obowiązek rejestracji zakładu
(bez konieczności zatwierdzania) u właściwego organu Inspekcji.
4. Preferencje podatkowe
W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych zmianie podlega zapis w art. 20 ust.
1c i 1d, który otrzymuje brzmienie:
„1c. Za przychody z innych źródeł….uważa się również przychody ze sprzedaży
przerobionych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych
pochodzących z własnej uprawy, hodowli i chowu, z wyjątkiem przerobionych produktów
roślinnych i zwierzęcych uzyskanych w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji
rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym na podstawie odrębnych
przepisów, jeżeli:
1. sprzedaż nie jest wykonywana na rzecz osób prawnych, jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej lub na rzecz osób fizycznych na potrzeby
prowadzonej przez nie działalności gospodarczej;
2. przerabianie produktów roślinnych i ich sprzedaż nie odbywa się przy zatrudnieniu osób na
podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym
charakterze (Warunku tego nie stosuje się do (1d):
1.. Uboju zwierząt rzeźnych i obróbki poubojowej tych zwierząt, w tym również do
rozbioru, podziału i klasyfikacji mięsa;
2.. Wytwarzania mąki, kasz, płatków i otrąb ze zboża pochodzącego z własnej
uprawy);
3. sprzedaż następuje wyłącznie:
a. w gospodarstwach rolnych, w których produkty te zostały wytworzone,
b. w miejscach przeznaczonych do prowadzenia handlu.
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Powyższe przychody uzyskane z rolniczego handlu detalicznego, do kwoty 40.000 zł
liczone narastająco od początku roku podatkowego będą zwolnione z podatku dochodowego,
jeżeli:
a. masa przerobionych produktów nie przekracza ilości, którą podmioty działające na rynku
spożywczym mogą zbywać konsumentom finalnym w ramach rolniczego handlu
detalicznego,
b. ilość produktów roślinnych lub zwierzęcych wyprodukowanych w posiadanym
gospodarstwie rolnym w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, użytych do produkcji
danego produktu stanowi co najmniej 50% tego produktu, z wyłączeniem wody,
c. jest prowadzona ewidencja sprzedaży…
Podatnicy uzyskujący powyższe przychody będą zwolnieni z obowiązku prowadzenia
ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas fiskalnych (Ustawa o podatku
VAT).
Po uzyskaniu ze sprzedaży przerobionej żywności przychodów w wysokości 40.000 zł
można opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 2% tych
przychodów (Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym).
Projekt Ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez
rolników znajduje się tutaj
Założenia reformy systemu bezpieczeństwa żywności
Reforma systemu bezpieczeństwa żywności jest jedną z najważniejszych spraw
w Programie działań rządu i resortu na lata 2015-2019.
W tym celu został powołany Zespół do spraw reformy instytucjonalnej systemu
bezpieczeństwa żywności, którego zadaniem jest opracowanie propozycji zmian systemowych
dotyczących nadzoru nad bezpieczeństwem żywności oraz koncepcji zmian w organizacji
i funkcjonowaniu służb inspekcyjnych, w tym projektów ustaw niezbędnych do przeprowadzenia
reformy instytucjonalnej systemu bezpieczeństwa żywności. Przewodniczącym Zespołu jest
główny inspektor ochrony roślin i nasiennictwa Andrzej Chodkowski.
Najważniejsze założenie reformy przewiduje utworzenie Państwowej Inspekcji
Bezpieczeństwa Żywności (PIBŻ). Pięć obecnie działających inspekcji kontrolnych zostanie
zintegrowanych i połączonych w jedną (Państwowa Inspekcja Sanitarna (PIS), Inspekcja
Weterynaryjna (IW), Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN), Inspekcja
Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS), Inspekcja Handlowa (IH)); Nadzór
nad inspekcją będzie sprawował MRiRW.
Ustawa zakład również utworzenie Narodowej Rady Naukowej Bezpieczeństwa
Żywności – w celu opracowywania strategicznych kierunków i naukowych podstaw analizy
ryzyka, jak też koordynacji badań realizowanych przez instytuty i uczelnie;
Przygotowanie reformy wiąże się z potrzebą prac legislacyjnych, obejmujących uchwalenie
ustawy o PIBŻ oraz zmiany ustaw regulujących sprawy z zakresu bezpieczeństwa żywności,
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a także wydanie lub znowelizowanie ponad 100 rozporządzeń. Prace przygotowawcze obejmują
również przeprowadzenie uzgodnień z Komisją Europejską, organizacjami międzynarodowymi
i władzami państw, z którymi Polska prowadzi obrót żywnością oraz przygotowanie jednostek
dotychczasowych inspekcji do połączenia.
Zakładane skutki reformy

 zmniejszenie liczby instytucji kontrolnych, a tym samym skrócenie czasu poświęcanego
przez przedsiębiorców na obsługę kontroli;

 integracja rejestrów, które są obecnie prowadzone przez każdą inspekcję oddzielnie dla
pokrewnych działalności oraz związanej z nimi sprawozdawczości;

 sprawniejsze prowadzenie spraw związanych z otwieraniem zagranicznych rynków dla
polskiej żywności;

 pozytywne efekty spodziewane są także dla samej inspekcji oraz sposobu wykorzystania
środków wydatkowanych na finansowanie jej działalności.
Zakłada się, że połączenie dotychczasowych inspekcji nie spowoduje skutków finansowych
dla budżetu państwa, jednak w dłuższym okresie pojawią się oszczędności z tytułu np.
wspólnych zamówień lub restrukturyzacji bazy laboratoryjnej… Aktualnie w 23 spośród 28
krajów UE przeprowadzono działania organizacyjne polegające na połączeniu instytucji
kontrolnych.
Harmonogram działań

