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Warszawa, dnia 8 października 2014 r.                

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych  

oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia 

(druk nr 723) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Opiniowana ustawa ma na celu przede wszystkim wykonanie przepisów prawa Unii 

Europejskiej. 

Ustawodawca realizując cel ustawy wprowadził nowe regulacje działalności polegającej 

na znakowaniu i pakowaniu jaj. Taka działalność będzie podlegała zgłoszeniu 

wojewódzkiemu inspektorowi jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Producenci 

muszą wypełnić ten obowiązek w ciągu 3 miesięcy od dnia wejścia w życie przepisów 

omawianej ustawy.  

Przepisy ustawy doprecyzowują wiek bydła, którego tusze muszą być poddawane 

klasyfikacji. Ponadto przepisy m.in. wprowadzają zasady zatwierdzenia technik 

automatycznej klasyfikacji tusz wołowych, doprecyzowują zasady prowadzenia kontroli 

przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz zmieniają zasady 

znakowania artykułów rolno-spożywczych oraz środków spożywczych. 

Ustawa wejdzie w życie z dniem 13 grudnia 2013 r. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 75. posiedzeniu w dniu 26 września 2014 r. w oparciu 

o przedłożenie rządowe. 

W trakcie prac sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi wprowadzono przepis 

rozszerzający możliwość zabezpieczenia dokumentów, artykułów rolno-spożywczych oraz 
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przedmiotów podlegających kontroli oraz określono datę wejścia ustawy w życie na 13 

grudnia 2014 r.   

W trakcie drugiego czytania nie zgłoszono poprawek i Sejm uchwalił ustawę 

w brzmieniu zaproponowanym przez komisję. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

1) Przepis art. 2 pkt 3 oraz art. 15 pkt 1 lit. a ustawy o jakości handlowej artykułów 

rolno-spożywczych (jhars) posługują się wyrażeniem "konsumenta finalnego, w rozumieniu 

art. 3 pkt 18 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 

stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, 

powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego 

procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności". Obok tego przepisu jhars w zakresie 

nienowelizowanym posługuje się wyrażeniami "konsument" (art. 3 pkt 10) oraz "konsument 

finalny" bez odesłania do art. 3 pkt 18 rozporządzenia nr 178/2002 (art. 15 pkt 6).  

Wydaje się, że każdy z przytoczonych przepisów posługuje się tym samym pojęciem - 

konsumenta finalnego w rozumieniu  art. 3 pkt 18 rozporządzenia nr 178/2002 (według tego 

przepisu "konsument finalny" oznacza ostatecznego konsumenta środka spożywczego, który 

nie wykorzystuje żywności w ramach działalności przedsiębiorstwa spożywczego). 

Aby zapewnić spójność terminologiczna proponuję zawrzeć w art. 3 jhars definicję 

konsumenta finalnego, a następnie konsekwentnie posługiwać się w całej ustawie tak 

zdefiniowanym pojęciem. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1: 

a) w pkt 2, w pkt 3 skreśla się wyrazy ", w rozumieniu art. 3 pkt 18 rozporządzenia (WE) nr 

178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego 

ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. 

Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa 

żywności (Dz. Urz. WE L 31 z 01.02.2002, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie 

wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 463),", 

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
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"3) w art. 3 : 

a) uchyla się pkt 6, 

b) w pkt 10: 

- we wprowadzeniu do wyliczenia wyraz "konsumentów zastępuje się wyrazami 

"konsumentów finalnych",  

- w lit. c na końcu kropkę zastępuje się średnikiem, 

c) dodaje się pkt 11 w brzmieniu: 

"11) konsument finalny – konsumenta finalnego, w rozumieniu art. 3 pkt 18 

rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 

stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa 

żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa 

Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa 

żywności.";"; 

c) w pkt 7, w pkt 1 w lit. a skreśla się wyrazy "w rozumieniu art. 3 pkt 18 rozporządzenia 

(WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. 

ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego 

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury 

w  zakresie bezpieczeństwa żywności,"; 

 

2)  Po nowelizacji art. 6 jhars będzie składał się z dwóch ustępów. Pierwszy, który 

nakazuje oznakowywać wprowadzane do obrotu artykuły rolno-spożywcze, i czwarty, który 

zwalnia z obowiązku znakowania w języku polskim artykułów rolno-spożywczych 

przeznaczonych do wywozu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ust. 4 wprowadza 

tym samym odstępstwo od wyjątku niezastrzeżonego w ustawie.  

Należy zauważyć, że pojęcie artykułu rolno-spożywczego jest szersze od pojęcia 

środków spożywczych (żywności).
1)

 A więc w zakresie środków rolno-spożywczych nie 

będących żywnością nie będzie można zastosować przepisów ustawy o bezpieczeństwie 

żywności i żywienia (bżż) oraz przepisów rozporządzenia nr 1169/2011, które zawierają 

przepisy o obowiązku oznakowania w języku polskim ale odnoszą się tyko do żywności. 

