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Ekspertyza zrealizowana w ramach operacji pt. Ogólnopolska kampania na rzecz Krótkich
Łańcuchów dostaw Żywności. Realizacja: Fundacja Rozwoju Podhala w ramach umowy nr
KSOW/2/2018/038.

Cykl filmów pt. „Wiedz i mądrze jedz“
Emisja w ogólnopolskiej TVP3
RECENZJA

Odcinek 6

Przepisy podatkowe i sanitarne – co wolno, a czego nie wolno
https://youtu.be/AfwvxtfMO2U
Odcinek poświęcony tematowi konieczności dostosowania przepisów związanych z produkcją alkoholu
w gospodarstwach na małą skalę.
Kompletnie niezrozumiały i niezwiązany z zasadniczym tematem jest wstęp, pokazujący gospodynię
przygotowującą kluski z serem tak, jak to robiła jej mama. Niczego nie wnosi do zagadnienia i jest
niepotrzebnym rozmywaniem przekazu. Trochę podobnie jest z przykładem tłoczni soków – za długo
autor o tym mówi, podczas gdy chodzi tylko o wstęp taki, że w kwestii przetwórstwa owoców przepisy
i możliwości zostały dostosowane do potrzeb i wymagań sadowników i przetwórców a w kwestii
związanej z produkcją nalewek czy destylatów owocowych jeszcze nie. Właściwie zasadniczy przekaz
pojawia się w momencie, gdy producent śliwowicy opowiada o problemach związanych z tą dziedziną.
Mamy w wielu regionach tak jak w Łącku tradycję produkowania nalewek, destylatów, kultywowaną
w domach, małych gospodarstwach. Produkty te są poszukiwane przez klientów, ponieważ są
tradycyjne, lokalne, indywidualne a nie masowe. Niestety, przepisy nie odpowiadają na te potrzeby,
gdyż wymogi są takie same jak przy produkcji masowej. Wymogi sanitarne i podatkowe są tak trudne i
restrykcyjne, że z założenia eliminują małe wytwórnie, bądź powodują, iż ich towary są
nieproporcjonalnie drogie a tym samym ograniczają znacznie możliwość opłacalnej sprzedaży. Taka
sytuacja tworzy wszystkie zagrożenia związane z szarą strefą – brak wpływów do budżetu państwa,
brak spokoju i komfortu producentów, którzy prowadzą nielegalną produkcję a w końcu co
najważniejsze – klientów, narażonych na produkty niewiadomego pochodzenia, często niskiej jakości,
czasami także zagrażającym ich zdrowiu czy nawet życiu. Dlatego potrzebne są regulacje
dostosowujące wymagania sanitarne, podatkowe i prawne do takiej małej produkcji, która mogłaby stać
się elementem lokalnego produktu turystycznego.
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Przekaz niestety lekko zamazany przez niefortunny początek, potem nabiera sensu. Rola przewodnika
– tłumaczącego sytuację dobrze dobrana, komentarz jest adekwatny do problemu i wyjaśnia w prosty
sposób problem i identyfikuje wyzwania oraz ich adresata, którym w tym wypadku jest państwo.
Odcinek potrzebny ze względu na to, iż nazywając problem może zachęcać klientów – obywateli do
wywierania presji na ustawodawców, by przygotowali przepisy dla małych, lokalnych producentów,
podobnie jak to działa w innych krajach UE.
W ocenie recenzenta, odcinek szósty realizuje założenia zawarte w tytule serii, mimo pewnych uchybień
formalnych, które zostały wskazane.