 Zespół do spraw reformy instytucjonalnej systemu bezpieczeństwa żywności przedstawi
projekty aktów prawnych rangi ustawowej w terminie do 30 czerwca 2016 r;

 Drugie półrocze bieżącego roku - konsultacje i uzgodnienia projektów, które następnie
zostaną przyjęte przez Radę Ministrów i skierowane do prac legislacyjnych w Parlamencie;

 Uchwalenie powyższych ustaw byłoby możliwe przed końcem 2016 r;
 Rok 2017 stanowiłby okres vacatio legis, podczas którego powołany pełnomocnik powinien
przeprowadzić całość zadań niezbędnych do wdrożenia nowych przepisów.
Według powyższego planu Państwowa Inspekcja Bezpieczeństwa
rozpocznie działalność z dniem 1 stycznia 2018 r.
Źródło i więcej informacji o Założenia reformy systemu bezpieczeństwa żywności tutaj

Żywności
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Europejskie partnerstwo innowacyjne na rzecz
wydajnego i zrównoważonego rolnictwa
(EIP-AGRI)
Opracowała: Justyna Piluch, CDR Brwinów

Europejskie

partnerstwo

innowacyjne

na

rzecz

wydajnego

i zrównoważonego rolnictwa zostało utworzone w 2012 roku

przez Komisję Europejską. Celem partnerstwa jest wsparcie
dla rolnictwa i leśnictwa, by stały się bardziej wydajne,
zrównoważone i zdolne do rozwiązywania bieżących
problemów, takich jak większa konkurencja, niestabilne ceny
rynkowe, zmiany klimatyczne i bardziej restrykcyjne przepisy
dotyczące ochrony środowiska. Dzięki EIP-AGRI możliwe jest
usuwanie słabości i barier w europejskim systemie wsparcia
innowacji, uniemożliwiających rozwijanie i wprowadzanie na
rynek dobrych pomysłów lub spowalniających ten proces.
EIP - AGRI skupia się na tworzeniu partnerstw i łączeniu osób, instytucji i firm
z różnych środowisk zawodowych poprzez różne rodzaje działalności, m.in. takie jak
grupy operacyjne i grupy fokusowe (EIP-AGRI Focus Group). W ramach EIP-AGRI
współpracują ze sobą rolnicy, doradcy, naukowcy, osoby prowadzące działalność
gospodarczą związaną z rolnictwem, organizacje pozarządowe i inne podmioty
zainteresowane wdrażaniem innowacji. Mogą dzielić się oni swoimi pomysłami,
przekształcać istniejącą wiedzę w innowacyjne rozwiązania i wdrażać wyniki badań do
praktyki. Razem tworzą oni europejską sieć EIP, którą kieruje Komisja Europejska
(Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich).
EIP-AGRI to platforma wymiany wiedzy, pomysłów i dobrych praktyk. Dzięki EIPAGRI Service Point możliwe jest znalezienie partnera do współpracy w ramach
innowacyjnych projektów z całej Unii Europejskiej, wzięcia udziału w organizowanych
prze EIP-AGRI wydarzeniach i spotkaniach oraz zdobycie najnowszych informacji
o najnowszych trendach w rolnictwie i możliwościach finansowania innowacji
w rolnictwie.
Więcej informacji na temat Partnerstwa znajdziecie Państwo pod adresem:
http://ec.europa.eu/eip/agriculture/en
Zachęcamy także do subskrypcji newslettera EIP-AGRI – informacje na temat jak
subskrybować newsletter znajdziecie Państwo na stronie internetowej sieci EIP-AGRI.
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Centrum Praktycznego Szkolenia w Zakresie
Małego Przetwórstwa
– korzyści dla rolników uruchamiających działalność
przetwórczą (http://cpsz.cdr.gov.pl/)
Autor: Andrzej Śliwa, CDR O/Radom

