
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 26 września 2014 r.  

o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych  

oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia
 

(druk nr 723) 

 

U S T A W A   z dnia 21 grudnia 2000 r. o JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW 

ROLNO-SPOŻYWCZYCH (Dz. U. z 2014 r. poz. 669) 

 
[1)

 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot 

Europejskich: 

1) dyrektywy Rady 89/396/EWG z dnia 14 czerwca 1989 r. w sprawie wskazówek lub oznakowań 

identyfikacyjnych partii towaru, do której należy dany środek spożywczy (Dz. Urz. WE L 186 z 30.06.1989, 

str. 21, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 10, str. 1, z późn. zm.); 

2) dyrektywy Rady 91/238/EWG z dnia 22 kwietnia 1991 r. zmieniającej dyrektywę 89/396/EWG w sprawie 

wskazówek lub oznakowań identyfikacyjnych partii towaru, do której należy dany środek spożywczy (Dz. 

Urz. WE L 107 z 27.04.1991, str. 50; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 10, str. 275); 

3) dyrektywy Rady 92/11/EWG z dnia 3 marca 1992 r. zmieniającej dyrektywę 89/396/EWG w sprawie 

wskazówek lub oznakowań identyfikacyjnych partii towaru, do której należy dany środek spożywczy (Dz. 

Urz. WE L 65 z 11.03.1992, str. 32; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 11, str. 81); 

4) dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie zbliżenia 

ustawodawstw państw członkowskich w zakresie etykietowania, prezentacji i reklamy środków spożywczych 

(Dz. Urz. WE L 109 z 06.05.2000, str. 29, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 

5, str. 75, z późn. zm.)] 

<1) Przepisy niniejszej ustawy: 

1) wykonują postanowienia: 

a) rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 

2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z 

prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i 

dobrostanu zwierząt (Dz. Urz. UE L 165 z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE 

Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 200), 

b) rozporządzenia Komisji (WE) nr 1249/2008 z dnia 10 grudnia 2008 r. ustanawiającego 

szczegółowe zasady wdrożenia wspólnotowych skal klasyfikacji tusz wołowych, 

wieprzowych i baranich oraz raportowania ich cen (Dz. Urz. UE L 337 z 16.12.2008, str. 3, 

z późn. zm.), 

c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 

października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat 

żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i 

(WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 

90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia 

Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. Urz. UE L 304 z 22.11.2011, str. 18, z późn. zm.), 

d) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 

2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania 

jej oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 

2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz. Urz. UE L 347 z 

20.12.2013, str. 549), 
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e) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 

2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz 

uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 

1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671, z późn. zm.)> 

 

Art. 2. 

Przepisy ustawy nie dotyczą: 

1) artykułów rolno-spożywczych wytwarzanych na własny użytek; 

2) materiału siewnego roślin rolniczych, ogrodniczych i zielarskich w rozumieniu 

przepisów o nasiennictwie; 

[3) sprzedaży artykułów rolno-spożywczych dokonywanej przez ich producentów w 

gospodarstwie bezpośrednio konsumentom, z wyłączeniem wyrobów winiarskich 

objętych wspólną organizacją rynku wina oraz fermentowanych napojów 

winiarskich;] 

<3) sprzedaży artykułów rolno-spożywczych dokonywanej przez ich producentów w 

gospodarstwie bezpośrednio konsumentom finalnym, 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), z wyłączeniem wyrobów winiarskich objętych 

wspólną organizacją rynku wina oraz fermentowanych napojów winiarskich;> 

4) wymagań zdrowotnych, sanitarnych, weterynaryjnych i fitosanitarnych dotyczących 

artykułów rolno-spożywczych określonych w odrębnych przepisach; 

5) owoców i warzyw, których wymagania jakości handlowej określają przepisy Unii 

Europejskiej. 

Art. 3. 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1) artykuły rolno-spożywcze - produkty rolne, runo leśne, dziczyznę, organizmy morskie i 

słodkowodne w postaci surowców, półproduktów oraz wyrobów gotowych 

otrzymywanych z tych surowców i półproduktów, w tym środki spożywcze; 

2) żywność (środek spożywczy) - każdą substancję lub produkt w rozumieniu art. 2 

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); 

3) (uchylony); 

4) obrót - czynności w rozumieniu art. 3 pkt 8 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 2; 

5) jakość handlowa - cechy artykułu rolno-spożywczego dotyczące jego właściwości 

organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii 

produkcji, wielkości lub masy oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, 
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opakowania, prezentacji i oznakowania, nieobjęte wymaganiami sanitarnymi, 

weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi; 

[6) opakowany środek spożywczy - środek spożywczy w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 19 ustawy 

z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 

136, poz. 914, z późn. zm.);] 

7) partia produkcyjna - określoną ilość artykułu rolno-spożywczego wyprodukowanego, 

przetworzonego lub zapakowanego w praktycznie takich samych warunkach; 

8) próbka - część partii produkcyjnej pobraną jednorazowo, w sposób losowy, w celu 

kontroli lub oceny w zakresie jakości handlowej artykułu rolno-spożywczego; 

9) producent - osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą 

osobowości prawnej, która: 

a) produkuje lub paczkuje artykuły rolno-spożywcze, lub 

b) 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; 

10) artykuł rolno-spożywczy zafałszowany - produkt, którego skład jest niezgodny z 

przepisami dotyczącymi jakości handlowej poszczególnych artykułów rolno-

spożywczych, albo produkt, w którym zostały wprowadzone zmiany, w tym zmiany 

dotyczące oznakowania, mające na celu ukrycie jego rzeczywistego składu lub innych 

właściwości, jeżeli niezgodności te lub zmiany w istotny sposób naruszają interesy 

konsumentów, w szczególności jeżeli: 

a) dokonano zabiegów, które zmieniły lub ukryły jego rzeczywisty skład lub nadały mu 

wygląd produktu zgodnego z przepisami dotyczącymi jakości handlowej, 

b) w oznakowaniu podano nazwę niezgodną z przepisami dotyczącymi jakości handlowej 

poszczególnych artykułów rolno-spożywczych albo niezgodną z prawdą, 

c) w oznakowaniu podano niezgodne z prawdą dane w zakresie składu, pochodzenia, 

terminu przydatności do spożycia lub daty minimalnej trwałości, zawartości netto lub 

klasy jakości handlowej. 

Art. 6. 

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

[2. Do znakowania artykułów rolno-spożywczych stosuje się odpowiednio wymagania 

określone w art. 45 ust. 2, art. 46 ust. 1 pkt 1 i art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 

r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. 

3. Do reklamy oraz do prezentacji artykułów rolno-spożywczych, w tym w szczególności w 

odniesieniu do ich kształtu, wyglądu lub opakowania, zastosowanych materiałów 

opakowaniowych, sposobu prezentacji oraz otoczenia, w jakim są prezentowane, stosuje 

się odpowiednio wymagania określone w art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 

2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.] 

4. Wymóg znakowania w języku polskim nie dotyczy artykułów rolno-spożywczych 

przeznaczonych do wywozu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
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Art. 7. 

1. Oznakowanie artykułu rolno-spożywczego zawiera informacje istotne z punktu widzenia 

jakości handlowej artykułu rolno-spożywczego, w szczególności: 

1) nazwę, pod którą artykuł rolno-spożywczy jest wprowadzany do obrotu; 

2) inne dane umożliwiające identyfikację artykułu rolno-spożywczego oraz odróżnienie 

go od innych artykułów rolno-spożywczych. 

[2. W przypadku artykułu rolno-spożywczego będącego środkiem spożywczym: 

1) nazwa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w art. 47 ustawy z dnia 25 

sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia; 

2) oznakowanie opakowanych środków spożywczych zawiera dane identyfikujące 

producenta albo producentów, w tym firmę albo nazwę i adres, albo imię, nazwisko i 

adres.] 

Art. 12. 

1. Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania i 

obrotu artykułami rolno-spożywczymi podlega zgłoszeniu wojewódzkiemu inspektorowi 

jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych właściwemu ze względu na miejsce 

zamieszkania lub siedzibę zgłaszającego, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy: 

[1) rolników, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, w zakresie 

prowadzonej działalności rolniczej oraz przedsiębiorców wyrabiających wino z 

winogron pozyskanych z upraw winorośli położonych na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej;] 

<1) rolników, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, w 

zakresie prowadzonej działalności rolniczej, z wyłączeniem działalności 

polegającej na znakowaniu i pakowaniu jaj;> 

<1a) producentów i przedsiębiorców wyrabiających wino z winogron pozyskanych z 

upraw winorośli położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o których 

mowa w art. 28 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów 

winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 1104);> 

2) podjęcia działalności gospodarczej w zakresie obrotu detalicznego artykułami rolno-

spożywczymi. 

3. Zgłoszenia dokonuje się nie później niż w dniu rozpoczęcia działalności gospodarczej; 

zgłoszenie zawiera: 

1) imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę zgłaszającego; 

1a) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo w 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; 

2) określenie przedmiotu działalności gospodarczej, w tym informację o działalności 

eksportowej; 

3) wskazanie miejsca produkcji, składowania lub konfekcjonowania artykułów rolno-

spożywczych. 

3a. (uchylony). 
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4. Zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej, o której mowa w ust. 1, należy 

zgłosić wojewódzkiemu inspektorowi jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w 

terminie 7 dni od dnia jej zaprzestania. 

Art. 15. 

Minister właściwy do spraw rynków rolnych, w drodze rozporządzenia: 

[1) w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia określi szczegółowy zakres 

informacji podawanych w oznakowaniu opakowanych środków spożywczych i środków 

spożywczych bez opakowań przeznaczonych bezpośrednio dla konsumenta finalnego lub 

do zakładów żywienia zbiorowego oraz sposób znakowania tych środków spożywczych, z 

wyłączeniem znakowania wartością odżywczą,] 

<1) w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia określi sposób 

znakowania i szczegółowy zakres informacji podawanych w oznakowaniu 

poszczególnych rodzajów środków spożywczych, w tym środków spożywczych: 

a) bez opakowań przeznaczonych do sprzedaży konsumentowi finalnemu 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, lub zakładom żywienia zbiorowego w rozumieniu 

art. 2 ust. 2 lit. d rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 

1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania 

konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń 

Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 

oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 

90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 

2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. Urz. UE L 304 

z 22.11.2011, str. 18, z późn. zm.), 

b) pakowanych przy sprzedaży,> 

2) może określić inne szczegółowe wymagania w zakresie jakości handlowej niektórych 

artykułów rolno-spożywczych lub ich grup, 

3) może określić szczegółowe wymagania w zakresie składowania lub transportu niektórych 

artykułów rolno-spożywczych, 

4) określi szczegółowy zakres i sposób znakowania niektórych grup i rodzajów artykułów 

rolno-spożywczych kodem identyfikacyjnym partii produkcyjnej, 

5) może określić sposób żywienia lub warunki chowu zwierząt, mające wpływ na jakość 

handlową artykułów rolno-spożywczych otrzymywanych z tych zwierząt, 

6) może określić szczegółowy zakres i sposób znakowania nieprzeznaczonych bezpośrednio 

dla konsumenta finalnego niektórych grup i rodzajów opakowanych artykułów rolno-

spożywczych lub artykułów rolno-spożywczych bez opakowań 

- mając na względzie konieczność zapewnienia nabywcy niezbędnych informacji 

umożliwiających porównanie nabywanego artykułu rolno-spożywczego z innymi artykułami 
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rolno-spożywczymi tego samego rodzaju, zapobieganie nieuczciwym praktykom rynkowym 

oraz zapewnienie właściwej jakości handlowej tych artykułów. 

Art. 15a. 

1. Tusze wieprzowe oraz wołowe poddaje się klasyfikacji i oznacza się znakiem klasy jakości 

handlowej ustalonej dla danej tuszy, zgodnie z warunkami określonymi w przepisach Unii 

Europejskiej
(2)

. 

2. Tusze innych zwierząt mogą być klasyfikowane i oznaczane znakiem klasy jakości 

handlowej. 

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do: 

1) tusz pochodzących ze świń użytych do rozrodu; 

2) tusz wieprzowych pochodzących z rzeźni, w których poddaje się ubojowi: 

a) nie więcej niż 200 świń tygodniowo średniorocznie lub 

b) wyłącznie świnie urodzone i tuczone w tuczarniach tych rzeźni oraz dokonuje się 

rozbioru wszystkich uzyskanych tusz; 

3) tusz wołowych pochodzących z rzeźni, w których poddaje się ubojowi: 

[a) nie więcej niż 75 sztuk bydła dojrzałego tygodniowo średniorocznie lub] 

<a) nie więcej niż 75 sztuk bydła w wieku od 8. miesiąca życia tygodniowo 

średniorocznie lub > 

b) niewielkie ilości zwierząt na podstawie umowy z właścicielem. 

3a. Za liczbę sztuk poddawanych ubojowi tygodniowo średniorocznie przyjmuje się średnią 

za ostatni rok kalendarzowy. 

3b. W przypadku gdy średnia liczba sztuk poddawanych ubojowi za ostatni rok kalendarzowy 

jest niższa od wielkości określonych w ust. 3 pkt 2 lit. a lub pkt 3 lit. a, za liczbę sztuk 

poddawanych ubojowi tygodniowo średniorocznie przyjmuje się średnią za okres ostatnich 

dwóch lat poprzedzających rok kalendarzowy, w którym ma być prowadzona klasyfikacja. 

3c. Organ Inspekcji właściwy ze względu na miejsce poddawania zwierząt ubojowi może 

wystąpić z wnioskiem do podmiotu obowiązanego do prowadzenia klasyfikacji tusz, o 

których mowa w ust. 1, o przekazanie informacji o planowanych terminach poddawania 

zwierząt ubojowi we wskazanym w tym wniosku okresie. Okres ten nie może być dłuższy 

niż trzy miesiące. Informacje o planowanych terminach poddawania zwierząt ubojowi 

przekazuje się w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku. 