                                                 

1)
 Patrz: art. 3 pkt 1 jhars oraz art. 3 ust. 1 bżż. 
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Wobec powyższego należy wprowadzić obowiązek znakowania w języku polskim 

artykułów rolno-spożywczych przeznaczonych na polski rynek lub wykreślić w art. 6 ust. 4 

wprowadzający wyjątek od nieistniejącej zasady. 

Propozycja poprawek: 

w art. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

4) w art. 6: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

"1. Artykuły rolno-spożywcze wprowadzane do obrotu są oznakowane 

w języku polskim.", 

b) uchyla się ust. 2 i 3; 

 albo 

w art. 1 w pkt 4 wyrazy " ust. 2 i 3" zastępuje się wyrazami "ust. 2–4"; 

 

3) Zgodnie z art. 17c ust. 3 Prezes Agencji Rynku Rolnego oraz Prezes Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w celu przeprowadzenia przez Inspekcję kontroli, 

przekazują Głównemu Inspektorowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 

informacje i dokumenty dotyczące transakcji finansowanych z Europejskiego Funduszu 

Rolniczego Gwarancji, realizowanych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, z wyłączeniem 

refundacji eksportowych. 

Obecna redakcja przepisów nakazuje przekazanie wszystkich  informacji i dokumentów 

dotyczących wskazanych transakcji niezależnie od zakresu prowadzonej w danej chwili 

kontroli.  

Wydaje się, że wystarczające byłoby gdyby przekazywano dokumenty, które dotyczą 

planowanych lub toczących się kontroli. Mogłoby to odbywać się na wniosek Głównego 

Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 12 w art. 17c ust 3 otrzymuje brzmienie: 
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"3. Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, 

w celu przeprowadzenia przez Inspekcję kontroli, może żądać od Prezesa Agencji 

Rynku Rolnego oraz Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 

informacji i dokumentów dotyczących transakcji, o których mowa w ust. 1."; 

 

4) W art. 17c w ust. 4 jhars jako organ właściwy wskazano ministra właściwego do 

spraw rolnictwa i ministra właściwego do spraw rynków rolnych. Jednocześnie nie wskazano 

zasad współdziałania (np. wspólnie). Wobec tego każdy z tych organów niezależnie od siebie 

będzie dokonywał czynności określonych w przepisie.  

Obecnie obydwa działy są  skupione w rękach jednego ministra, więc nie ma ryzyka np. 

przekazania Komisji Europejskiej dwóch różnych sprawozdań o których mowa w art. 86 

rozporządzenia nr 1306/2013. 

Nie można jednak wykluczyć, że w przyszłości dojdzie do rozłączenia funkcji ministra 

właściwego do spraw do spraw rolnictwa i ministra właściwego do spraw rynków rolnych.  

Dlatego należy rozstrzygnąć, który minister jest właściwy dla dokonania czynności 

o których mowa w art. 17c ust. 4 jhars. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 12, w art. 17c: 

a) w ust. 4 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "i minister właściwy do spraw rynków 

rolnych są organami właściwymi" zastępuje się wyrazami "jest organem właściwym", 

b) w ust. 5 i 7 skreśla się wyrazy "i ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych"; 

 

5) Nowelizacja art. 24 jhars przyznaje kontrolerom prawo żądania sporządzenia 

kserokopii i urzędowego tłumaczenia na język polski dokumentów sporządzonych w języku 

obcym związanych z przedmiotem kontroli. Uzasadnienie projektu ustawy nie wyjaśnia 

powodu takiej zmiany przepisów.  

Odbiega to od standardów wyznaczanych przez podobne przepisy. Dla przykładu 

ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, w której określono zasady ogólne 

prowadzenia kontroli u przedsiębiorców nie przewiduje takiego uprawnienia kontrolerów.  
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Kodeks postępowania administracyjnego nakłada na strony obowiązek poniesienia tych 

kosztów, które  wynikły z winy strony albo zostały poniesione w interesie lub na żądanie 

strony, a nie wynikają z ustawowego obowiązku organów prowadzących postępowanie. 

W procedurze cywilnej i karnej obowiązek poniesienia kosztów związany jest z wynikiem 

procesu (co do zasady przegrywający lub skazany ponosi koszty). 

Według opiniowanego przepisu koszty sporządzania kopii i tłumaczeń będą ponoszone 

przez kontrolowanych mimo tego że kontrola nie jest prowadzona w ich interesie ani na ich 

wniosek oraz bez względu na wynik kontroli. Podmiot kontrolowany nie ma możliwości 

zaplanowania kontroli, stąd omawiane wydatki mogły go zaskoczyć, a w skrajnych 

przypadkach zachwiać jego płynnością finansową.    

Z drugiej strony koszty przeprowadzania kontroli są wkalkulowane w koszty 

funkcjonowania organu kontrolującego, który dysponuje środkami budżetowymi na swoje 

działanie.  

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 15 w lit. c w zdaniu wstępnym skreśla się wyrazy "5 i" oraz skreśla się pkt 5; 

 

6) Art. 40 ust. 4 pkt 2 jhars określa znamiona wykroczenia, którego sprawcą może być 

producent, polegającego na nieprowadzeniu lub nieprzechowywaniu dokumentacji albo 

prowadzeniu lub przechowywaniu jej niezgodnie z przepisami art. 12 ust. 2 rozporządzenia nr 

543/2008. 