CPSz powstało przy Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu. Od początku
swojego istnienia cieszy się dużym zainteresowaniem, nie tylko wśród rolników zamierzających
uruchomić przetwórstwo, ale także wśród przetwórców, którzy zamierzają rozwijać
lub
rozszerzać swoją działalność. W czasie ośmioletniego okresu funkcjonowania uruchomione
zostały cztery działy przetwórcze:
1. Młyn pozwalający przerabiać zboża na mąkę razową, o wydajności 80 kg drobnej mąki na
1 godzinę.
2. Tłocznia soków „bezpośrednich” z owoców ziarnkowych i jagodowych oraz warzyw
korzeniowych, o wydajności np. 800 kg jabłek na 1 godzinę.
3. Masarnia w której można produkować wędliny jakościowe i naturalne, o możliwości
przerobu 2 sztyk świń jednorazowo, wyposażona w wędzarnię tradycyjną.
4. Mleczarnia z możliwością produkcji pełnej galanterii nabiału z 300 litrów mleka
jednorazowo.
Wszystkie przetwórnie planowane były w taki sposób, aby rolnicy zainteresowani
uruchomieniem przetwórstwa „przyzagrodowego” mogli zobaczyć funkcjonujące linie przetwórcze
wraz z całym niezbędnym zapleczem. Przetwórnie miały spełniać rolę demonstracyjną,
ułatwiając podejmowanie decyzji planistycznych przy powstawaniu małych przetwórni przy
gospodarstwach rolnych.
W trakcie funkcjonowania CPSz odbywały się tu szkolenia, warsztaty konferencje,
demonstracje i różnego rodzaju pokazy. Wszystkie te formy szkoleniowe miały na celu
przybliżenie zainteresowanym problematyki związanej z uruchomieniem własnej przetwórni.
Przekazywana wiedza dotyczyła zarówno tematyki przepisów prawa, w świetle którego
funkcjonują małe przetwórnie, jak i doradztwa praktycznego obejmującego prace projektowe czy
kompletowanie poszczególnych elementów linii technologicznych.
Z różnorodnych form dydaktycznych skorzystało dotychczas 9 343 osoby. Ponadto przez
wszystkie lata funkcjonowania, CPSz odwiedziło mnóstwo osób indywidualnie. Były to osoby
zainteresowane konkretnymi rozwiązaniami jakie mogą zastosować w uruchamianych przez
siebie przetwórniach. Osób takich było około 100 rocznie, co w ogólnym bilansie 8 lat
funkcjonowania daje nam łączną liczbę przeszkolonych przekraczającą 10 000 osób.
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W przeciągu 8 lat funkcjonowania odbyło się 313 różnych form dydaktycznych,
ze zróżnicowaną intensywnością w poszczególnych latach, co obrazuje poniższy wykres:

Jak widać szczególne nasilenie przypada na lata 2014 i 2015, natomiast rok 2009 był
„startowym”, funkcjonowało wówczas tylko przetwórstwo zbóż.
Jak wcześniej wspomniano, przez wszystkie lata funkcjonowania, przez CPSz przewinęło
się 9 343 osób. Nasilenie ilościowe pokrywa się z poprzednim zestawieniem czyli lata 20142015. W tym czasie z oferty skorzystała największa liczba rolników i przetwórców. Informacje te
obrazują poniższe wykresy.

21

ROW

CPSz

W całym okresie dominują rolnicy. Znaczną część przeszkolonych stanowią również
doradcy i osoby pracujące na rzecz rolnictwa. Dzięki nim wiedza o możliwości uruchamiania
przetwórstwa przyzagrodowego dociera do znacznie szerszego kręgu rolników i osób
zainteresowanych. Niebagatelny odsetek stanowią również uczniowie ostatnich klas techników
rolniczych i studenci wydziałów rolniczych i pokrewnych.

Największą liczbę przeszkolonych osób objęły zajęcia kompleksowe, prezentujące cały
zakres prowadzonego przetwórstwa. Ponad 90% osób przeszkolonych zostało z zakresu
wszystkich czterech działów przetwórczych. Pozostałe osoby korzystały ze szkoleń
specjalizowanych w konkretnych kierunkach przetwórstwa. W tym segmencie największym
zainteresowaniem cieszyła się branża mięsna, następnie przetwórstwo zbóż i owoców.
Przetwórstwo mleka ma najsłabszą statystykę, jednak należy tu nadmienić, że uruchomione
zostało w dużo późniejszym okresie niż pozostałe działy.
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Centrum Praktycznego Szkolenia w Zakresie Małego Przetwórstwa przy CDR O/Radom,
pozostaje otwarte dla wszystkich zainteresowanych. Kadra sprawująca nadzór i opiekę nad
przetwórniami, przez te kilka lat również wzbogaciła się o doświadczenie i wiedzę praktyczną,
którą chętnie dzieli się z zainteresowanymi osobami. Podkreślić należy, że indywidualne wizyty
w CPSz oraz udzielane w trakcie doradztwo nadal są bezpłatne dla zainteresowanych. Chętnie
zaprezentujemy zainteresowanym zastosowane u nas rozwiązania, podzielimy się posiadaną
wiedzą i doświadczeniem. Tym samym wszystkich chętnych zapraszamy do Radomia, na
ul. Chorzowską 16/18. Centrum Praktycznego Szkolenia w Zakresie Małego Przetwórstwa czeka
na zainteresowanych.
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Sprzedaż przetworzonych produktów
żywnościowych przez producentów rolnych
- wymagania w zakresie opodatkowania
Opracowała: Barbara Sałata; CDR O/Radom