3d. Podmiot poddający zwierzęta ubojowi składa właściwemu ze względu na miejsce 

poddawania zwierząt ubojowi organowi Inspekcji kwartalną i roczną informację o liczbie 

uzyskanych tusz: 

1) wołowych i wieprzowych; 

[2) w poszczególnych kategoriach oraz klasach uformowania i otłuszczenia - w 

odniesieniu do tusz bydła dojrzałego, jeżeli poddawał tusze klasyfikacji;] 

<2) w poszczególnych kategoriach oraz klasach uformowania i otłuszczenia – w 

odniesieniu do tusz bydła w wieku od 8. miesiąca życia, jeżeli poddawał tusze 

klasyfikacji;> 

3) w poszczególnych klasach mięsności - w odniesieniu do tusz wieprzowych, jeżeli 

poddawał tusze klasyfikacji. 
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3e. Informację, o której mowa w ust. 3d, składa się w terminie do 10 dnia miesiąca 

następującego po kwartale lub roku, którego informacja dotyczy. 

4. Minister właściwy do spraw rynków rolnych, w drodze rozporządzenia: 

1) określi szczegółowy sposób oznaczania klasy jakości handlowej tusz wieprzowych 

oraz tusz wołowych, 

2) określi wzory formularzy służących do sporządzania informacji, o których mowa w 

ust. 3d, 

3) może określić rodzaje tusz innych zwierząt oznaczanych znakiem klasy jakości 

handlowej oraz sposób ich oznaczania tym znakiem 

- mając na względzie potrzebę zastosowania do tych czynności odpowiednich urządzeń, 

określenia warunków klasyfikacji umożliwiającej jednolitą rejestrację cen rynkowych 

oraz zapewnienia odpowiedniej zapłaty producentom. 

<Art. 15b. 

1. Technika automatycznej klasyfikacji tusz wołowych, o której mowa w art. 9 ust. 1 

rozporządzenia Komisji (WE) nr 1249/2008 z dnia 10 grudnia 2008 r. 

ustanawiającego szczegółowe zasady wdrożenia wspólnotowych skal klasyfikacji 

tusz wołowych, wieprzowych i baranich oraz raportowania ich cen (Dz. Urz. UE L 

337 z 16.12.2008, str. 3, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 

1249/2008”, wymaga zatwierdzenia przez ministra właściwego do spraw rynków 

rolnych dokonywanego na wniosek podmiotu zainteresowanego. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera: 

1) imię i nazwisko oraz adres i miejsce zamieszkania albo nazwę oraz adres i 

siedzibę podmiotu zainteresowanego, z tym że w przypadku gdy podmiotem 

zainteresowanym jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, 

zamiast adresu i miejsca zamieszkania tej osoby – miejsce i adres 

wykonywania działalności, jeżeli są inne niż adres i miejsce zamieszkania tej 

osoby; 

2) określenie rzeźni, w której zostanie przeprowadzony test certyfikacyjny, o 

którym mowa w części A załącznika II do rozporządzenia nr 1249/2008; 

3) wskazanie typu urządzenia do automatycznej klasyfikacji tusz wołowych, 

nazwę producenta tego urządzenia i rok jego produkcji. 

3. Minister właściwy do spraw rynków rolnych niezwłocznie przekazuje wniosek, o 

którym mowa w ust. 1, Głównemu Inspektorowi Jakości Handlowej Artykułów 

Rolno-Spożywczych, który: 

1) przygotowuje informacje, o których mowa w części B załącznika II do 

rozporządzenia nr 1249/2008; 

2) organizuje test certyfikacyjny, o którym mowa w części A załącznika II do 

rozporządzenia nr 1249/2008; 

3) przygotowuje informacje, o których mowa w tiret pierwsze – trzecie części C 

załącznika II do rozporządzenia nr 1249/2008. 

4. Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych niezwłocznie 

przekazuje ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych informacje, o 
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których mowa w części B załącznika II do rozporządzenia nr 1249/2008 i tiret 

pierwsze – trzecie części C załącznika II do rozporządzenia nr 1249/2008. 

5. Minister właściwy do spraw rynków rolnych przekazuje instytutowi badawczemu 

prowadzącemu badania i analizy związane z jakością żywności informacje, o 

których mowa w tiret pierwsze – trzecie części C załącznika II do rozporządzenia 

nr 1249/2008. 

6. Instytut, o którym mowa w ust. 5, przeprowadza analizę ilościową wyników testu 

certyfikacyjnego, o której mowa w tiret czwarte części C załącznika II do 

rozporządzenia nr 1249/2008, oraz ocenę dokładności technik automatycznej 

klasyfikacji, o których mowa w tiret piąte części C załącznika II do rozporządzenia 

nr 1249/2008, i niezwłocznie przekazuje ministrowi właściwemu do spraw rynków 

rolnych wyniki tej analizy i oceny. 

7. Minister właściwy do spraw rynków rolnych zatwierdza, w drodze decyzji, technikę 

automatycznej klasyfikacji tusz wołowych, jeżeli wyniki analizy i oceny, o których 

mowa w ust. 6, spełniają wymagania określone w części A załącznika II do 

rozporządzenia nr 1249/2008. 

8. Minister właściwy do spraw rynków rolnych przekazuje kopię decyzji, o której 

mowa w ust. 7, Głównemu Inspektorowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno-

Spożywczych. 

Art. 15c. 

Minister właściwy do spraw rynków rolnych jest organem właściwym do przekazywania 

Komisji Europejskiej informacji, o których mowa w częściach B i C załącznika II do 

rozporządzenia nr 1249/2008. 

Art. 15d. 

1. Podmiot zainteresowany zatwierdzeniem techniki automatycznej klasyfikacji tusz 

wołowych ponosi koszty zatwierdzenia tej techniki, które obejmują: 

1) przygotowanie informacji, o których mowa w części B załącznika II do 

rozporządzenia nr 1249/2008; 

2) organizację i przeprowadzenie testu certyfikacyjnego, o którym mowa w 

części A załącznika II do rozporządzenia nr 1249/2008; 

3) przeprowadzenie analizy wyników testu certyfikacyjnego, o którym mowa w 

części A załącznika II do rozporządzenia nr 1249/2008; 

4) przygotowanie informacji, o których mowa w tiret pierwsze – trzecie części C 

załącznika II do rozporządzenia nr 1249/2008; 

5) przeprowadzenie analizy ilościowej wyników testu certyfikacyjnego, o której 

mowa w tiret czwarte części C załącznika II do rozporządzenia nr 1249/2008, 

oraz oceny dokładności technik automatycznej klasyfikacji, o których mowa w 

tiret piąte części C załącznika II do rozporządzenia nr 1249/2008. 

2. Podmiot zainteresowany zatwierdzeniem techniki automatycznej klasyfikacji tusz 

wołowych uiszcza opłatę obejmującą koszty, o których mowa w: 

1) ust. 1 pkt 1–4, na rachunek bankowy wskazany przez Głównego Inspektora 

Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych; 
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2) ust. 1 pkt 5, na rachunek bankowy wskazany przez instytut, o którym mowa w 

art. 15b ust. 5.> 

Art. 17. 

1. Do zadań Inspekcji należy: 

1) nadzór nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych, a w szczególności: 

a) kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w produkcji i obrocie, w 

tym wywożonych za granicę, 

b) kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych przywożonych spoza 

państw członkowskich Unii Europejskiej oraz spoza państw członkowskich 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o 

Europejskim Obszarze Gospodarczym, w tym kontrola graniczna tych artykułów, 

c) dokonywanie oceny i wydawanie świadectw w zakresie jakości handlowej 

artykułów rolno-spożywczych, 

d) powiadamianie podpunktu krajowego punktu kontaktowego w ramach sieci systemu 

wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach (systemu RASFF) o 

podjętych decyzjach dotyczących niebezpiecznych artykułów rolno-spożywczych, 

[e) kontrola artykułów rolno-spożywczych posiadających zarejestrowane na 

podstawie przepisów o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i 

środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych chronione nazwy 

pochodzenia, chronione oznaczenia geograficzne albo będących gwarantowanymi 

tradycyjnymi specjalnościami oraz współpraca z jednostkami sprawującymi taką 

kontrolę w innych państwach,] 

<e) kontrola artykułów rolno-spożywczych oznakowanych chronionymi nazwami 

pochodzenia, chronionymi oznaczeniami geograficznymi albo nazwami 

gwarantowanych tradycyjnych specjalności, zarejestrowanymi na podstawie 

przepisów o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i 

środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych, lub nazwami 

odwołującymi się do zarejestrowanych chronionych nazw pochodzenia, 

chronionych oznaczeń geograficznych albo gwarantowanych tradycyjnych 

specjalności oraz współpraca z jednostkami sprawującymi taką kontrolę w 

innych państwach,> 

[f) kontrola wyrobów winiarskich posiadających zarejestrowane na podstawie 

przepisów o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i 

organizacji rynku wina chronione nazwy pochodzenia albo chronione oznaczenia 

geograficzne oraz współpraca z jednostkami sprawującymi kontrolę w innych 

państwach;] 

<f) kontrola wyrobów winiarskich oznakowanych chronionymi nazwami 

pochodzenia lub chronionymi oznaczeniami geograficznymi, zarejestrowanymi 

na podstawie przepisów o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie 

tymi wyrobami i organizacji rynku wina, lub nazwami odwołującymi się do 

zarejestrowanych chronionych nazw pochodzenia lub chronionych oznaczeń 

geograficznych oraz współpraca z jednostkami sprawującymi taką kontrolę w 
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innych państwach, 

<g) kontrola napojów spirytusowych oznakowanych chronionymi 

oznaczeniami geograficznymi, zarejestrowanymi na podstawie przepisów o 

wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń 

geograficznych napojów spirytusowych, lub nazwami odwołującymi się do 

zarejestrowanych chronionych oznaczeń geograficznych oraz współpraca z 

jednostkami sprawującymi taką kontrolę w innych państwach;> 

2) kontrola warunków składowania i transportu artykułów rolno-spożywczych; 

3) (uchylony); 

4) współpraca z właściwymi organami administracji rządowej w województwie, 

organami innych inspekcji, urzędami celnymi, Policją, jednostkami samorządu 

terytorialnego oraz państwowymi jednostkami organizacyjnymi realizującymi 

politykę rolną państwa; 

4a) współpraca z jednostkami organizacyjnymi pełniącymi funkcje agencji płatniczych w 

zakresie realizacji Wspólnej Polityki Rolnej oraz jednostkami organizacyjnymi 

uczestniczącymi w realizacji operacji finansowanych ze środków Europejskiego 

Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym; 

5) współpraca z organizacjami międzynarodowymi zajmującymi się jakością handlową 

artykułów rolno-spożywczych oraz ich obrotem międzynarodowym lub uczestnictwo 

w pracach tych organizacji; 

6) udzielanie informacji i szkolenie w zakresie przepisów i wymagań dotyczących 

jakości handlowej lub ustalania klas jakości handlowej oraz metod i badań artykułów 

rolno-spożywczych; 

7) współpraca z urzędowymi jednostkami kontrolnymi w innych państwach w zakresie 

kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, w tym wymienianie 

informacji lub próbek artykułów rolno-spożywczych; 

8) wykonywanie innych zadań określonych w przepisach odrębnych. 

2. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowe zasady organizacji Inspekcji, mając na względzie usprawnienie i 

ujednolicenie funkcjonowania jej organów. 

2a. Kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w produkcji może dotyczyć 

również sposobu żywienia i warunków chowu zwierząt, jeżeli informacja w tym zakresie 

została zadeklarowana przy wprowadzaniu artykułu rolno-spożywczego do obrotu. 

2b. Minister właściwy do spraw rynków rolnych może, w drodze rozporządzenia, określić: 

1) szczegółowy sposób kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych lub 

2) wzory dokumentów związanych z przeprowadzaniem kontroli jakości handlowej 

artykułów rolno-spożywczych, lub 

3) wzory dokumentów stwierdzających jakość handlową niektórych artykułów rolno-

spożywczych lub ich grup 

- biorąc pod uwagę konieczność dostosowania sposobu dokonywania kontroli do wymagań 

związanych ze swobodnym przepływem towarów oraz mając na względzie obowiązki 

określone w art. 8, 10 i 11 rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i 
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Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu 

sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi 

zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. Urz. UE L 165 z 30.04.2004, str. 1, z późn. 

zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 200, z późn. zm.). 

3. Nadzór nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych w obrocie detalicznym 

sprawuje Inspekcja Handlowa. 

4. Minister właściwy do spraw rynków rolnych w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw wewnętrznych oraz ministrem właściwym do spraw gospodarki określi, w drodze 

rozporządzenia, wykaz przejść granicznych, na których jest dokonywana kontrola jakości 

handlowej artykułów rolno-spożywczych sprowadzanych z zagranicy, mając na względzie 

zabezpieczenie wprowadzania do obrotu artykułów rolno-spożywczych spełniających 

wymagania w zakresie jakości handlowej oraz uwzględniając możliwości organizacyjne i 

techniczne Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. 

 

[Art. 17a. 

1. Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych sprawuje nadzór w zakresie 

jakości handlowej określonej przepisami Unii Europejskiej odnoszącymi się do: 

1) mięsa drobiowego; 

2) jaj; 

3) tusz wieprzowych; 

4) tusz wołowych; 

5) tusz innych zwierząt; 

6) mięsa pochodzącego z bydła w wieku do 12 miesięcy. 

2. Jako laboratorium referencyjne w rozumieniu przepisów Unii Europejskiej 

odnoszących się do mięsa drobiowego ustanawia się Centralne Laboratorium Głównego 

Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. 