Celem przepisu jest zapewnienie sankcji za niepodporządkowanie się normie 

postępowania zawartej art. 12 ust. 2 rozporządzenia nr 543/2008. Producentami w rozumieniu 

art. 12 ust. 2 rozporządzenia nr 543/2008 są jedynie producenci ptaków. Tymczasem użycie 

w art. 40 ust. 4 pkt 2 jhars wyrazu "producent" implikuje konieczność interpretowania go 

zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt 9 jhars, czyli jako osobę fizyczną, osobę prawną albo 

jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która produkuje lub paczkuje 

artykuły rolno-spożywcze, lub wprowadza artykuły rolno-spożywcze do obrotu, jeżeli 

działalność ta jest zarejestrowana na terytorium któregoś z państw członkowskich Unii 

Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 

(EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.  

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.327084&full=1
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Wobec powyższego zakres penalizacji przepisem art. 40 ust. 4 pkt 2 jhars nie pokrywa 

się z zakresem stosowania  przepisu art. 12 ust. 2 rozporządzenia nr 543/2008, a zatem cel 

przepisu nie jest zrealizowany. 

Dlatego proponuję takie przeredagowanie omawianego przepisu aby odnosił się do 

producenta w rozumieniu art. 12 ust. 2 rozporządzenia nr 543/2008. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w ust. 4 w pkt 2 po wyrazie "producentem," dodaje się wyrazy "w rozumieniu art. 12 

ust. 2,"; 

 

7) Przepis art. 40 ust. 4 pkt 2 jhars stanowi, że jeżeli prowadzący rzeźnię, nie wykonuje 

czynności, o których mowa w art. 15 lub art. 20 ust. 2 rozporządzenia nr 543/2008 podlega 

karze grzywny. Należy zauważyć, że w art. 15 ust. 1 rozporządzenia nr 543/2008 określono 

czynność, która jest dopuszczalna po spełnieniu pewnych warunków, a nie taką, która jest 

zabroniona. Oznacza to że przepis art. 40 ust. 4 pkt 2 penalizuje nie skorzystanie z 

uprawnienia. 

Art. 15 ust. 2 rozporządzenia nr 543/2008 nakazuje organom wyznaczonym przez 

państwa członkowskie zapewnienie podjęcia przez rzeźnie wszystkich środków koniecznych 

do uzyskania zgodności z przepisami ust. 1, w szczególności, że: 

–     pobierane są próbki w celu monitorowania wchłaniania wody w procesie 

schładzania oraz zawartości wody w kurczakach mrożonych i głęboko 

mrożonych, 

–     wyniki kontroli są rejestrowane i przechowywane przez okres jednego roku, 

–     każda partia jest znakowana w sposób umożliwiający ustalenie daty produkcji; 

przy czym to oznakowanie partii musi znajdować się w dokumentacji 

produkcji. 

Adresatem tego przepisu jest organ państwa, a nie prowadzący rzeźnie, dlatego 

odkodowanie zabronionego zachowania prowadzącego rzeźnię jest utrudnione. Podkreślenia 

wymaga, że stosowanie techniki legislacyjnej polegającej na formułowaniu przepisu karnego 

poprzez odesłanie do znamion zawartych w przepisie materialnym jest dopuszczalne tylko 

wtedy gdy bezprawność czynu polega na naruszeniu nakazów albo zakazów wyraźnie 
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sformułowanych w przepisach  do których się odsyła (§ 75 ust. 2 Zasad techniki 

prawodawczej). W przypadku odesłania do art. 15 ust. 2 ten  standard nie został spełniony. 

Propozycja poprawki: 

 

w art. 1 w pkt 19 w lit. b, w ust. 4 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

"4) prowadząc rzeźnię: 

a) wprowadza do obrotu na terytorium któregoś z państw członkowskich Unii 

Europejskiej kurczaki mrożone i głęboko mrożone, o zawartości wody 

przekraczającej wartości nieuniknionych ze względów technologicznych, 

oznaczonych za pomocą metody analizy opisanej w załączniku VI lub 

w załączniku VII rozporządzenia nr 543/2008, 

b) wprowadza do obrotu na terytorium któregoś z państw członkowskich Unii 

Europejskiej kurczaki mrożone i głęboko mrożone, 

- nie pobierając próbek w celu monitorowania wchłaniania wody w procesie 

schładzania oraz zawartości wody w kurczakach mrożonych i głęboko 

mrożonych, 

- nie rejestrując lub nie przechowując przez okres jednego roku wyników 

kontroli, o której mowa w art. 15 ust. 2 tiret drugie rozporządzenia nr 

543/2008, 

- nie oznakowując każdej partii w sposób umożliwiający ustalenie daty 

produkcji lub nie zamieszczając daty produkcji partii w dokumentacji 

produkcji, 

c) nie wykonuje czynności, o których mowa w art. 20 ust. 2 rozporządzenia nr 

543/2008.". 

 

 

 

 

Michał Gil 

Starszy legislator 

 