Sprzedaż żywności wyprodukowanej przez rolnika w gospodarstwie lub małym zakładzie,
polega na dostarczeniu wytworzonych przez producenta, produktów żywnościowych,
konsumentowi indywidualnemu lub do zakładu detalicznego (sklepu, restauracji, stołówki), bez
udziału pośredników. Zaletą takiej formy sprzedaży
jest bezpośrędni kontakt rolnika- producenta
z klientem, a przez to rozpoznanie potrzeb, gustów,
oczekiwań, uwag i szybką reakcję producenta na
zmianę upodobań odbiorców. Dla klienta zaletą jest
możliwość zakupu świeżego towaru pochodzącego od
znanych i sprawdzonych producentów oraz możliwość
uzyskania informacji na temat produktów, sposobu ich
hodowli, uprawy i przetwarzania. Warunkiem
rozpoczęcia sprzedaży żywności przez rolnika jest
spełnienie określonych wymogów higienicznosanitarnych, weterynaryjnych oraz rejestracja tej działalności w powiatowym inspektoracie
weterynarii, w przypadku produktów pochodzenia zwierzęcego lub zatwierdzenie w powiatowym
inspektoracie sanitarnym w przypadku produktów pochodzenia roślinnego.
Poza wymaganiami w zakresie sanitarno-weterynaryjnym, rolnik musi również określić
sposób prowadzenia takiej działalności w zakresie wymagań prawa podatkowego. Zgodnie
z obecnie obowiązującym stanem prawnym prowadzenie działalności rolniczej i sprzedaż
wyprodukowanych surowców mimo iż jest to rodzaj działalności gospodarczej nie podlega
rygorom ustawy o swobodzie działalności gospodarczej /nie jest wpisana do ewidencji
działalności gospodarczej, nie podlega innym regulacjom tej ustawy dotyczących, m.in.
rejestracji. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 2 ust.1, pkt 1-2 stanowi, że
przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów
z działów specjalnych produkcji rolnej. Reasumując zgodnie z wymienionymi wyżej przepisami
rolnicy mogą sprzedawać nieprzetworzone produkty roślinne i zwierzęce, pochodzące
z własnego gospodarstwa bez rejestrowania działalności gospodarczej i płacenia podatku
dochodowego. Natomiast wytwarzanie i sprzedaż produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie
przetworzonym jest działalnością gospodarczą. Dochód z tej działalności może jednak korzystać
ze zwolnienia przedmiotowego od podatku, przy spełnieniu warunków art.21 ust. 1 pkt 71 ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym wolne od podatku dochodowego
są dochody ze sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnych upraw
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lub hodowli, nie stanowiących działów specjalnych produkcji rolnej, przerobionych sposobem
przemysłowym, jeżeli przerób polega na kiszeniu produktów roślinnych lub przetwórstwie mleka,
uboju zwierząt rzeźnych i obróbce poubojowej, w tym również na rozbiorze, podziale
i klasyfikacji mięsa. Zwolnieniu podlegają również dochody
ze sprzedaży surowców roślin zielarskich i ziół dziko
rosnących leśnych, jagód, owoców leśnych i grzybów
leśnych - ze zbioru dokonywanego osobiście albo
z udziałem członków najbliższej rodziny.
Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług
wyróżniają dwie kategorie rolników, tj.:dostawy produktów
rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej
dokonywane przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie
usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego są zwolnione z podatku VAT, zgodnie z art. 43 ust. 1
pkt 3 ustawy. Zwolnienie obejmuje nieprzetworzone przez rolnika produkty żywnościowe oraz
towary wytworzone z produktów pochodzących z jego własnej działalności rolniczej, przy użyciu
środków zwykle używanych w gospodarstwie rolnym.
W wypadku sprzedaży produktów przetworzonych, rolnik w obecnym stanie prawnym,
traktowany jest jak podmiot prowadzący działalność gospodarczą. W związku z tym obowiązują
go takie same zasady dotyczące opodatkowania podatkiem od towarów i usług, jak innych
przedsiębiorców. Osoby te mają prawo skorzystać ze zwolnienia podmiotowego w zakresie VAT
ze względu na wartość sprzedaży. Zwolnieniu podmiotowemu podlegają podatnicy, u których
wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym
kwoty 150.000 zł.
Stworzenie polskim rolnikom korzystnych warunków do
rozwoju produkcji i sprzedaży bez udziału pośredników,
żywności wyprodukowanej z własnych upraw, chowu lub
hodowli było i jest jednym z głównych celów działań
Ministerstwa Rolnictwa. Prace w tym obszarze mają na celu
opracowanie przepisów dających możliwość dywersyfikacji
działalności w gospodarstwie w wyniku przetwarzania
żywności, a więc wyższy dochód i lepsze wykorzystanie
zasobów pracy, zwłaszcza przez małe i średnie
gospodarstwa.
5 maja 2015 roku Prezydent podpisał nowelę ustawy o podatku, dochodowym od osób
fizycznych, która jest aktem obowiązującym od 1stycznia 2016 roku. Nowelizacja ustawy
dotyczy opodatkowania sprzedaży żywności przetworzonej przez rolników we własnym
gospodarstwie. Zmiany te były bardzo oczekiwane przez środowisko rolnicze, ponieważ
umożliwiają one sprzedaż przetworzonych produktów, wytworzonych w gospodarstwie bez
konieczności zakładania działalności gospodarczej.
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Nowelizacja wprowadza zmiany do pięciu ustaw, tj.:

ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.:
Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.),

ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.: Dz. U.
z 2014 r. poz. 849),

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r.
poz. 749 z późn. zm.),

ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od
niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930,
z późn. zm.)

ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz.
U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.).
Nowe przepisy umożliwią rolnikom opodatkowanie na preferencyjnych zasadach,
sprzedawanych przez nich osobiście, przetworzonych produktów rolnych. Istota wprowadzanych
zmian podlega na zaliczeniu przychodów ze sprzedaży bezpośredniej do przychodów z innych
źródeł w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz na możliwości ich
opodatkowania w formie uproszczonej, tj. ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, przy
zastosowaniu stawki w wysokości 2% przychodów na podstawie ustawy z 20 listopada 1998 r.
o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby
fizyczne. Opodatkowanie ryczałtem będzie możliwe, jeżeli przychody w roku poprzednim nie
przekroczyły równowartości 150 000 euro. Limit ten nie będzie obowiązywał w roku, w którym
nastąpi rozpoczęcie działalności. Producenci rolni, którzy wybiorą opodatkowanie ryczałtem od
przychodów ewidencjonowanych będą obowiązani złożyć w urzędzie skarbowym zeznanie
o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od
przychodów ewidencjonowanych, w terminie do 31 stycznia następnego roku” Odliczeniu od
przychodu opodatkowanego ryczałtem podlegają wydatki np. składki na ubezpieczenie
społeczne określone w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, wydatki na cele
rehabilitacyjne, wydatki z tytułu dokonanych darowizn. Warunkiem korzystania z tej formy
opodatkowania będzie prowadzenie ewidencji sprzedaży oraz sprzedawanie produktów
wyłącznie w miejscu ich wytworzenia lub na targowiskach.
Zasady te nie obejmą sprzedaży produktów przetworzonych w ramach produkcji
przemysłowej, uzyskanych z działów specjalnych produkcji rolnej, objętych akcyzą (np. napojów
alkoholowych), a także produktów, do których przetwarzania i sprzedaży będą zatrudniani
pracownicy bądź podwykonawcy. Uchwalone przepisy nie przewidują sprzedaży, nawet
niewielkich ilości, przetworów rolnych bez opodatkowania. Jeżeli rolnik nie zdecyduje się na
opodatkowanie ryczałtem od przychodu ze sprzedaży przetworzonych, w sposób inny niż
przemysłowy, produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub
chowu będzie opodatkowany na zasadach ogólnych według skali podatkowej 18% lub 32%, po
przekroczeniu kwoty tzw. "dochodu wolnego od podatku" w wysokości 3 091 zł w roku
podatkowym. Wymieniona znowelizowana Ustawa wprowadza także zmiany w ustawie z dnia
2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej – w Art. 3 zwalniając ze stosowania

EKONOMIKA ROLNICTWA

26

...wymagania w zakresie opodatkowania

przepisów ustawy działalności rolników w zakresie sprzedaży, o której mowa w art. 20 ust. 1c
ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych tj.:
- działalność rolników w zakresie sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż
przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub
chowu, z wyjątkiem przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych uzyskanych w ramach
prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem
akcyzowym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli:
1) sprzedaż nie jest wykonywana na rzecz osób prawnych, jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej lub na rzecz osób fizycznych na potrzeby prowadzonej
przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej;
2) przetwarzanie produktów roślinnych i zwierzęcych i ich sprzedaż nie odbywa się przy
zatrudnieniu osób na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych
umów o podobnym charakterze;
3) sprzedaż następuje wyłącznie:
- w miejscach, w których produkty te zostały wytworzone,
- na targowiskach, przez które rozumie się wszelkie miejsca przeznaczone do prowadzenia
handlu, z wyjątkiem sprzedaży dokonywanej w budynkach lub w ich częściach,
4) prowadzona jest ewidencja sprzedaży.
Nowe przepisy są dość jasne i precyzyjne w zakresie dotyczącym podatku dochodowego,
ale oprócz PIT, jest też VAT. Istotnym pytaniem jest: czy rolnik prowadzący sprzedaż towarów
przetworzonych będzie traktowany tak samo jak rolnik sprzedający produkty nieprzetworzone.
Nie opublikowano jasnej interpretacji, czy rolnicy, którzy produkują we własnym gospodarstwie
produkty przetworzone i je sprzedają, podlegają takim samym przepisom, jak rolnik, który
sprzedaje tylko i wyłącznie produkty nieprzetworzone, a więc czy rolnik sprzedający żywność
przetworzoną może być czynnym podatnikiem VAT dobrowolnie, czy też będzie zwolniony
z VAT.
Konsekwencją zmian w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności
gospodarczej – w Art. 3 są również zmiany w Ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych.
Rolnicy trudniący się sprzedażą bezpośrednią, którzy prowadzą
działalność, o której mowa w art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności
gospodarczej nie będą musieli opłacać podatku od nieruchomości na takich samych zasadach
jak i inny przedsiębiorcy.
Ustawa w zmienionym kształcie daje nowe szanse, istotne przede wszystkim dla
mniejszych gospodarstw rolnych. Niestety sama w sobie niewiele zmienia. Niezbędne są dalsze
konsekwentne działania i rozstrzygnięcia na poziomie szczególnie Ministerstwa Zdrowia.
W obecnym kształcie, ustawa w dużej mierze ogranicza możliwości kupowania produktów
żywnościowych od rolników z małych gospodarstw, ponieważ:

 nie określono w niej żadnego katalogu produktów. Jedynie za produkt roślinny uważa się
mąkę, jeśli pochodzi ze zboża z własnej uprawy, ale nie uwzględniono szeregu innych
produktów takich jak kasza, płatki zbożowe czy otręby, których technologia produkcji jest
bardzo zbliżona do produkcji mąki,

 osoby prawne, np. szkoły, samorządy, restauracje, sklepy, szpitale, stołowki, przedszkola
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nie będą mogły kupować bezpośrednio od rolników,

 konsumenci będą mogli kupować produkty żywnościowe jedynie w miejscu ich produkcji,
czyli w gospodarstwie albo na targu, pod warunkiem, że nie będzie zadaszony. W związku
z tym, wyklucza to np. hale targowe, których wiele powstało w ostatnich latach z myślą
o ułatwieniu handlu dla konsumentów i rolników, zapewniając warunki sanitarne
i higieniczne,

 wykluczono również sprzedaż za pośrednictwem internetu, którą obecnie się promuje,
nie przewiduje się sprzedaży zbiorowej, w formie zbiorowych punktów sprzedaży czy
sklepów organizowanych przez rolników w miastach i na wsi bardzo popularnych w krajach
europejskich.
Niewątpliwie zmiany wchodzące w życie od 2016 roku w zakresie rozwiązań podatkowych
stanową istotną formę wsparcia dla małych gospodarstw rolnych, które są ważnym elementem
rozwoju drobnego przetwórstwa na wsi oraz skracania łańcucha obrotu żywnością pomiędzy
rolnikiem a konsumentem. Niestety, podpisana Ustawa nie odpowiada w pełnym zakresie
na oczekiwania konsumentów i rolników. Czy przepisy w niej zawarte są korzystne dla rolnikówproducentów i dla klientów i ta forma działalności będzie popularna okaże się w praktyce.
Opracowanie nowych rozwiązań prawnych na poziomie krajowym, które pozwoliłoby
wzbogacić ofertę w zakresie sprzedaży produktów wytworzonych w gospodarstwie oraz
określenie wymagań formalnych i weterynaryjno-sanitarnych dostosowanych do skali
prowadzonej produkcji jest podstawowym celem obecnie prowadzonych prac w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tym zakresie. W celu stworzenia polskim rolnikom szerszych
możliwości rozwoju produkcji i sprzedaży żywności opracowano projekt ustawy wprowadzającej
nowy rodzaj działalności obejmujący produkcję i sprzedaż żywności przetworzonej w ramach
„rolniczego handlu detalicznego”. Na mocy projektowanej ustawy planuje się, w szczególności:

 zdefiniowanie pojęcia ,,rolniczy handel detaliczny”;
 wskazanie organów właściwych do sprawowania nadzoru nad bezpieczeństwem żywności
produkowanej w ramach rolniczego handlu detalicznego. W tym zakresie zaproponowano,
aby nadzór nad właściwą jakością zdrowotną (bezpieczeństwem żywności):
- w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego i żywności zawierającej
jednocześnie produkty pochodzenia zwierzęcego i niezwierzęcego, powierzony został Inspekcji
Weterynaryjnej,
- w odniesieniu do żywności pochodzenia niezwierzęcego, powierzony został Inspekcji
Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych;



przyznanie ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa oraz rynków rolnych kompetencji do
określania w drodze rozporządzeń:



limitów ograniczających rozmiar działalności prowadzonej przez jeden podmiot w ramach
rolniczego handlu detalicznego,



wymagań higienicznych dla podmiotów prowadzących rolniczy handel detaliczny,
w ramach możliwych dostosowań tych wymagań do wymogów określonych w załączniku
II do rozporządzenia (WE) nr 852/2004. Takie dostosowania będą możliwe w zakładach
stosujących tradycyjne metody produkcji lub obrotu żywnością, w celu umożliwienia
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...wymagania w zakresie opodatkowania

stosowania tych metod, w zakładach zlokalizowanych w regionach szczególnych
ze względu na położenie geograficzne, w celu uwzględnienia potrzeb tych zakładów, oraz
w innych zakładach – wyłącznie w zakresie ich konstrukcji, organizacji i wyposażenia;



wprowadzenie preferencji podatkowych w postaci zwolnień
przychodów uzyskiwanych z rolniczego handlu detalicznego.

