
Stanowisko koła Wolni i Solidarni do sprawozdania Komisji Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w 

celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników do sklepów i restauracji 

(tekst niewygłoszony). 

    

 Panie Marszałku! Wysoka Izbo!  

 

W imieniu Koła Poselskiego Wolni i Solidarni przedstawiam stanowisko 

odnośnie do rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu 

ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników do sklepów i restauracji. 

    Omawiany projekt był długo oczekiwany przez społeczeństwo, zarówno przez 

polskich rolników, jak i konsumentów. 

    Wszyscy wiemy, że wzrasta świadomość społeczna na temat zdrowego 

jedzenia i dlatego większą uwagę zwracamy na źródło pochodzenia naszego 

pożywienia. Coraz częściej jesteśmy w stanie zapłacić nawet więcej za dany 

produkt, jeśli tylko mamy pewność, że jest to żywność bezpieczna, pozbawiona 

konserwantów czy sztucznych polepszaczy smaku. Z zadowoleniem zauważam, 

że takie atrybuty przypisujemy żywności wytworzonej z rodzimych surowców 

przez polskiego rolnika. 

    Omawiany projekt ułatwia nam dostęp do naturalnych produktów, a zawarte 

w nim rozwiązania stanowią zachętę dla rolników do skorzystania z możliwości 

sprzedaży bezpośredniej. Zmiany podatkowe, czyli podwyższenie kwoty 

przychodów zwolnionych z podatku dochodowego od osób fizycznych do 40 

tyś. zł, gwarantują, że rozwiązanie to po prostu będzie się opłacać. Z kolei 

dopuszczenie możliwości sprzedaży wyprodukowanej żywności do sklepów, 

restauracji, stołówek w ramach rolniczego handlu detalicznego powiększa 

rynek zbytu. 



    Cieszy mnie powstanie ustawy sprzyjającej rolnictwu i polskiej wsi. 

Projektując tego typu przepisy, polski rząd pokazuje, że trudna sytuacja 

rolników nie jest mu obojętna, że wsłuchuje się w ich oczekiwania, a przede 

wszystkim że stwarza nowe możliwości rozwoju polskiej wsi. 

    Nie jest tajemnicą, że duża część Polaków jest silnie związana z polską 

tradycją i kulturą. To poczucie obywatelskości i solidaryzmu z rodakami 

przekłada się na to, że chętnie tę polskość wspieramy m.in. przez to, że 

kupujemy rodzime produkty. Jestem więc przekonana, że ułatwienie dostępu 

do zdrowej, polskiej żywności, co gwarantuje nam ten projekt, jest kolejnym 

dobrym rozwiązaniem wprowadzanym przez rząd Zjednoczonej Prawicy. 

    Koło Poselskie Wolni i Solidarni będzie głosować za dalszym procedowaniem 

projektu. 

 