3. Minister właściwy do spraw rynków rolnych ogłosi, w drodze obwieszczenia, wykaz 

przepisów Unii Europejskiej, o których mowa w ust. 1 i 2.] 

<Art. 17a. 

1. Inspekcja sprawuje nadzór w zakresie jakości handlowej określonej przepisami Unii 

Europejskiej odnoszącymi się do: 

1) mięsa drobiowego; 

2) jaj; 

3) tusz wieprzowych; 

4) tusz wołowych; 

5) tusz innych zwierząt; 

6) mięsa pochodzącego z bydła w wieku poniżej 12. miesiąca życia. 

2. Nadzór, o którym mowa w ust. 1, jest sprawowany z uwzględnieniem art. 17 ust. 3. 

3. Minister właściwy do spraw rynków rolnych ogłosi, w drodze obwieszczenia, wykaz 

przepisów Unii Europejskiej, o których mowa w ust. 1.> 
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[Art. 17c. 

1. Inspekcja prowadzi kontrole prawidłowości dokonanych transakcji finansowanych z 

Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji, realizowanych w ramach Wspólnej 

Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej, z wyłączeniem refundacji eksportowych 

oraz działań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich, zwane dalej 

"kontrolami". 

2. Kontrole są prowadzone na zasadach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 

485/2008 z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie kontroli przez państwa członkowskie transakcji 

stanowiących część systemu finansowania przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji 

(Dz. Urz. UE L 143 z 03.06.2008, str. 1), zwanym dalej "rozporządzeniem nr 485/2008". 

3. Minister właściwy do spraw rolnictwa oraz minister właściwy do spraw rynków rolnych są 

organami właściwymi do: 

1) przeprowadzania analizy ryzyka w rozumieniu rozporządzenia nr 485/2008 w zakresie 

prawidłowości dokonanych transakcji finansowanych z Europejskiego Funduszu 

Rolniczego Gwarancji, realizowanych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej oraz 

Wspólnej Polityki Rybackiej, z wyłączeniem refundacji eksportowych; 

2) opracowywania projektu rocznego planu kontroli, o którym mowa w rozporządzeniu 

nr 485/2008; 

3) przekazywania Głównemu Inspektorowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno-

Spożywczych planu kontroli. 

4. Do przeprowadzania kontroli, w zakresie nieuregulowanym w rozporządzeniu nr 485/2008, 

stosuje się odpowiednio przepisy art. 24-28. 

5. Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przekazuje ministrowi 

właściwemu do spraw rolnictwa oraz ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych 

protokół z kontroli wraz z dokumentacją jej dotyczącą w terminie 30 dni od dnia 

zakończenia kontroli.] 

 

<Art. 17c. 

1. Inspekcja prowadzi kontrole prawidłowości dokonanych transakcji finansowanych z 

Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji, realizowanych w ramach 

Wspólnej Polityki Rolnej, z wyłączeniem refundacji eksportowych, zwane dalej 

„kontrolami”. 

2. Kontrole są prowadzone na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie 

finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz 

uchylającym rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 

2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz. Urz. UE L 

347 z 20.12.2013, str. 549), zwanym dalej „rozporządzeniem nr 1306/2013”. 

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, o których mowa w ust. 1. 
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4. Minister właściwy do spraw rolnictwa i minister właściwy do spraw rynków rolnych 

są organami właściwymi do: 

1) przeprowadzania analizy ryzyka w zakresie prawidłowości dokonanych 

transakcji finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji, 

realizowanych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, z wyłączeniem refundacji 

eksportowych; 

2) opracowywania projektu rocznego programu kontroli, o którym mowa w art. 

84 rozporządzenia nr 1306/2013, oraz projektu sprawozdania rocznego, o 

którym mowa w art. 86 rozporządzenia nr 1306/2013, w zakresie określonym 

w ust. 1; 

3) przekazywania Głównemu Inspektorowi Jakości Handlowej Artykułów 

Rolno-Spożywczych listy przedsiębiorstw, u których zostanie przeprowadzona 

kontrola. 

5. W zakresie określonym w ust. 4 pkt 1 i 2 Główny Inspektor Jakości Handlowej 

Artykułów Rolno-Spożywczych, Prezes Agencji Rynku Rolnego oraz Prezes 

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazują ministrowi 

właściwemu do spraw rolnictwa i ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych 

informacje i wyjaśnienia. 

6. W zakresie nieuregulowanym w rozporządzeniu nr 1306/2013, do przeprowadzania 

kontroli stosuje się odpowiednio przepisy art. 24–28. 

7. Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przekazuje 

ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa i ministrowi właściwemu do spraw 

rynków rolnych protokół z kontroli oraz dokumentację dotyczącą tej kontroli, w 

terminie 30 dni roboczych od dnia otrzymania tych dokumentów.> 

Art. 17d. 

1. Wojewódzki inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych właściwy ze 

względu na miejsce prowadzenia produkcji jaj jest organem właściwym w sprawie 

zwolnienia, o którym mowa w art. 11 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 589/2008 z 

dnia 23 czerwca 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania 

rozporządzenia Rady WE nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj 

(Dz. Urz. UE L 163 z 24.06.2008, str. 6, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 

589/2008". 

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, zwane dalej "zwolnieniem", jest dokonywane w 

drodze decyzji. 

3. Wniosek o zwolnienie zawiera w szczególności: 

1) nazwę, siedzibę i adres albo imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres 

wnioskodawcy; 

2) kod producenta. 

4. Podmiot, który uzyskał zwolnienie jest obowiązany: 

1) prowadzić ewidencję jaj nieoznakowanych zawierającą: 

a) nazwę albo imię i nazwisko i adres odbiorcy jaj, 

b) miejsce przeznaczenia jaj, 
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c) liczbę lub masę jaj z podaniem daty ich wysłania; 

2) informować pisemnie właściwego wojewódzkiego inspektora jakości handlowej 

artykułów rolno-spożywczych o zamiarze dostawy jaj do odbiorców w innych 

państwach członkowskich Unii Europejskiej, na 14 dni przed każdą wysyłką jaj, 

podając: 

a) nazwę albo imię i nazwisko oraz adres odbiorcy jaj, 

b) miejsce przeznaczenia jaj, 

c) masę lub liczbę wysyłanych jaj. 

[5. Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, na podstawie 

informacji przekazanych przez wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów 

rolno-spożywczych, przekazuje informacje, o których mowa w ust. 4 pkt 2, właściwym 

organom zainteresowanych państw członkowskich Unii Europejskiej, zgodnie z art. 11 ust. 

2 lit. a rozporządzenia nr 589/2008.] 

<5. Wojewódzki inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych niezwłocznie 

przekazuje informacje, o których mowa w ust. 4 pkt 2, Głównemu Inspektorowi 

Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.> 

6. Wojewódzki inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych cofa w drodze 

decyzji zwolnienie, jeżeli podmiot nie wypełnia obowiązków, o których mowa w ust. 4. 

7. Właściwy powiatowy lekarz weterynarii niezwłocznie informuje właściwego 

wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych o wydaniu 

decyzji ograniczającej lub zakazującej produkcji jaj, dotyczącej podmiotu, który uzyskał 

zwolnienie. 

[8. W przypadku cofnięcia zwolnienia podmiot może ubiegać się o uzyskanie zwolnienia nie 

wcześniej niż po upływie 3 lat.] 

9. Wojewódzki inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych niezwłocznie 

powiadamia o zwolnieniu oraz o cofnięciu zwolnienia powiatowego lekarza weterynarii 

właściwego ze względu na miejsce produkcji jaj oraz Głównego Inspektora Jakości 

Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, który prowadzi wykaz podmiotów, które 

posiadają zwolnienie. 

<10. Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych informuje 

właściwe organy zainteresowanych państw członkowskich Unii Europejskiej o 

podmiotach, które uzyskały zwolnienie zgodnie z art. 11 ust. 2 lit. a rozporządzenia 

nr 589/2008.> 

Art. 23. 

1. Kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz warunków składowania i 

transportu tych artykułów ma na celu sprawdzenie, czy: 

1) artykuły rolno-spożywcze spełniają wymagania w zakresie jakości handlowej 

określone w przepisach o jakości handlowej oraz dodatkowe wymagania dotyczące 

tych artykułów, jeżeli ich spełnienie zostało zadeklarowane przez producenta; 

2) artykuły rolno-spożywcze są składowane lub transportowane w sposób zapewniający 

zachowanie ich właściwej jakości handlowej; 

3) ilość i jakość składowanego artykułu rolno-spożywczego są zgodne z ustalonymi 
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warunkami składowania. 

2. Kontrola obejmuje co najmniej jedną z następujących czynności: 

1) sprawdzenie dokumentów umożliwiających identyfikację artykułu rolno-

spożywczego, atestów jakościowych, wyników badań laboratoryjnych oraz innych 

dokumentów świadczących o jego jakości handlowej; 

2) sprawdzenie opakowania, oznakowania, prezentacji artykułu rolno-spożywczego oraz 

warunków jego przechowywania i transportu; 

3) oględziny artykułu rolno-spożywczego; 

4) pobranie próbek i wykonanie badań laboratoryjnych; 

5) ustalenie klasy jakości artykułu rolno-spożywczego; 

[6) sprawdzanie sposobu produkcji artykułu rolno-spożywczego lub prawidłowości 

przebiegu procesu technologicznego, o ile wynika to z odrębnych przepisów.] 

<6)  sprawdzanie sposobu produkcji artykułu rolno-spożywczego lub prawidłowości 

przebiegu procesu technologicznego.> 

3. Kontrole jakości handlowej owoców i warzyw wyprodukowanych i dostarczonych w 

danym roku gospodarczym przetwórcom, w rozumieniu przepisów o organizacji rynku 

przetworów owocowych i warzywnych, prowadzone są na podstawie planu kontroli 

uzgodnionego z Prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na wniosek 

dyrektora oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

właściwego ze względu na siedzibę przetwórcy lub organizacji producentów. 

Art. 24. 

Główny Inspektor, wojewódzcy inspektorzy oraz upoważnieni przez nich pracownicy 

Inspekcji, realizując zadania określone w ustawie oraz w odrębnych przepisach, uprawnieni są 

do: 

[1) wstępu do pomieszczeń lub do środków transportu kontrolowanych jednostek;] 

<1) wstępu na teren oraz do obiektów i pomieszczeń kontrolowanych jednostek oraz 

poruszania się na tym terenie i w tych obiektach i pomieszczeniach;> 

<1a) wstępu do środków transportu kontrolowanych jednostek i przeprowadzania ich 

oględzin;> 

2) żądania pisemnych lub ustnych informacji związanych z przedmiotem kontroli; 

3) żądania okazywania dokumentów związanych z przedmiotem kontroli; 

4) pobierania nieodpłatnie próbek do badań[.]<;> 

<5) żądania sporządzenia kserokopii i urzędowego tłumaczenia na język polski 

dokumentów sporządzonych w języku obcym związanych z przedmiotem kontroli; 

6) legitymowania osób przebywających na terenie jednostki kontrolowanej w trakcie 

przeprowadzanej kontroli.> 

 

Art. 26. 

[1. Dokumenty, artykuły rolno-spożywcze i inne przedmioty podlegające kontroli oraz 

pomieszczenia, w których dokonuje się czynności kontrolnych, o których mowa w art. 23 
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ust. 2, mogą być zabezpieczone w sposób określony w art. 27, jeśli jest to niezbędne dla 

dokonania kontroli.] 

<1. Dokumenty, artykuły rolno-spożywcze i inne przedmioty mające związek z kontrolą 

oraz pomieszczenia, w których dokonuje się czynności kontrolnych, o których mowa 

w art. 23 ust. 2, mogą być zabezpieczone w sposób określony w art. 27.> 

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy artykułów rolno-spożywczych ulegających szybkim zmianom 

biochemicznym. 

Art. 29. 

1. [Wykonując zadania, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 lit. a, e i f, wojewódzki 

inspektor, w drodze decyzji, może:] 

 <Wykonując zadania, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 lit. a i e–g, wojewódzki 

inspektor, w drodze decyzji, może:> 

1) zakazać wprowadzania do obrotu artykułu rolno-spożywczego niespełniającego 

wymagań jakości handlowej lub wymagań w zakresie transportu lub składowania; 

2) nakazać poddanie artykułu rolno-spożywczego, o którym mowa w pkt 1, określonym 

zabiegom; 

3) zakazać składowania artykułu rolno-spożywczego w nieodpowiednich warunkach albo 

jego transportowania środkami transportu nienadającymi się do tego celu; 

4) przeklasyfikować artykuł rolno-spożywczy do niższej klasy, jeżeli artykuł ten nie 

spełnia wymagań jakościowych dla danej klasy jakości handlowej; 

5) nakazać zniszczenie artykułu rolno-spożywczego, o którym mowa w pkt 1, na koszt 

jego posiadacza. 

2. Decyzje, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, mogą być wydane przed zakończeniem kontroli. 

3. Decyzje, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, podlegają natychmiastowemu wykonaniu. 

4. Właściwość miejscową organu Inspekcji w sprawach, o których mowa w ust. 1, ustala się 

według miejsca przeprowadzenia kontroli. 

5. Informacje zawarte w decyzjach, o których mowa w ust. 1, dotyczące zafałszowania 

artykułów rolno-spożywczych, podaje się do publicznej wiadomości, z pominięciem 

informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa oraz inne tajemnice podlegające 

ochronie na podstawie przepisów odrębnych. 

Art. 32. 

1. Badania laboratoryjne związane z kontrolą jakości handlowej artykułów rolno-

spożywczych, o której mowa w art. 17, są przeprowadzane w laboratoriach: 

[1) Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych;] 

<1) Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, w 

tym w krajowych laboratoriach referencyjnych, o których mowa w art. 33 

rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 

kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu 

sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami 

dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. Urz. UE L 165 z 

30.04.2004, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 
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45, str. 200);> 

2) Inspekcji Handlowej. 