Planuje się, że przygotowywana ustawa wejdzie w życie
z dniem 1 stycznia 2017 r. Projekt ustawy został udostępniony
w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi oraz Rządowego Centrum Legislacji pod
linkiem http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12284402 i znajduje
się aktualnie na etapie konsultacji publicznych oraz uzgodnień
i opiniowania.

przedmiotowych

dla
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Najnowsze Ustawy i Rozporządzenia związane
z rolnictwem i obszarami wiejskimi

Pozycja

Treść

926

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 czerwca 2016 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów składania wniosków
o dokonanie oceny polowej materiału siewnego poszczególnych grup roślin
lub gatunków roślin rolniczych i warzywnych oraz szczegółowych wymagań
w zakresie wytwarzania i jakości materiału siewnego tych roślin.
Dz. U. z 2016 Nr 926

925

Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych
źródłach energii oraz niektórych innych ustaw.
Dz. U. z 2016 Nr 925

924

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 czerwca 2016 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi w sprawie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu
przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin.
Dz. U. z 2016 Nr 924

919

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 czerwca 2016 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi w sprawie upoważnienia związków hodowców lub innych
podmiotów do wykonywania zadań z zakresu prowadzenia oceny wartości
użytkowej lub hodowlanej zwierząt.
Dz. U. z 2016 Nr 919

914

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 czerwca 2016 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie laboratoriów urzędowych
i referencyjnych oraz zakresu analiz wykonywanych przez te laboratoria.
Dz. U. z 2016 Nr 914

911

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 czerwca 2016 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy
zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Anoplophora
chinensis (Forster).
Dz. U. z 2016 Nr 911
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Najnowsze Ustawy i Rozporządzenia związane
z rolnictwem i obszarami wiejskimi

Pozycja

Treść

898

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 czerwca 2016 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi w sprawie roślin, które mogą być wprowadzane lub
przemieszczane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub Wspólnoty
zaopatrzone w dokumenty inne niż paszport roślin.
Dz. U. z 2016 Nr 898

885

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 czerwca 2016 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa
przeznaczonego na użytek własny.
Dz. U. z 2016 Nr 885

881

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 czerwca 2016 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi w sprawie wykazu punktów wwozu, przez które można
wprowadzać rośliny, produkty roślinne lub przedmioty.
Dz. U. z 2016 Nr 881

877

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 czerwca 2016 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu
przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Ułatwianie startu
młodym rolnikom” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007–2013.
Dz. U. z 2016 Nr 877

875

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 czerwca 2016 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań dla kwiatów ciętych z rodziny
Orchidaceae pochodzących z Tajlandii.
Dz. U. z 2016 Nr 875
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Najnowsze Ustawy i Rozporządzenia związane
z rolnictwem i obszarami wiejskimi

Pozycja

Treść

874

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 maja 2016 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji
administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii albo urzędowego
lekarza weterynarii z upoważnienia powiatowego lekarza weterynarii.
Dz. U. z 2016 Nr 874

844

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 maja 2016 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych
mających zastosowanie do nasienia owiec, kóz i koniowatych oraz komórek
jajowych i zarodków owiec, kóz, koniowatych i świń.
Dz. U. z 2016 Nr 844

809

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 czerwca 2016 r.
w sprawie opłat za czynności związane z wydawaniem i doręczaniem
paszportów bydła lub ich duplikatów.
Dz. U. z 2016 Nr 809

777

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 maja 2016 r.
w sprawie rodzajów nieprawidłowości lub naruszeń przepisów dotyczących
rolnictwa ekologicznego i minimalnych środków, jakie jednostki certyfikujące
są obowiązane zastosować w przypadku stwierdzenia wystąpienia tych
nieprawidłowości lub naruszeń w ramach kontroli w rolnictwie ekologicznym.
Dz. U. z 2016 Nr 777

775

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 maja 2016 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników
Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych oraz
przyznawania innych świadczeń związanych z pracą.
Dz. U. z 2016 Nr 775
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Projekt współpracy 6 LGD z Małopolski
Autor: Klaudia Kieljan, CDR O/Kraków

Tytuł

KPL Komercjalizacja produktu lokalnego
Stowarzyszenie Dolina Karpia
Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu”

Partnerzy

Stowarzyszenie na Śliwkowym Szlaku
Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania dla Obszarów Wiejskich Gminy
Olkusz”
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nad Białą Przemszą”

Obszar

Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa
Województwo małopolskie

Czas realizacji

31.12.2013 - 29.05.2015

Koszt projektu

124 637,42 zł

Cel główny

Stworzenie ścieżki wprowadzenia na rynek produktów lokalnych poprzez
zbudowanie i upowszechnienie jednego modelu komercjalizacji produktów
lokalnych w celu pobudzenia przedsiębiorczości lokalnej.
Zbudowanie koncepcji modelu komercjalizacji produktu lokalnego podczas
spotkań tematycznych Partnerów oraz poprzez zakup narzędzi służących
do testowania modelu oraz organizację i udział w wyjeździe studyjnym.

