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Oœwiadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Nowelizacja ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, o obrocie tymi wyrobami i organizacji

rynku wina (DzU 2004 r. nr 34 poz. 192 z póŸn. zm.), która wesz³a w ¿ycie 8 sierpnia 2008 r., mia³a umo-
¿liwiæ polskim rolnikom produkcjê i sprzeda¿ wina, a jednoczeœnie byæ ukoronowaniem starañ ca³ego
œrodowiska polskich winiarzy, którzy od lat zabiegali o wprowadzenie przepisów u³atwiaj¹cych im upra-
wê winogron, produkcjê i sprzeda¿ wina.

W obecnym stanie prawnym mo¿liwe jest wyprodukowanie wina gronowego z upraw w³asnych
i wprowadzenie go na rynek. Zgodnie z przepisami, praktycznie ka¿dy, kto chce, mo¿e produkowaæ
wino, ale tylko na potrzeby w³asne. Gdy jednak ma zamiar wprowadziæ wino do obrotu, np. do gastrono-
mii czy sprzeda¿y detalicznej, musi zarejestrowaæ siê w Centralnym Rejestrze Przedsiêbiorców prowa-
dzonym przez ARR.

Wpis do ewidencji ARR oznacza zobowi¹zanie producenta dotycz¹ce m. in. sk³adania informacji i de-
klaracji dotycz¹cych wielkoœci zbiorów winogron oraz wielkoœci produkcji, zapasów moszczów oraz win
gronowych. Zgodnie z ustaw¹ termin rejestrowania siê w ARR up³ywa 31 lipca ka¿dego roku, czyli
w ostatnim dniu tak zwanego roku winiarskiego, który trwa od 1 sierpnia do 31 lipca. Na podstawie ta-
kiego zg³oszenia przedsiêbiorca wpisywany jest do ewidencji prowadzonej przez prezesa ARR i otrzymu-
je swój numer ewidencyjny. Wpis do ewidencji w za³o¿eniu mia³ umo¿liwiæ firmie (zarówno osobie
fizycznej, jak i osobie prawnej) wprowadzenie swoich wyrobów do obrotu. Jednak wy¿ej wymieniony na-
potyka barierê ograniczaj¹c¹ rozwój winiarstwa gronowego w naszym kraju.

Problemem jest brak jednoznacznej interpretacji przepisów co do formy prowadzenia dzia³alnoœci.
Zgodnie z przepisami, aby umo¿liwiæ sprzeda¿ wyprodukowanego wina, konieczne jest prowadzenie
dzia³alnoœci gospodarczej. Jest jednak niejasne, jaki powinien byæ zakres tej dzia³alnoœci. Jednym z roz-
wi¹zañ jest prowadzenie ca³ej aktywnoœci jako dzia³alnoœci gospodarczej, gdzie przedmiotem dzia³alno-
œci jest uprawa winoroœli, wytwarzanie wina oraz jego sprzeda¿. Innym rozwi¹zaniem jest prowadzenie
winnicy jako aktywnoœci rolniczej, a wytwarzanie wina i jego sprzeda¿ jako dzia³alnoœci gospodarczej.
Jednak skutek jest taki, ¿e w praktyce rolnik nie mo¿e sprzedaæ swojego wyrobu, z wyj¹tkiem sytuacji,
gdy zaprzestanie dzia³alnoœci rolniczej, a zarejestruje dzia³alnoœæ gospodarcz¹ i wykupi koncesje.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym okreœlaj¹, ¿e dzia³alnoœci¹ rolnicz¹ jest wytwarzanie produ-
któw roœlinnych lub zwierzêcych w stanie nieprzetworzonym, natomiast produkcja wina to proces wyt-
wórczy i konieczne jest tutaj prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej.

Koszty zwi¹zane z rejestracj¹ i utrzymaniem firmy mog¹, zdaniem winiarzy, spowodowaæ, ¿e produk-
cja bêdzie nieop³acalna. Istniej¹ poza tym tak¿e zobowi¹zania wobec Agencji Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa, które nakazuj¹ rolnikom przez co najmniej piêæ lat utrzymywaæ dzia³alnoœæ rolnicz¹.
Dodatkowo, w wypadku rejestracji firmy rolnicy pozbawiaj¹ siê szansy na korzystanie z programów
przeznaczonych dla rolnictwa. W konsekwencji sprzeczne jest i wymaga zmiany w zakresie przytoczo-
nych norm prawnych przedmiotowych ustaw za³o¿enie, ¿e rolnicy prowadz¹cy plantacje produkuj¹
wino jako rolnicy, ale ¿eby je sprzedaæ wino, musz¹ zarejestrowaæ firmê.

W senackim uzasadnieniu do projektu ustawy winiarskiej, która wesz³a w ¿ycie w sierpniu 2008 r.,
czytamy, ¿e zmiana prawa ma na celu „u³atwienie podjêcia produkcji win gronowych przez podmioty
posiadaj¹ce w³asne uprawy winoroœli, w tym szczególnie rolników i gospodarstwa agroturystyczne” czy
„pe³ne wykorzystanie mo¿liwoœci, jakie stwarzaj¹ przepisy Unii Europejskiej w sprawie wspólnej organi-
zacji rynku wina dla rozwoju upraw winoroœli i produkcji win gronowych w ma³ych i œrednich gospodar-
stwach rolnych w Polsce”.

W maju 2010 r. Ministerstwo Rolnictwa opracowa³o projekt ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów wi-
niarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina. Wbrew uwagom, zg³aszanym wczeœniej,
w rozdziale 3, art. 16 ust. 3 zosta³ utrzymany przepis mówi¹cy o tym, i¿ wymóg uzyskania wpisu do reje-
stru przedsiêbiorców wykonuj¹cych dzia³alnoœæ w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich
nie dotyczy podmiotów, które wyrabiaj¹ i rozlewaj¹ wy³¹cznie wino uzyskane z winogron pochodz¹cych
z upraw w³asnych. Nowy projekt w dalszym ci¹gu nie zmienia sytuacji winiarzy: produkuj¹c wino nie
musz¹ zg³aszaæ dzia³alnoœci gospodarczej, ale bez niej nie mog¹ go sprzedawaæ.



Winiarze od lat wnosz¹ o uchwalenie ustawy zmieniaj¹cej szereg innych ustaw, w tym podatkow¹,
o wychowaniu w trzeŸwoœci czy o wolnoœci gospodarczej, która umo¿liwi sprzeda¿ wina z ma³ych win-
nic, produkuj¹cych np. do 5 tysiêcy litrów wina rocznie.

Przytoczony projekt Ministerstwa Rolnictwa, a tak¿e nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym oraz
niektórych innych ustaw, maj¹ca na celu implementacjê do prawa krajowego postanowieñ dyrektywy
Rady 2008/118/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ogólnych zasad dotycz¹cych podatku akcyzo-
wego, nie wprowadzaj¹ ¿adnych nowych rozwi¹zañ w tym zakresie.

Powy¿sze sk³ania mnie do skierowania do Pana Ministra wniosku o podjêcie skutecznych dzia³añ
w kontekœcie podniesionych okolicznoœci przedstawionej sprawy.

Z powa¿aniem
Stanis³aw Iwan