2. Badania laboratoryjne związane z oceną są przeprowadzane w laboratoriach Głównego 

Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych albo w innych 

laboratoriach posiadających akredytację. 

3. W uzasadnionych przypadkach badania laboratoryjne, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą 

być przeprowadzane na zlecenie właściwego organu Inspekcji przez inne 

wyspecjalizowane w danym zakresie laboratoria. 

3a. Badania laboratoryjne, o których mowa w ust. 1 pkt 1, są finansowane ze środków 

Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. 

4. (uchylony). 

<5. Minister właściwy do spraw rynków rolnych wyznacza, w drodze rozporządzenia, 

krajowe laboratoria referencyjne w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-

spożywczych oraz określa przedmiot i rodzaje badań przeprowadzanych przez te 

laboratoria, mając na względzie zapewnienie rzetelności i obiektywności wyników 

badań przeprowadzanych przez te laboratoria.> 

Art. 40. 

1. Kto: 

1) (uchylony), 

2) (uchylony), 

3) stosuje do oceny lub ustalenia klas jakości artykułów rolno-spożywczych urządzenia, 

które nie uzyskały pozytywnej opinii właściwej jednostki, 

4) składuje lub transportuje artykuły rolno-spożywcze w sposób niezapewniający 

utrzymania ich właściwej jakości handlowej, 

5) nie zgłasza wojewódzkiemu inspektorowi podjęcia albo prowadzenia lub 

zaprzestania prowadzenia działalności w zakresie produkcji, składowania, 

konfekcjonowania lub obrotu artykułami rolno-spożywczymi. 

- podlega karze grzywny. 

2. Kto: 

[1) nie prowadzi klasyfikacji jaj zgodnie z art. 4 rozporządzenia nr 589/2008 oraz 

częścią A rozdziału II załącznika XIV do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 z 

dnia 22 października 2007 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych 

oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych (rozporządzenie 

o jednolitej wspólnej organizacji rynku) (Dz. Urz. UE L 299 z 16.11.2007, str. 1), 

zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1234/2007",] 

<1) nie prowadzi klasyfikacji jaj zgodnie z art. 4 rozporządzenia nr 589/2008 oraz 

pkt II części VI załącznika VII do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną 

organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady 

(EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 

(Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671, z późn. zm.), zwanego dalej 

„rozporządzeniem nr 1308/2013”, albo prowadzi ją niezgodnie z tymi 
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przepisami,> 

2) nie klasyfikuje, nie pakuje lub nie znakuje jaj zgodnie z art. 6 rozporządzenia nr 

589/2008, 

3) nie znakuje opakowań transportowych zgodnie z art. 7 rozporządzenia nr 589/2008, 

4) wprowadza do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jaja nieoznakowane 

zgodnie z art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 589/2008, 

5) nie znakuje jaj kodem producenta zgodnie z art. 9 ust. 1 rozporządzenia nr 589/2008, 

6) będąc producentem, nie prowadzi ewidencji zgodnie z art. 20 rozporządzenia nr 

589/2008, 

7) prowadząc punkt odbioru, nie prowadzi ewidencji zgodnie z art. 21 rozporządzenia 

nr 589/2008, 

8) prowadząc zakład pakowania, nie prowadzi ewidencji zgodnie z art. 22 

rozporządzenia nr 589/2008 

- podlega karze grzywny. 

3. (uchylony). 

[4. Kto: 

1) prowadząc rzeźnię: 

a) nie prowadzi lub nie przechowuje dokumentacji albo prowadzi lub przechowuje ją 

niezgodnie z przepisami art. 11 ust. 1 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 1538/91 z 

dnia 5 czerwca 1991 r. wprowadzającego szczegółowe przepisy wykonawcze do 

rozporządzenia Rady (EWG) nr 1906/90 w sprawie niektórych norm handlowych 

w odniesieniu do drobiu (Dz. Urz. WE L 143 z 07.06.1991, str. 11, z późn. zm.; Dz. 

Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 11, str. 272, z późn. zm.), zwanego 

dalej "rozporządzeniem nr 1538/91", 

b) nie prowadzi systematycznej kontroli zawartości wody wchłoniętej albo prowadzi 

ją niezgodnie z przepisami art. 14a ust. 3 i art. 14b ust. 3 rozporządzenia nr 

1538/91 lub nie podejmuje czynności określonych w art. 14a ust. 3 lub art. 14b 

ust. 3 tego rozporządzenia, 

2) będąc producentem nie prowadzi lub nie przechowuje dokumentacji albo prowadzi 

lub przechowuje ją niezgodnie z przepisami art. 11 ust. 2 rozporządzenia nr 1538/91, 

3) będąc producentem pasz lub dostawcą pasz nie prowadzi lub nie przechowuje 

dokumentacji albo prowadzi lub przechowuje ją niezgodnie z przepisami art. 11 ust. 

2a rozporządzenia nr 1538/91, 

4) prowadząc zakład wylęgowy nie prowadzi lub nie przechowuje dokumentacji albo 

prowadzi lub przechowuje ją niezgodnie z przepisami art. 11 ust. 2b rozporządzenia 

nr 1538/91, 

5) prowadząc rzeźnię nie wykonuje czynności, o których mowa w art. 14a ust. 2 lub art. 

14b ust. 2 rozporządzenia nr 1538/91 

- podlega karze grzywny.] 
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<4. Kto: 

1) prowadząc rzeźnię: 

a) nie prowadzi lub nie przechowuje dokumentacji albo prowadzi lub 

przechowuje ją niezgodnie z przepisami art. 12 ust. 1 rozporządzenia 

Komisji (WE) nr 543/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. wprowadzającego 

szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 

1234/2007 w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do mięsa 

drobiowego (Dz. Urz. UE L 157 z 17.06.2008, str. 46, z późn. zm.), zwanego 

dalej „rozporządzeniem nr 543/2008”, 

b) nie prowadzi systematycznej kontroli zawartości wody wchłoniętej albo 

prowadzi ją niezgodnie z przepisami art. 16 ust. 1–3 i art. 20 ust. 3 

rozporządzenia nr 543/2008 lub nie podejmuje czynności określonych w 

art. 16 ust. 1–3 i art. 20 ust. 3 rozporządzenia nr 543/2008, 

2) będąc producentem, nie prowadzi lub nie przechowuje dokumentacji albo 

prowadzi lub przechowuje ją niezgodnie z przepisami art. 12 ust. 2 

rozporządzenia nr 543/2008, 

3) prowadząc zakład wylęgu drobiu, nie prowadzi lub nie przechowuje 

dokumentacji albo prowadzi lub przechowuje ją niezgodnie z przepisami art. 

12 ust. 4 rozporządzenia nr 543/2008, 

4) prowadząc rzeźnię, nie wykonuje czynności, o których mowa w art. 15 lub art. 

20 ust. 2 rozporządzenia nr 543/2008 

– podlega karze grzywny.> 

4a. Kto, wbrew obowiązkowi określonemu w art. 5 rozporządzenia nr 485/2008, nie 

udostępnia dokumentów lub nie udziela informacji objętych zakresem kontroli 

- podlega karze grzywny. 

4b. Kto: 

1) prowadzi klasyfikację tusz wieprzowych lub wołowych nie posiadając uprawnień 

rzeczoznawcy, 

2) wykonuje czynności związane z klasyfikacją lub ustalaniem masy tusz wieprzowych 

niezgodnie z wymaganiami określonymi w: 

[a) części B załącznika V do rozporządzenia nr 1234/2007 lub 

b) art. 2 lub 3, lub załączniku I do rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2967/85 z dnia 

24 października 1985 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania 

wspólnotowej skali klasyfikacji tusz wieprzowych (Dz. Urz. WE L 285 z 

25.10.1985, str. 39, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, 

t. 6, str. 252, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 2967/85", lub 

przepisach wydanych na podstawie art. 2 tego rozporządzenia,] 

<a) części B załącznika IV do rozporządzenia nr 1308/2013 lub 

b) art. 22 i art. 23 oraz załączniku IV do rozporządzenia nr 1249/2008,> 

3) wykonuje czynności związane z klasyfikacją tusz wołowych niezgodnie z 

wymaganiami określonymi w: 

[a) części A załącznika V do rozporządzenia nr 1234/2007 lub 
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b) art. 1 lub 2, lub załączniku do rozporządzenia Komisji (EWG) nr 563/82 z dnia 10 

marca 1982 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia 

(EWG) nr 1208/81 ustanawiającego rynkowe ceny dorosłego bydła na podstawie 

wspólnotowej skali klasyfikacji tusz wołowych (Dz. Urz. WE L 67 z 11.03.1982, 

str. 23, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 5, str. 118, 

z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 563/82", lub] 

<a) części A załącznika IV do rozporządzenia nr 1308/2013 lub 

b) art. 2 i art. 13 oraz załączniku I i III do rozporządzenia nr 1249/2008, lub> 

c) (uchylona), 

[d) załączniku I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 103/2006 z dnia 20 stycznia 

2006 r. przyjmującego dodatkowe przepisy dla stosowania wspólnotowej skali 

klasyfikacji tusz bydła dojrzałego (Dz. Urz. WE L 17 z 21.01.2006, str. 6), 

zwanego dalej "rozporządzeniem nr 103/2006",] 

4) nie dokumentuje w sposób określony w przepisach o jakości handlowej artykułów 

rolno-spożywczych albo niewłaściwie dokumentuje czynności z zakresu klasyfikacji 

lub ustalania masy tusz wieprzowych lub wołowych 

- podlega karze grzywny. 

4c. Kto, prowadząc rzeźnię świń: 

[1) nie poddaje klasyfikacji lub ustalaniu masy tusz wieprzowych zgodnie z 

wymaganiami określonymi w części B załącznika V do rozporządzenia nr 

1234/2007,] 

<1) nie poddaje klasyfikacji lub ustalaniu masy tusz wieprzowych zgodnie z 

wymaganiami określonymi w części B załącznika IV do rozporządzenia nr 

1308/2013 lub w art. 21 i art. 22 rozporządzenia nr 1249/2008,> 

2) nie przechowuje dokumentacji z czynności nadawania klas tuszom wieprzowym 

przez okres, o którym mowa w art. 36 ust. 5, 

3) nie poddaje klasyfikacji tusz wieprzowych metodami klasyfikacji zatwierdzonymi 

decyzją Komisji Europejskiej 2005/240/WE z dnia 11 marca 2005 r. zatwierdzającą 

metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Polsce (Dz. Urz. WE L 74 z 19.03.2005, str. 

62), 

[4) nie znakuje tusz wieprzowych zgodnie z art. 43 lit. m rozporządzenia nr 1234/2007,] 

<4) nie znakuje tusz wieprzowych zgodnie z art. 21 rozporządzenia nr 1249/2008,”,> 

5) nie dopełnia obowiązku, o którym mowa w art. 15a ust. 3c lub 3d, w terminie 

określonym w art. 15a ust. 3e, 

- podlega karze grzywny. 

4d. Kto, prowadząc rzeźnię bydła: 

1) nie poddaje klasyfikacji lub ustalaniu masy tusz wołowych zgodnie z wymaganiami 

określonymi w: 

[a) części A załącznika V do rozporządzenia nr 1234/2007, 

b) załączniku I do rozporządzenia nr 103/2006,] 

<a) części A załącznika IV do rozporządzenia nr 1308/2013, 

b) art. 6, art. 7 i art. 10 rozporządzenia nr 1249/2008 lub załączniku I do tego 
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rozporządzenia,> 

[c) art. 1 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 344/91 z dnia 13 lutego 1991 r. 

ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 

1186/90 rozszerzającego zakres wspólnotowej skali klasyfikacji tusz wołowych 

(Dz. Urz. WE L 41 z 14.02.1991, str. 15, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie 

specjalne, rozdz. 3, t. 11, str. 125, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem 

nr 344/91",] 

2) nie przechowuje dokumentacji z czynności nadawania klas tuszom wołowym w 

okresie, o którym mowa w art. 36 ust. 5, 

[3) nie przekazuje wyników klasyfikacji tusz wołowych dostawcom zwierząt zgodnie z art. 

1 ust. 5 rozporządzenia nr 344/91, 

4) nie znakuje tusz wołowych zgodnie z art. 1 rozporządzenia nr 344/91,] 

<3) nie przekazuje dostawcom zwierząt wyników klasyfikacji tusz wołowych 

zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporządzenia nr 1249/2008, 

4) nie znakuje tusz wołowych zgodnie z art. 6 rozporządzenia nr 1249/2008,> 

5) nie dopełnia obowiązku, o którym mowa w art. 15a ust. 3c lub 3d, w terminie 

określonym w art. 15a ust. 3e<,> 

<6) nie dopełnia obowiązku, o którym mowa w art. 10 ust. 1 lit. b rozporządzenia 

nr 1249/2008, 

7)  stosuje do klasyfikacji tusz wołowych technikę automatycznej klasyfikacji, 

która nie uzyskała zatwierdzenia na podstawie art. 15b ust. 7> 

- podlega karze grzywny. 

[4e. Kto: 

1) prowadząc rzeźnię, nie klasyfikuje bydła w wieku do 12 miesięcy zgodnie z pkt II 

załącznika XIa do rozporządzenia nr 1234/2007, 

2) nie znakuje zgodnie z pkt IV załącznika XIa do rozporządzenia nr 1234/2007 mięsa, o 

którym mowa w pkt I załącznika XIa do tego rozporządzenia 

- podlega karze grzywny.] 