Cele
szczegółowe

Testowanie koncepcji modelu na bazie wybranych produktów lokalnych
w celu stworzenia ścieżki wprowadzania produktów na rynek.
Udostępnienie modelu komercjalizacji poprzez opracowanie raportu
końcowego ujmującego wyniki testów w celu pobudzenia
Organizacje pozarządowe, w tym LGD
Sektor prywatny (przedsiębiorcy)
Lokalni liderzy

Grupy
docelowe

Rodziny rolnicze
Lokalni mieszkańcy
Kobiety
Mężczyźni
Młodzież

Opis projektu
Projekt współpracy pt. Komercjalizacja Produktu Lokalnego polegał na zbudowaniu
i upowszechnieniu ścieżki wprowadzenia na rynek produktów i usług lokalnych poprzez
stworzenie innowacyjnego modelu komercjalizacji produktów lokalnych w ramach współpracy
6 Lokalnych Grup Działania z terenu Małopolski.
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Projekt współpracy 6 LGD z Małopolski

Opracowany w ramach projektu Model komercjalizacji produktów lokalnych to jednolity
dokument w postaci poradnika, zawierający wyniki testów przeprowadzonych na terenie
6 małopolskich LGD opartych na 6 różnych narzędziach badających potencjał kilkunastu
różnorakich produktów lokalnych.
Zaangażowanie wybranych partnerów do niniejszego projektu współpracy umożliwiło
przetestowanie na terenach wszystkich LGD-ów wybranych produktów lokalnych
z wykorzystaniem różnych narzędzi do testowania, co uwiarygodnia otrzymane w ten sposób
wyniki badań i podstawy do stworzenia poradnika w postaci modelu komercjalizacji.
Bez projektu współpracy i działań realizowanych w ramach projektu, niejednorodnych
narzędzi testowych nie byłoby możliwe przeprowadzenia tak obszernej sondy /zakładane
przebadanie 2400 osób/ na tak dużym obszarze /29 gmin małopolskich/ i pod kątem tak wielu
zróżnicowanych produktów. Szczególnie widoczne jest to zagadnienie w kontekście testowania
konsumentów pod kątem zakupów hurtowych, w których to wykorzystane zostaną produkty
wszystkich 6 LGD łącznie.
Założony zakres testowania miał charakter ilościowych i jakościowych badań. Opracowany
w wyniku realizacji operacji model, będzie służył założonym we wniosku grupom docelowym na
wielu płaszczyznach komercjalizacji, będzie również udostępniony na stronach internetowych
LGD i w innych miejscach, może być wykorzystywany przez pozostałe podmioty działające na
terenach wiejskich zainteresowane pobudzaniem przedsiębiorczości wśród osób
przygotowujących produkty lokalne. Zachęcane do korzystania z niego będą wszystkie grupy
docelowe założone w realizowanym wniosku.
Opracowanie i upowszechnienie modelu przyczyni się do pobudzenia przedsiębiorczości
obszarów wiejskich objętych projektem z uwagi na fakt, iż dotychczas nie był dostępny tego typu
innowacyjny i tak specyficzny wzór postępowania przy wprowadzaniu produktu na rynek dla
wytwórców produktów lokalnych na terenach Partnerów.

Fot.1. Obwarzanek pobiedrski. (foto: autor)

Fot.2. Kładzionka ziemniaczana. (foto: autor)
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Założeniem do powstania poradnika był wybór produktów lokalnych a następnie
przeprowadzenie fazy testowania odmiennych sposobów wprowadzania na rynek produktów
z 6 zróżnicowanych regionów Małopolski w odniesieniu do miejsca i rodzaju ich sprzedaży,
rodzaju produktu oraz terminu sprzedaży (zamknięte imprezy, ogólnodostępne imprezy
plenerowe, spotkania w szkołach gastronomicznych, przenośne stoiska w centrach miejscowości
lub przy atrakcjach skupiających wiele osób).
Projekt głównie skierowany był do lokalnych wytwórców, osób z Kół Gospodyń Wiejskich,
osób wytwarzających produkty na własne potrzeby, brane były również pod uwagę możliwości
rozwoju już istniejących przedsiębiorstw. Znaczące korzyści będą odnosić w przyszłości osoby
z KGW i wytwarzające produkty, które w ramach modelu mogą „odnaleźć” właściwą ścieżkę
promocji i sprzedaży swojego produktu.
Produkty gastronomiczne, na bazie których przeprowadzane było testowanie, zostały
wybrane ostatecznie podczas spotkań tematycznych odbywających się w ramach realizacji
projektu, jednak w założeniu były to różnorakie kulinaria skategoryzowane zgodnie z wykazem
Listy Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Fot.3. Karp zatorski

Fot.4. Degustacja produktów

Projekt ten będzie kontynuowany przez LGD z województwa małopolskiego w obecnym
okresie programowania.
Pobierz publikację:
Cz. 1. , Cz.2.