<4e. Kto: 

1) prowadząc rzeźnię, nie klasyfikuje bydła w wieku poniżej 12. miesiąca życia 

zgodnie z pkt II części I załącznika VII do rozporządzenia nr 1308/2013, 

2) nie znakuje zgodnie z pkt III i IV części I załącznika VII do rozporządzenia nr 

1308/2013 mięsa z pkt I części I załącznika VII do tego rozporządzenia 

– podlega karze grzywny.> 

5. Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w ust. 1-4e, następuje w trybie przepisów 

Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. 
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U S T A W A  z dnia 25 sierpnia 2006 r. o BEZPIECZEŃSTWIE ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914, z późn. zm.) 

1)
 Ustawa wykonuje w zakresie swojej regulacji następujące rozporządzenia Wspólnoty Europejskiej: 

1) rozporządzenie Rady (EURATOM) nr 3954/87 z dnia 22 grudnia 1987 r. ustanawiające maksymalne 

dozwolone poziomy skażenia radioaktywnego środków spożywczych oraz pasz po wypadku 

jądrowym lub w każdym innym przypadku pogotowia radiologicznego (Dz. Urz. WE L 371 z 

30.12.1987, str. 11, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 1, str. 333); 

2) rozporządzenie Komisji (EURATOM) nr 944/89 z dnia 12 kwietnia 1989 r. ustanawiające 

maksymalne dozwolone poziomy skażenia radioaktywnego w środkach spożywczych o mniejszym 

znaczeniu w następstwie wypadku jądrowego lub w każdym innym przypadku pogotowia 

radiologicznego (Dz. Urz. WE L 101 z 13.04.1989, str. 17; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, 

rozdz. 15, t. 1, str. 347); 

3) rozporządzenie Rady (EWG) nr 315/93 z dnia 8 lutego 1993 r. ustanawiające procedury Wspólnoty w 

odniesieniu do substancji skażających w żywności (Dz. Urz. WE L 37 z 13.02.1993, str. 1, z późn. 

zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 2, str. 204); 

4) rozporządzenie (WE) nr 2232/96 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 października 1996 r. 

ustanawiające wspólnotową procedurę dla substancji aromatycznych używanych lub przeznaczonych 

do użycia w lub na środkach spożywczych (Dz. Urz. WE L 299 z 23.11.1996, str. 1, z późn. zm.; Dz. 

Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 18, str. 42); 

5) rozporządzenie (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 1997 r. 

dotyczące nowej żywności i nowych składników żywności (Dz. Urz. WE L 43 z 14.02.1997, str. 1, z 

późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 18, str. 244); 

6) rozporządzenie Komisji (WE) nr 1565/2000 z dnia 18 lipca 2000 r. ustanawiające środki konieczne do 

przyjęcia programu oceny w zastosowaniu rozporządzenia (WE) nr 2232/96 Parlamentu 

Europejskiego i Rady (Dz. Urz. WE L 180 z 19.07.2000, str. 8; Dz. Urz. UE Polskie wydanie 

specjalne, rozdz. 13, t. 25, str. 415); 

7) 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 (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); 

8) rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w 

sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (Dz. Urz. UE L 268 z 18.10.2003, str. 1, z 

późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 32, str. 432); 

9) rozporządzenie (WE) nr 1830/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. 

dotyczące możliwości śledzenia i etykietowania organizmów zmodyfikowanych genetycznie oraz 

możliwości śledzenia żywności i produktów paszowych wyprodukowanych z organizmów 

zmodyfikowanych genetycznie i zmieniające dyrektywę 2001/18/WE (Dz. Urz. UE L 268 z 

18.10.2003, str. 24, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 32, str. 455); 

10) rozporządzenie (WE) nr 1946/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2003 r. w 

sprawie transgranicznego przemieszczania organizmów genetycznie zmodyfikowanych (Dz. Urz. UE 

L 287 z 05.11.2003, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 7, str. 650); 

11) rozporządzenie (WE) nr 2065/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 listopada 2003 r. w 

sprawie środków aromatyzujących dymu wędzarniczego używanych lub przeznaczonych do użycia w 

środkach spożywczych lub na ich powierzchni (Dz. Urz. UE L 309 z 26.11.2003, str. 1; Dz. Urz. UE 

Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 32, str. 661); 

[12) rozporządzenie Komisji (WE) nr 608/2004 z dnia 31 marca 2004 r. dotyczące etykietowania żywności 

oraz składników żywności z dodatkiem fitosteroli, estrów fitosteroli i/lub estrów fitostanoli (Dz. Urz. 

UE L 97 z 01.04.2004, str. 44);] 

13) rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w 
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sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. 

UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 319); 

14) rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w 

sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym 

i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. Urz. UE L 

165 z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 200); 

15) rozporządzenie (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. 

w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające 

dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG (Dz. Urz. UE L 338 z 13.11.2004, str. 4); 

16) rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w 

sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy 

pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniające dyrektywę Rady 

91/414/EWG (Dz. Urz. UE L 70 z 16.03.2005, str. 1, z późn. zm.); 

17) rozporządzenie Komisji (WE) nr 1895/2005 z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie ograniczenia 

wykorzystania niektórych pochodnych epoksydowych w materiałach i wyrobach przeznaczonych do 

kontaktu z żywnością (Dz. Urz. UE L 302 z 19.11.2005, str. 28); 

18) rozporządzenie Komisji (WE) nr 2073/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie kryteriów 

mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 338 z 22.12.2005, str. 1, z 

późn. zm.); 

19) rozporządzenie Komisji (WE) nr 2074/2005 z dnia 5 grudnia 2005 r. ustanawiające środki 

wykonawcze w odniesieniu do niektórych produktów objętych rozporządzeniem (WE) nr 853/2004 i 

do organizacji urzędowych kontroli na mocy rozporządzeń (WE) nr 854/2004 oraz (WE) nr 882/2004, 

ustanawiające odstępstwa od rozporządzenia (WE) nr 852/2004 i zmieniające rozporządzenia (WE) nr 

853/2004 oraz (WE) nr 854/2004 (Dz. Urz. UE L 338 z 22.12.2005, str. 27); 

20) rozporządzenie Komisji (WE) nr 401/2006 z dnia 23 lutego 2006 r. ustanawiające metody pobierania 

próbek i analizy do celów urzędowej kontroli poziomów mikotoksyn w środkach spożywczych (Dz. 

Urz. UE L 70 z 09.03.2006, str. 12); 

21) rozporządzenie Rady (WE) nr 509/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie produktów rolnych i 

środków spożywczych będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami (Dz. Urz. UE L 93 z 

31.03.2006, str. 1); 

22) rozporządzenie Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń 

geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 93 z 

31.03.2006, str. 12, z późn. zm.); 

23) rozporządzenie Komisji (WE) nr 627/2006 z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie wykonania 

rozporządzenia (WE) nr 2065/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do kryteriów 

jakościowych dla uznanych metod analitycznych w zakresie pobierania próbek, identyfikacji i 

charakterystyki początkowych produktów wędzarniczych (Dz. Urz. UE L 109 z 22.04.2006, str. 3); 

24) rozporządzenie Komisji (WE) nr 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustalające najwyższe 

dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych (Dz. Urz. UE L 364 z 

20.12.2006, str. 5, z późn. zm.); 

25) rozporządzenie Komisji (WE) nr 1882/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustanawiające metody 

pobierania próbek i analizy do celów urzędowej kontroli poziomu azotanów w niektórych środkach 

spożywczych (Dz. Urz. UE L 364 z 20.12.2006, str. 25); 

26) rozporządzenie Komisji (WE) nr 1883/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustanawiające metody 

pobierania próbek i metody analizy do celów urzędowej kontroli dioksyn i dioksynopodobnych 

polichlorowanych bifenyli (PCB) w środkach spożywczych (Dz. Urz. UE L 364 z 20.12.2006, str. 32); 

27) rozporządzenie (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w 

sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności (Dz. Urz. UE L 404 z 

30.12.2006, str. 9, z późn. zm.); 

28) rozporządzenie (WE) nr 1925/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w 

sprawie dodawania do żywności witamin i składników mineralnych oraz niektórych innych substancji 
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(Dz. Urz. UE L 404 z 30.12.2006, str. 26, z późn. zm.); 

29) rozporządzenie Komisji (WE) nr 1981/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. ustalające szczegółowe zasady 

wykonania przepisów art. 32 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w 

odniesieniu do wspólnotowego laboratorium referencyjnego dla organizmów zmodyfikowanych 

genetycznie (Dz. Urz. UE L 368 z 23.12.2006, str. 99); 

30) rozporządzenie Komisji (WE) nr 2023/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie dobrej praktyki 

produkcyjnej w odniesieniu do materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością (Dz. 

Urz. UE L 384 z 29.12.2006, str. 75, z późn. zm.); 

31) rozporządzenie Komisji (WE) nr 333/2007 z dnia 28 marca 2007 r. ustanawiające metody pobierania 

próbek i metody analiz do celów urzędowej kontroli poziomów ołowiu, kadmu, rtęci, cyny 

nieorganicznej, 3-MCPD i benzo[a]pirenu w środkach spożywczych (Dz. Urz. UE L 88 z 29.03.2007, 

str. 29); 

32) rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i 

znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz. Urz. UE L 

189 z 20.07.2007, str. 1, z późn. zm.); 

33) rozporządzenie Komisji (WE) nr 884/2007 z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie środków 

nadzwyczajnych zawieszających stosowanie E 128 czerwień 2G jako barwnika żywności (Dz. Urz. 

UE L 195 z 27.07.2007, str. 8); 

34) rozporządzenie Komisji (WE) nr 282/2008 z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie materiałów i wyrobów 

z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz 

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2023/2006 (Dz. Urz. UE L 86 z 28.03.2008, str. 9); 

35) rozporządzenie Komisji (WE) nr 353/2008 z dnia 18 kwietnia 2008 r. ustanawiające przepisy 

wykonawcze w odniesieniu do wniosków o wydanie zezwolenia na stosowanie oświadczeń 

zdrowotnych zgodnie z art. 15 rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady 

(Dz. Urz. UE L 109 z 19.04.2008, str. 11); 

36) rozporządzenie Rady (WE) nr 733/2008 z dnia 15 lipca 2008 r. w sprawie warunków regulujących 

przywóz produktów rolnych pochodzących z krajów trzecich w następstwie wypadku w elektrowni 

jądrowej w Czarnobylu (Dz. Urz. UE L 201 z 30.06.2008, str. 1); 

37) rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiające szczegółowe 

zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i 

znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i 

kontroli (Dz. Urz. UE L 250 z 18.09.2008, str. 1); 

38) rozporządzenie Komisji (WE) nr 1235/2008 z dnia 8 grudnia 2008 r. ustanawiające szczegółowe 

zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących 

przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich (Dz. Urz. UE L 334 z 12.12.2008, str. 25); 

39) rozporządzenie Komisji (WE) nr 1243/2008 z dnia 12 grudnia 2008 r. zmieniające załączniki III i VI 

do dyrektywy 2006/141/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących składu niektórych preparatów 

do początkowego żywienia niemowląt (Dz. Urz. UE L 335 z 13.12.2008, str. 25); 

40) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1331/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. 

ustanawiające jednolitą procedurę wydawania zezwoleń na stosowanie dodatków do żywności, 

enzymów spożywczych i środków aromatyzujących (Dz. Urz. UE L 354 z 31.12.2008, str. 1); 

41) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1332/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w 

sprawie enzymów spożywczych, zmieniające dyrektywę Rady 83/417/EWG, rozporządzenie Rady 

(WE) nr 1493/1999, dyrektywę 2000/13/WE, dyrektywę Rady 2001/112/WE oraz rozporządzenie 

(WE) nr 258/97 (Dz. Urz. UE L 354 z 31.12.2008, str. 7); 

42) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w 

sprawie dodatków do żywności (Dz. Urz. UE L 354 z 31.12.2008, str. 16); 

43) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w 

sprawie środków aromatyzujących i niektórych składników żywności o właściwościach 

aromatyzujących do użycia w oraz na środkach spożywczych oraz zmieniające rozporządzenie Rady 

(EWG) nr 1601/91, rozporządzenia (WE) nr 2232/96 oraz (WE) nr 110/2008 oraz dyrektywę 
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2000/13/WE (Dz. Urz. UE L 354 z 31.12.2008, str. 34); 

44) rozporządzenie Komisji (WE) nr 41/2009 z dnia 20 stycznia 2009 r. dotyczące składu i etykietowania 

środków spożywczych odpowiednich dla osób nietolerujących glutenu (Dz. Urz. UE L 16 z 

21.01.2009, str. 3); 

45) rozporządzenie Komisji (WE) nr 124/2009 z dnia 10 lutego 2009 r. ustalające maksymalne zawartości 

w żywności kokcydiostatyków i histomonostatyków pochodzących z nieuniknionego 

zanieczyszczenia krzyżowego tymi substancjami pasz, dla których nie są one przeznaczone (Dz. Urz. 

UE L 40 z 11.02.2009, str. 7); 

46) rozporządzenie Komisji (WE) nr 450/2009 z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie aktywnych i 

inteligentnych materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością (Dz. Urz. UE L 135 z 

30.05.2009, str. 3); 

47) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 470/2009 z dnia 6 maja 2009 r. 

ustanawiające wspólnotowe procedury określania maksymalnych limitów pozostałości substancji 

farmakologicznie czynnych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz uchylające 

rozporządzenie Rady (EWG) nr 2377/90 oraz zmieniające dyrektywę 2001/82/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady i rozporządzenie (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. 

UE L 152 z 16.06.2009, str. 11); 

48) rozporządzenie Komisji (WE) nr 669/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie wykonania 

rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwiększonego 

poziomu kontroli urzędowych przywozu niektórych rodzajów pasz i żywności niepochodzących od 

zwierząt i zmieniające decyzję 2006/504/WE (Dz. Urz. UE L 194 z 25.07.2009, str. 11); 

49) rozporządzenie Komisji (WE) nr 901/2009 z dnia 28 września 2009 r. dotyczące wieloletniego 

skoordynowanego wspólnotowego programu kontroli na lata 2010, 2011 i 2012, mającego na celu 

zapewnienie zgodności z najwyższymi dopuszczalnymi poziomami pozostałości pestycydów w 

żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na jej powierzchni, oraz ocenę narażenia na nie 

konsumenta (Dz. Urz. UE L 256 z 29.09.2009, str. 14); 

50) rozporządzenie Komisji (WE) nr 953/2009 z dnia 13 października 2009 r. w sprawie substancji, które 

mogą być dodawane w szczególnych celach odżywczych do środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego (Dz. Urz. UE L 269 z 14.10.2009, str. 9); 

51) rozporządzenie Komisji (WE) nr 975/2009 z dnia 19 października 2009 r. zmieniające dyrektywę 

2002/72/WE w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu ze 

środkami spożywczymi (Dz. Urz. UE L 274 z 20.10.2009, str. 3); 

52) rozporządzenie Komisji (WE) nr 983/2009 z dnia 21 października 2009 r. w sprawie udzielania i 

odmowy udzielenia zezwoleń na oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności i odnoszące się do 

zmniejszenia ryzyka choroby oraz do rozwoju i zdrowia dzieci (Dz. Urz. UE L 277 z 22.10.2009, str. 

3); 

53) rozporządzenie Komisji (WE) nr 984/2009 z dnia 21 października 2009 r. w sprawie odmowy 

udzielenia zezwoleń na niektóre oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności inne niż dotyczące 

zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci (Dz. Urz. UE L 277 z 22.10.2009, str. 

13)[.]<;> 

<54) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 

2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany 

rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz 

uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 

1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 

2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. Urz. UE L 304 z 

22.11.2011, str. 18, z późn. zm.)> 

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji transpozycji następujących dyrektyw Wspólnot 

Europejskich: 

1) dyrektywy Rady 78/142/EWG z dnia 30 stycznia 1978 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw 

Członkowskich odnoszących się do materiałów i wyrobów zawierających monomer chlorku winylu 
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przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi (Dz. Urz. WE L 44 z 15.02.1978, str. 15; Dz. 

Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 5, str. 6); 

2) dyrektywy Komisji 80/766/EWG z dnia 8 lipca 1980 r. ustanawiającej wspólnotową metodę analizy 

do celów urzędowej kontroli poziomu monomeru chlorku winylu w materiałach i wyrobach, które 

przeznaczone są do kontaktu ze środkami spożywczymi (Dz. Urz. WE L 213 z 16.08.1980, str. 42; 

Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 6, str. 45); 

3) dyrektywy Komisji 81/432/EWG z dnia 29 kwietnia 1981 r. ustanawiającej wspólnotową metodę 

analizy do celów urzędowej kontroli chlorku winylu uwalnianego z materiałów i wyrobów do 

środków spożywczych (Dz. Urz. WE L 167 z 24.06.1981, str. 6; Dz. Urz. UE Polskie wydanie 

specjalne, rozdz. 13, t. 6, str. 154); 

4) pierwszej dyrektywy Komisji 81/712/EWG z dnia 28 lipca 1981 r. ustanawiającej wspólnotowe 

metody analiz w celu kontroli spełniania kryteriów czystości przez niektóre dodatki stosowane w 

środkach spożywczych (Dz. Urz. WE L 257 z 10.09.1981, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie 

specjalne, rozdz. 13, t. 6, str. 176); 

5) dyrektywy Rady 82/711/EWG z dnia 18 października 1982 r. ustanawiającej podstawowe zasady, 

niezbędne w badaniach migracji składników materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych 

przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi (Dz. Urz. WE L 297 z 23.10.1982, str. 26, z 

późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 6, str. 358); 

6) dyrektywy Rady 84/500/EWG z dnia 15 października 1984 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw 

Państw Członkowskich dotyczących wyrobów ceramicznych przeznaczonych do kontaktu ze 

środkami spożywczymi (Dz. Urz. WE L 277 z 20.10.1984, str. 12, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie 

wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 7, str. 196); 

7) dyrektywy Rady 85/572/EWG z dnia 19 grudnia 1985 r. ustanawiającej wykaz płynów modelowych 

do zastosowania w badaniach migracji składników materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych 

przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi (Dz. Urz. WE L 372 z 31.12.1985, str. 14; Dz. 

Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 8, str. 75); 

[8) dyrektywy Komisji 87/250/EWG z dnia 15 kwietnia 1987 r. w sprawie oznaczania zawartości alkoholu 

na etykietach napojów alkoholowych przeznaczonych do sprzedaży konsumentowi końcowemu (Dz. 

Urz. WE L 113 z 30.04.1987, str. 57; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 8, str. 275); 

9) dyrektywy Rady 88/388/EWG z dnia 22 czerwca 1988 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw 

Członkowskich odnoszących się do środków aromatyzujących przeznaczonych do użytku w środkach 

spożywczych i materiałów źródłowych służących do ich produkcji (Dz. Urz. WE L 184 z 15.07.1988, 

str. 61, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 9, str. 233); 

10) dyrektywy Rady 89/107/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw 

Członkowskich dotyczących dodatków do środków spożywczych dopuszczonych do użycia w środkach 

spożywczych przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. WE L 40 z 11.02.1989, str. 27, z późn. 

zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 9, str. 311);] 

11) dyrektywy Rady 89/108/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw 

Członkowskich odnoszących się do głęboko mrożonych środków spożywczych przeznaczonych do 

spożycia przez ludzi (Dz. Urz. WE L 40 z 11.02.1989, str. 34; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, 

rozdz. 13, t. 9, str. 318); 

12) dyrektywy Rady 89/369/EWG z dnia 14 czerwca 1989 r. w sprawie wskazówek lub oznakowań 

identyfikacyjnych partii towaru, do której należy dany środek spożywczy (Dz. Urz. WE L 186 z 

30.06.1989, str. 21, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 10, str. 3); 

[13) dyrektywy Rady 90/496/EWG z dnia 24 września 1990 r. w sprawie oznaczania wartości odżywczej 

środków spożywczych (Dz. Urz. WE L 276 z 06.10.1990, str. 40, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie 

wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 10, str. 191);] 

14) dyrektywy Komisji 92/2/EWG z dnia 13 stycznia 1992 r. ustanawiającej procedurę pobierania próbek 

oraz wspólnotową metodę analizy do celów urzędowej kontroli temperatur głęboko mrożonych 

środków spożywczych przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. WE L 34 z 11.02.1992, str. 

30; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 11, str. 75); 
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15) dyrektywy Rady 92/52/EWG z dnia 18 czerwca 1992 r. w sprawie preparatów dla niemowląt i 

receptur przeznaczonych na wywóz do państw trzecich (Dz. Urz. WE L 179 z 01.07.1992, str. 129; 

Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 11, str. 198); 

16) dyrektywy Rady 93/5/EWG z dnia 25 lutego 1993 r. w sprawie pomocy Komisji i współpracy Państw 

Członkowskich w naukowym badaniu zagadnień dotyczących żywności (Dz. Urz. WE L 52 z 

04.03.1993, str. 18; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 2, str. 208); 

17) dyrektywy Komisji 93/11/EWG z dnia 15 marca 1993 r. dotyczącej uwalniania N- nitrozoamin i 

substancji zdolnych do tworzenia N- nitrozoamin ze smoczków do karmienia niemowląt i smoczków 

do uspokajania wykonanych z kauczuku naturalnego lub elastomerów syntetycznych (Dz. Urz. WE L 

93 z 17.04.1993, str. 37; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 12, str. 35); 

[18) dyrektywy 94/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 czerwca 1994 r. w sprawie 

substancji słodzących używanych w środkach spożywczych (Dz. Urz. WE L 237 z 10.09.1994, str. 3, z 

późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 13, str. 288); 

19) dyrektywy 94/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 czerwca 1994 r. w sprawie 

barwników używanych w środkach spożywczych (Dz. Urz. WE L 237 z 10.09.1994, str. 13; Dz. Urz. 

UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 13, str. 298); 

20) dyrektywy Komisji 94/54/WE z dnia 18 listopada 1994 r. dotyczącej obowiązkowego umieszczania na 

etykietach niektórych środków spożywczych danych szczegółowych innych niż wymienione w 

dyrektywie Rady 79/112/EWG (Dz. Urz. WE L 300 z 23.11.1994, str. 14, z późn. zm.; Dz. Urz. UE 

Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 2, str. 404); 

21) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 95/2/WE z dnia 20 lutego 1995 r. w sprawie dodatków 

do żywności innych niż barwniki i substancje słodzące (Dz. Urz. WE L 61 z 18.03.1995, str. 1, z późn. 

zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 15, str. 50);] 

22) dyrektywy Komisji 96/3/WE z dnia 26 stycznia 1996 r. przyznającej odstępstwo od niektórych 

przepisów dyrektywy Rady 93/43/EWG w sprawie higieny środków spożywczych w odniesieniu do 

transportu morskiego płynnych olejów i tłuszczów luzem (Dz. Urz. WE L 21 z 27.01.1996, str. 42; 

Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 15, str. 432); 

23) dyrektywy Komisji 96/8/WE z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie żywności przeznaczonej do użycia w 

dietach o obniżonej energetyczności (Dz. Urz. WE L 55 z 06.03.1996, str. 22; Dz. Urz. UE Polskie 

wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 15, str. 454); 

24) dyrektywy Komisji 98/28/WE z dnia 29 kwietnia 1998 r. przyznającej odstępstwo od niektórych 

przepisów dyrektywy 93/43/EWG w sprawie higieny środków spożywczych w odniesieniu do 

transportu morskiego cukru nierafinowanego luzem (Dz. Urz. WE L 140 z 12.05.1998, str. 10; Dz. 

Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 281); 

25) dyrektywy 1999/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 lutego 1999 r. w sprawie zbliżenia 

ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących środków spożywczych oraz składników środków 

spożywczych poddanych działaniu promieniowania jonizującego (Dz. Urz. WE L 66 z 13.03.1999, 

str. 16; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 23, str. 236); 

26) dyrektywy 1999/3/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 lutego 1999 r. w sprawie 

ustanowienia wspólnotowego wykazu środków spożywczych oraz składników środków spożywczych 

poddanych działaniu promieniowania jonizującego (Dz. Urz. WE L 66 z 13.03.1999, str. 24; Dz. Urz. 

UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 23, str. 244); 

27) dyrektywy Komisji 1999/21/WE z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie dietetycznych środków 

spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego (Dz. Urz. WE L 91 z 07.04.1999, str. 29; Dz. 

Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 23, str. 273); 

[28) dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie 

zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich w zakresie etykietowania, prezentacji i reklamy 

środków spożywczych (Dz. Urz. WE L 109 z 06.05.2000, str. 29, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie 

wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 5, str. 75);] 

29) dyrektywy Komisji 2001/15/WE z dnia 15 lutego 2001 r. w sprawie substancji, które mogą być 

dodawane w szczególnych celach odżywczych do żywności specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
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(Dz. Urz. WE L 52 z 22.02.2001, str. 19, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 

13, t. 26, str. 188); 

30) dyrektywy 2002/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie 

zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do suplementów żywnościowych 

(Dz. Urz. WE L 183 z 12.07.2002, str. 51, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 

13, t. 29, str. 490); 

31) dyrektywy Komisji 2002/63/WE z dnia 11 lipca 2002 r. ustanawiającej wspólnotowe metody 

pobierania próbek do celów urzędowej kontroli pozostałości pestycydów w produktach pochodzenia 

roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni oraz uchylającej dyrektywę 79/700/EWG (Dz. Urz. 

WE L 187 z 16.07.2002, str. 30; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 36, str. 228); 

[32) dyrektywy Komisji 2002/67/WE z dnia 18 lipca 2002 r. w sprawie etykietowania środków 

spożywczych zawierających chininę oraz środków spożywczych zawierających kofeinę (Dz. Urz. WE L 

191 z 19.07.2002, str. 20; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 7, str. 116);] 

33) dyrektywy Komisji 2002/72/WE z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw 

sztucznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi (Dz. Urz. WE L 220 z 15.08.2002, 

str. 18, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 29, str. 535); 

34) dyrektywy Komisji 2003/40/WE z dnia 16 maja 2003 r. ustanawiającej wykaz, stężenia graniczne i 

wymogi w zakresie etykietowania dla składników naturalnych wód mineralnych oraz warunki 

zastosowania powietrza wzbogaconego w ozon do oczyszczania naturalnych wód mineralnych i wód 

źródlanych (Dz. Urz. UE L 126 z 22.05.2003, str. 34; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 

13, t. 31, str. 193); 

35) dyrektywy Komisji 2006/125/WE z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie przetworzonej żywności na 

bazie zbóż oraz żywności dla niemowląt i małych dzieci (Dz. Urz. UE L 339 z 06.12.2006, str. 16); 

36) dyrektywy Komisji 2006/141/WE z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie preparatów do początkowego 

żywienia niemowląt i preparatów do dalszego żywienia niemowląt oraz zmieniającej dyrektywę 

1999/21/WE (Dz. Urz. UE L 401 z 30.12.2006, str. 1); 

37) dyrektywy Komisji 2007/42/WE z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie materiałów i wyrobów 

wykonanych z folii z regenerowanej celulozy przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi 

(Dz. Urz. UE L 172 z 30.06.2007, str. 71); 

38) dyrektywy Komisji 2008/60/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. ustanawiającej szczególne kryteria 

czystości dotyczące substancji słodzących stosowanych w środkach spożywczych (Dz. Urz. UE L 158 

z 18.06.2008, str. 17); 

39) dyrektywy Komisji 2008/84/WE z dnia 27 sierpnia 2008 r. ustanawiającej szczególne kryteria 

czystości dla dodatków do środków spożywczych innych niż barwniki i substancje słodzące (Dz. Urz. 

UE L 253 z 20.09.2008, str. 1, z późn. zm.); 

40) dyrektywy Komisji 2008/128/WE z dnia 22 grudnia 2008 r. ustanawiającej szczególne kryteria 

czystości dotyczące barwników stosowanych w środkach spożywczych (Dz. Urz. UE L 6 z 

10.01.2009, str. 20); 

41) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/32/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie 

zbliżenia przepisów ustawowych państw członkowskich dotyczących rozpuszczalników do ekstrakcji 

stosowanych w produkcji środków spożywczych i składników żywności (Dz. Urz. UE L 141 z 

06.06.2009, str. 3); 

42) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/39/WE z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie środków 

spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (Dz. Urz. UE L 124 z 20.05.2009, str. 21); 

43) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/54/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie 

wydobywania i wprowadzania do obrotu naturalnych wód mineralnych (Dz. Urz. UE L 164 z 

26.06.2009, str. 45). 

Art. 3. 

1. Żywnością (środkiem spożywczym) jest każda substancja lub produkt w rozumieniu art. 2 



- 29 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

rozporządzenia nr 178/2002. 

2. Produkty niespełniające wymagań prawa żywnościowego nie mogą być oznakowane i 

wprowadzane do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako żywność. 

3. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

 1) analiza ryzyka - analizę ryzyka w rozumieniu art. 3 pkt 10 rozporządzenia nr 178/2002; 

 2) aromat (środek aromatyzujący) - środek aromatyzujący w rozumieniu art. 3 ust. 2 lit. a 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 z dnia 16 grudnia 

2008 r. w sprawie środków aromatyzujących i niektórych składników żywności o 

właściwościach aromatyzujących do użycia w oraz na środkach spożywczych oraz 

zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1601/91, rozporządzenia (WE) nr 2232/96 

oraz (WE) nr 110/2008 oraz dyrektywę 2000/13/WE (Dz. Urz. UE L 354 z 31.12.2008, 

str. 34), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1334/2008"; 

 3) (uchylony); 

 4) (uchylony); 

 5) bezpieczeństwo żywności - ogół warunków, które muszą być spełniane, dotyczących w 

szczególności: 

a) stosowanych substancji dodatkowych i aromatów, 

b) poziomów substancji zanieczyszczających, 

c) pozostałości pestycydów, 

d) warunków napromieniania żywności, 

e) cech organoleptycznych, 

i działań, które muszą być podejmowane na wszystkich etapach produkcji lub obrotu 

żywnością 

- w celu zapewnienia zdrowia i życia człowieka; 

 6) cechy organoleptyczne - zespół cech obejmujących smak, zapach, wygląd, w tym barwę i 

konsystencję, środków spożywczych, które można wyodrębnić i ocenić przy pomocy 

zmysłów człowieka; 

[7) data minimalnej trwałości - datę, do której prawidłowo przechowywany środek 

spożywczy zachowuje swoje właściwości; data powinna być poprzedzona określeniem 

"najlepiej spożyć przed" albo określeniem "najlepiej spożyć przed końcem";] 

<7) data minimalnej trwałości – datę w rozumieniu art. 2 ust. 2 lit. r rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w 

sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany 

rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 

1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 

90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz 

rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. Urz. UE L 304 z 22.11.2011, str. 18, z 

późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1169/2011”;> 

8)  dobra praktyka higieniczna (Good Hygienic Practice - GHP) - działania, które muszą być 

podjęte, i warunki higieniczne, które muszą być spełniane i kontrolowane na wszystkich 

etapach produkcji lub obrotu, aby zapewnić bezpieczeństwo żywności; 
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 9) dobra praktyka produkcyjna (Good Manufacturing Practice - GMP) - w odniesieniu do 

produkcji żywności: działania, które muszą być podjęte, i warunki, które muszą być 

spełniane, aby produkcja żywności odbywała się w sposób zapewniający bezpieczeństwo 

żywności, zgodnie z jej przeznaczeniem, a w odniesieniu do produkcji materiałów i 

wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością - dobra praktyka produkcyjna w 

rozumieniu art. 3 lit. a rozporządzenia (WE) nr 2023/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. w 

sprawie dobrej praktyki produkcyjnej w odniesieniu do materiałów i wyrobów 

przeznaczonych do kontaktu z żywnością (Dz. Urz. UE L 384 z 29.12.2006, str. 75), 

zwanego dalej "rozporządzeniem nr 2023/2006"; 

10) dostawy bezpośrednie - działalność, o której mowa w art. 1 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 

852/2004; 

10a) enzym spożywczy - enzym spożywczy w rozumieniu art. 3 ust. 2 lit. a rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1332/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w 

sprawie enzymów spożywczych, zmieniającego dyrektywę Rady 83/417/EWG, 

rozporządzenie Rady (WE) nr 1493/1999, dyrektywę 2000/13/WE, dyrektywę Rady 

2001/112/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 258/97 (Dz. Urz. UE L 354 z 31.12.2008, str. 

7), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1332/2008"; 

11) informowanie o ryzyku - informowanie o ryzyku w rozumieniu art. 3 pkt 13 

rozporządzenia nr 178/2002; 

12) materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością - materiały i wyroby, do 

których ma zastosowanie rozporządzenie nr 1935/2004, zgodnie z art. 1 ust. 2 i 3 tego 

rozporządzenia; 

13) monitoring - monitorowanie w rozumieniu art. 2 pkt 8 rozporządzenia nr 882/2004; 

14) najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości pestycydów - najwyższy dopuszczalny 

poziom pozostałości (Najwyższy Dopuszczalny Poziom - NDP) w rozumieniu art. 3 ust. 

2 lit. d rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 

lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości 

pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich 

powierzchni, zmieniającego dyrektywę Rady 91/414/EWG (Dz. Urz. UE L 70 z 

16.03.2005, str. 1), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 396/2005"; 

15) naturalna woda mineralna - wodę podziemną wydobywaną jednym lub kilkoma otworami 

naturalnymi lub wierconymi, różniącą się od wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 

pierwotną czystością pod względem chemicznym i mikrobiologicznym oraz 

charakterystycznym stabilnym składem mineralnym, a w określonych przypadkach także 

właściwościami mającymi znaczenie fizjologiczne, powodującymi korzystne 

oddziaływanie na zdrowie ludzi; 

16) (uchylony); 

17) nowa żywność - żywność i składniki żywności, do których ma zastosowanie 

rozporządzenie (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 1997 

r. dotyczące nowej żywności i nowych składników żywności (Dz. Urz. WE L 43 z 

14.02.1997, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 18, str. 244), 

zwane dalej "rozporządzeniem nr 258/97", zgodnie z art. 1 tego rozporządzenia; 
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18) ocena ryzyka - ocenę ryzyka w rozumieniu art. 3 pkt 11 rozporządzenia nr 178/2002; 

[19) opakowany środek spożywczy - określoną ilość środka spożywczego przeznaczoną w 

takiej postaci dla konsumenta finalnego lub do zakładu żywienia zbiorowego, 

umieszczoną w opakowaniu, przed oferowaniem konsumentowi lub do zakładu żywienia 

zbiorowego, w taki sposób, że zmiana zawartości jest niemożliwa bez otwarcia lub 

zmiany tego opakowania, bez względu na to, czy opakowanie obejmuje cały środek 

spożywczy lub jego część;] 

<19) opakowany środek spożywczy – żywność opakowaną w rozumieniu art. 2 ust. 2 

lit. e rozporządzenia nr 1169/2011;> 

20) otwór - miejsce czerpania (wydobywania) naturalnej wody mineralnej lub wody źródlanej 

z naturalnego źródła lub z odwiertu; 

20a) oświadczenie zdrowotne - oświadczenie zdrowotne w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 5 

rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 

2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności (Dz. 

Urz. UE L 12 z 18.01.2007, str. 3), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1924/2006"; 

21) oświadczenie żywieniowe - oświadczenie żywieniowe w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 4 

rozporządzenia nr 1924/2006; 

21a) podmiot działający na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z 

żywnością - podmiot działający na rynku w rozumieniu art. 2 ust. 2 lit. d rozporządzenia 

nr 1935/2004; 

22) podmiot działający na rynku spożywczym - podmiot w rozumieniu art. 3 pkt 3 

rozporządzenia nr 178/2002; 

22a) podmiot zajmujący się recyklingiem - podmiot zajmujący się recyklingiem materiałów i 

wyrobów z tworzyw sztucznych w rozumieniu art. 2 ust. 2 lit. f rozporządzenia Komisji 

(WE) nr 282/2008 z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw 

sztucznych pochodzących z recyklingu przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz 

zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2023/2006 (Dz. Urz. UE L 86 z 28.03.2008, str. 

9), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 282/2008"; 

23) pozostałości pestycydów - pozostałości pestycydów w rozumieniu art. 3 ust. 2 lit. c 

rozporządzenia nr 396/2005; 

24) prawo żywnościowe - prawo żywnościowe w rozumieniu art. 3 pkt 1 rozporządzenia nr 

178/2002; 

25) (uchylony); 

26) preparat do dalszego żywienia niemowląt - środek spożywczy specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego stanowiący podstawowy płynny składnik stopniowo różnicującej się diety, 

stosowany w żywieniu niemowląt od momentu wprowadzenia odpowiedniego żywienia 

uzupełniającego; 

27) preparat do początkowego żywienia niemowląt - środek spożywczy specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego stosowany w żywieniu niemowląt przez pierwsze miesiące 

życia, pokrywający całkowite zapotrzebowanie żywieniowe do czasu wprowadzenia 

odpowiedniego żywienia uzupełniającego; 

28) produkcja pierwotna - produkcję podstawową w rozumieniu art. 3 pkt 17 rozporządzenia 
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nr 178/2002; 

29) produkcja środków spożywczych - czynności obejmujące przygotowywanie surowców do 

przerobu, ich przechowywanie, poddawanie procesom technologicznym, pakowanie i 

znakowanie oraz wszelkie inne czynności związane z przygotowywaniem do obrotu, a 

także przechowywanie wyrobów gotowych do czasu wprowadzenia ich do obrotu; 

29a) przetwórca - przetwórcę w rozumieniu art. 2 ust. 2 lit. e rozporządzenia nr 282/2008; 

30) rozpuszczalnik - substancję przeznaczoną do rozpuszczania środków spożywczych lub 

ich składników, łącznie z substancjami zanieczyszczającymi obecnymi w tych środkach 

spożywczych lub na ich powierzchni albo w ich składnikach; 

31) rozpuszczalnik ekstrakcyjny - rozpuszczalnik użyty do ekstrakcji w procesie 

przetwarzania surowców, środków spożywczych, ich komponentów lub składników, 

który jest z nich usunięty, chyba że znajduje się w tych środkach spożywczych lub 

składnikach jako pozostałość lub pochodne z powodów niezamierzonych, lecz 

technologicznie nieuniknionych; 

32) ryzyko - ryzyko w rozumieniu art. 3 pkt 9 rozporządzenia nr 178/2002; 

[33) składnik odżywczy - składnik odżywczy w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia 

nr 1924/2006; 

34) składnik żywności - każdą substancję występującą w żywności, w tym substancje 

dodatkowe i enzymy, użytą przy wytwarzaniu lub przygotowywaniu środków spożywczych, 

obecną w gotowym produkcie, nawet jeżeli jest ona w zmienionej formie;] 

<33) składnik odżywczy – składnik odżywczy w rozumieniu art. 2 ust. 2 lit. s 

rozporządzenia nr 1169/2011; 

34) składnik żywności – składnik w rozumieniu art. 2 ust. 2 lit. f rozporządzenia nr 

1169/2011;> 

34a) 
(5)

 składnik żywności o właściwościach aromatyzujących - składnik żywności o 

właściwościach aromatyzujących w rozumieniu art. 3 ust. 2 lit. i rozporządzenia nr 

1334/2008; 

35) 
(6)

 (uchylony); 

36) substancja dodatkowa - dodatek do żywności w rozumieniu art. 3 ust. 2 lit. a 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 

2008 r. w sprawie dodatków do żywności (Dz. Urz. UE L 354 z 31.12.2008, str. 16), 

zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1333/2008; 

37) substancja pomagająca w przetwarzaniu - substancję pomocniczą w przetwórstwie w 

rozumieniu art. 3 ust. 2 lit. b rozporządzenia nr 1333/2008; 

38) substancja zanieczyszczająca - substancję zanieczyszczającą w rozumieniu art. 1 

rozporządzenia Rady (EWG) nr 315/93 z dnia 8 lutego 1993 r. ustanawiającego 

procedury Wspólnoty w odniesieniu do substancji skażających w żywności (Dz. Urz. WE 

L 37 z 13.02.1993, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 2, str. 

204), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 315/93"; 

39) suplement diety - środek spożywczy, którego celem jest uzupełnienie normalnej diety, 

będący skoncentrowanym źródłem witamin lub składników mineralnych lub innych 

substancji wykazujących efekt odżywczy lub inny fizjologiczny, pojedynczych lub 
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złożonych, wprowadzany do obrotu w formie umożliwiającej dawkowanie, w postaci: 

kapsułek, tabletek, drażetek i w innych podobnych postaciach, saszetek z proszkiem, 

ampułek z płynem, butelek z kroplomierzem i w innych podobnych postaciach płynów i 

proszków przeznaczonych do spożywania w małych, odmierzonych ilościach 

jednostkowych, z wyłączeniem produktów posiadających właściwości produktu 

leczniczego w rozumieniu przepisów prawa farmaceutycznego; 

40) surowce - produkty produkcji pierwotnej w rozumieniu art. 2 ust. 1 lit. b rozporządzenia 

nr 852/2004; 

41) system analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (Hazard Analysis and Critical 

Control Points), zwany dalej "systemem HACCP" - postępowanie mające na celu 

zapewnienie bezpieczeństwa żywności przez identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń z 

punktu widzenia wymagań zdrowotnych żywności oraz ryzyka wystąpienia zagrożeń 

podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i obrotu żywnością; system ten ma 

również na celu określenie metod eliminacji lub ograniczania zagrożeń oraz ustalenie 

działań korygujących; 

42) system wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach (Rapid Alert System 

for Food and Feed), zwany dalej "systemem RASFF" - postępowanie organów urzędowej 

kontroli żywności i innych podmiotów realizujących zadania z zakresu bezpieczeństwa 

żywności, zgodnie z zasadami określonymi w art. 50-52 rozporządzenia nr 178/2002; 

43) środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego - środek spożywczy, który 

ze względu na specjalny skład lub sposób przygotowania wyraźnie różni się od środków 

spożywczych powszechnie spożywanych i zgodnie z informacją zamieszczoną na 

opakowaniu jest wprowadzany do obrotu z przeznaczeniem do zaspokajania 

szczególnych potrzeb żywieniowych: 

a) osób, których procesy trawienia i metabolizmu są zachwiane lub osób, które ze 

względu na specjalny stan fizjologiczny mogą odnieść szczególne korzyści z 

kontrolowanego spożycia określonych substancji zawartych w żywności - taki środek 

spożywczy może być określany jako "dietetyczny", 

b) zdrowych niemowląt i małych dzieci w wieku od roku do 3 lat; 

44) środek spożywczy szkodliwy dla zdrowia lub życia człowieka - środek spożywczy, 

którego spożycie w warunkach normalnych i zgodnie z przeznaczeniem może 

spowodować negatywne skutki dla zdrowia lub życia człowieka, w szczególności, jeżeli: 

a) nie spełnia wymagań zdrowotnych określonych w dziale II, 

b) zawiera: 

– substancje zanieczyszczające lub zanieczyszczenia mikrobiologiczne w ilościach 

przekraczających dopuszczalne poziomy określone w rozporządzeniach Unii 

Europejskiej
4)

 oraz inne zanieczyszczenia, 

– pozostałości skażeń promieniotwórczych w ilościach przekraczających poziomy 

określone w rozporządzeniach Unii Europejskiej
5)

, 

– weterynaryjne produkty lecznicze w ilościach przekraczających dopuszczalne 

poziomy lub zabronione określone w rozporządzeniach Unii Europejskiej
6)

, 

– inne substancje szkodliwe dla zdrowia lub życia człowieka określone w przepisach 



- 34 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

Unii Europejskiej
7)

; 

45) [środek spożywczy zafałszowany - środek spożywczy, którego skład lub inne właściwości 

zostały zmienione, a konsument nie został o tym poinformowany w sposób określony w 

art. 45 oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 50, albo środek spożywczy, w 

którym zostały wprowadzone zmiany mające na celu ukrycie jego rzeczywistego składu 

lub innych właściwości; środek spożywczy jest środkiem spożywczym zafałszowanym, w 

szczególności jeżeli:] 

<środek spożywczy zafałszowany – środek spożywczy, którego skład lub inne 

właściwości zostały zmienione, a konsument nie został o tym poinformowany w 

sposób określony w przepisach rozporządzenia nr 1169/2011, albo środek 

spożywczy, w którym zostały wprowadzone zmiany mające na celu ukrycie jego 

rzeczywistego składu lub innych właściwości; środek spożywczy jest środkiem 

spożywczym zafałszowanym, w szczególności jeżeli:> 

a) dodano do niego substancje zmieniające jego skład lub obniżające jego wartość 

odżywczą, 

b) odjęto składnik lub zmniejszono zawartość jednego lub kilku składników 

decydujących o wartości odżywczej lub innej właściwości środka spożywczego, 

c) dokonano zabiegów, które ukryły jego rzeczywisty skład lub nadały mu wygląd środka 

spożywczego o należytej jakości, 

d) niezgodnie z prawdą podano jego nazwę, skład, datę lub miejsce produkcji, termin 

przydatności do spożycia lub datę minimalnej trwałości albo w inny sposób 

nieprawidłowo go oznakowano 

- wpływając przez te działania na bezpieczeństwo środka spożywczego; 

46) środek spożywczy zepsuty - środek spożywczy, którego skład lub właściwości uległy 

zmianom wskutek nieprawidłowości zaistniałych na etapie produkcji, obrotu lub pod 

wpływem działań czynników naturalnych, takich jak: wilgotność, czas, temperatura lub 

światło, albo wskutek obecności drobnoustrojów, a także zanieczyszczeń, powodujących, 

że nie nadaje się on do spożycia zgodnie z jego przeznaczeniem w rozumieniu art. 14 ust. 

2 lit. b i ust. 5 rozporządzenia nr 178/2002; 

[47) termin przydatności do spożycia - termin, po upływie którego środek spożywczy traci 

przydatność do spożycia; termin ten jest podawany w przypadku środków spożywczych 

nietrwałych mikrobiologicznie, łatwo psujących się; data powinna być poprzedzona 

określeniem "należy spożyć do:";] 

<47) termin przydatności do spożycia – termin, o którym mowa w art. 24 

rozporządzenia nr 1169/2011;> 

48) ujęcie wód podziemnych - zespół urządzeń wodnych służących do wydobywania wody 

podziemnej i jednocześnie zabezpieczających tę wodę przed zanieczyszczeniem; 

49) urzędowe kontrole żywności - urzędowe kontrole w rozumieniu art. 2 pkt 1 

rozporządzenia nr 882/2004 w zakresie odnoszącym się do bezpieczeństwa żywności; 

50) wartość odżywcza - szczególne wartości środka spożywczego ze względu na: 

a) energię (wartość kaloryczną), niezależnie od tego, czy środek spożywczy jej dostarcza 

i w jakiej ilości, lub 



- 35 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

b) składniki odżywcze, niezależnie od tego, czy środek spożywczy je zawiera, czy nie; 

51) woda stołowa - wodę powstałą przez dodanie: 

a) naturalnej wody mineralnej lub soli mineralnych zawierających co najmniej jeden 

składnik mający znaczenie fizjologiczne, taki jak: sód, magnez, wapń, chlorki, 

siarczany, wodorowęglany lub węglany do wody źródlanej albo 

b) wody źródlanej lub soli mineralnych, o których mowa w lit. a, do naturalnej wody 

mineralnej; 

51a) woda źródlana - wodę podziemną wydobywaną jednym lub kilkoma otworami 

naturalnymi lub wierconymi, pierwotnie czystą pod względem chemicznym i 

mikrobiologicznym, nieróżniącą się właściwościami i składem mineralnym od wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi określonej w przepisach ustawy z dnia 7 czerwca 

2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 

z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z 2007 r. Nr 147, poz. 1033 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 oraz 

z 2010 r. Nr 47, poz. 278); 

52) wprowadzanie żywności do obrotu - wprowadzanie na rynek w rozumieniu art. 3 pkt 8 

rozporządzenia nr 178/2002; 

53) (uchylony); 

54) zakład - przedsiębiorstwo spożywcze w rozumieniu art. 3 pkt 2 rozporządzenia nr 

178/2002; 

54a) zakład działający na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z 

żywnością - przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 2 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 

1935/2004; 

[55) zakład żywienia zbiorowego - zakład wykonujący działalność w zakresie 

zorganizowanego żywienia konsumentów;] 

<55) zakład żywienia zbiorowego – zakład żywienia zbiorowego w rozumieniu art. 2 

ust. 2 lit. d rozporządzenia nr 1169/2011;> 

56) zakład żywienia zbiorowego typu zamkniętego - zakład wykonujący działalność w 

zakresie zorganizowanego żywienia określonych grup konsumentów, w szczególności w 

szpitalach, zakładach opiekuńczo-wychowawczych, żłobkach, przedszkolach, szkołach, 

internatach, zakładach pracy, z wyłączeniem żywienia w samolotach i innych środkach 

transportu oraz wojskowych polowych punktów żywieniowych; 

57) zanieczyszczenia - substancje zanieczyszczające, zanieczyszczenia biologiczne oraz ciała 

obce, szkodniki lub ich części; 

58) zarządzanie ryzykiem - zarządzanie ryzykiem w rozumieniu art. 3 pkt 12 rozporządzenia 

nr 178/2002; 

59) żywność genetycznie zmodyfikowana - genetycznie zmodyfikowaną żywność w 

rozumieniu art. 2 pkt 6 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i 

Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i 

paszy (Dz. Urz. UE L 268 z 18.10.2003, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, 

rozdz. 13, t. 32, str. 432), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1829/2003"; 

60) żywność tradycyjna - produkty rolne i środki spożywcze: 

a) których nazwy są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 509/2006 
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z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie produktów rolnych i środków spożywczych 

będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami (Dz. Urz. UE L 93 z 

31.03.2006, str. 1) lub rozporządzeniem Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 

r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych 

i środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 93 z 31.03.2006, str. 12), lub 

b) w stosunku do których wnioski o rejestrację zostały wysłane do Komisji Europejskiej 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i 

oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych 

(Dz. U. z 2005 r. Nr 10, poz. 68 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 216, poz. 1368), 

lub 

c) umieszczone na liście produktów tradycyjnych prowadzonej przez ministra 

właściwego do spraw rynków rolnych; 

61) żywność przeznaczona bezpośrednio dla konsumenta finalnego - żywność 

przeznaczoną bezpośrednio dla konsumentów finalnych w rozumieniu art. 3 pkt 18 

rozporządzenia nr 178/2002. 

Art. 27. 

1. Suplementy diety mogą zawierać w swoim składzie witaminy i składniki mineralne, które 

naturalnie występują w żywności i spożywane są jako jej część, oraz inne substancje 

wykazujące efekt odżywczy lub inny efekt fizjologiczny. 

2. Maksymalny dopuszczalny poziom zawartości witamin i składników mineralnych oraz 

innych substancji, o których mowa w ust. 1, w suplementach diety zapewnia, że zwykłe 

stosowanie suplementu diety zgodnie z informacją zamieszczoną w oznakowaniu będzie 

bezpieczne dla zdrowia i życia człowieka. 

3. Suplementy diety przeznaczone bezpośrednio dla konsumenta finalnego są wprowadzane 

do obrotu w opakowaniu. 

[4. Suplementy diety są wprowadzane do obrotu, prezentowane i reklamowane pod nazwą 

"suplement diety", która nie może być zastąpiona nazwą handlową (wymyśloną) tego 

środka spożywczego. Jeżeli suplement diety jest oznakowany dodatkowo nazwą handlową 

(wymyśloną), określenie "suplement diety" jest zamieszczane w bezpośrednim sąsiedztwie 

tej nazwy.] 

5. Oznakowanie, prezentacja i reklama suplementów diety nie mogą zawierać informacji 

stwierdzających lub sugerujących, że zbilansowana i zróżnicowana dieta nie może 

dostarczyć wystarczających dla organizmu ilości składników odżywczych. 

6. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia: 

 1) wykaz witamin i składników mineralnych oraz ich formy chemiczne, które mogą być 

stosowane w produkcji suplementów diety, 

 2) szczególne wymagania w zakresie oznakowania suplementów diety 

- mając na względzie potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa żywności oraz jednolite 

wymagania w tym zakresie obowiązujące w Unii Europejskiej. 

7. Minister właściwy do spraw zdrowia może określić w rozporządzeniu, o którym mowa w 

ust. 6: 

 1) dodatkowe wymagania dotyczące zawartości w suplementach diety witamin i 
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składników mineralnych, w tym kryteria czystości oraz maksymalny i minimalny 

poziom witamin i składników mineralnych w suplemencie diety, 

 2) wymagania dotyczące zawartości w suplementach diety substancji wykazujących efekt 

odżywczy lub inny efekt fizjologiczny, innych niż witaminy i składniki mineralne, w 

tym maksymalne i minimalne poziomy tych substancji 

- mając na względzie potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa żywności oraz jednolite 

wymagania w tym zakresie obowiązujące w Unii Europejskiej, jeżeli są ustalone. 

Art. 45. 

[1. Środki spożywcze wprowadzane do obrotu są oznakowane. 

2. Oznakowanie środka spożywczego obejmuje wszelkie informacje w postaci napisów i 

innych oznaczeń, w tym znaki towarowe, nazwy handlowe, elementy graficzne i symbole, 

dotyczące środka spożywczego i umieszczone na opakowaniu, etykiecie, obwolucie, ulotce, 

zawieszce oraz w dokumentach, które są dołączone do tego środka spożywczego lub 

odnoszą się do niego.] 

3. Oznakowanie środka spożywczego powszechnie spożywanego nie może zawierać 

określenia "dietetyczny" lub w inny sposób sugerować, że jest to środek spożywczy 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego. 

4. Środki spożywcze niebędące preparatami do początkowego żywienia niemowląt nie mogą 

być oznakowane, prezentowane, reklamowane, promowane i wprowadzane do obrotu jako 

środki spożywcze wystarczające do zaspokajania potrzeb żywieniowych prawidłowo 

rozwijających się niemowląt w ciągu pierwszych miesięcy życia, do momentu 

wprowadzenia odpowiedniego żywienia uzupełniającego. 

[Art. 46. 

1. Oznakowanie środka spożywczego nie może: 

 1) wprowadzać konsumenta w błąd, w szczególności: 

a) co do charakterystyki środka spożywczego, w tym jego nazwy, rodzaju, właściwości, 

składu, ilości, trwałości, źródła lub miejsca pochodzenia, metod wytwarzania lub 

produkcji, 

b) przez przypisywanie środkowi spożywczemu działania lub właściwości, których nie 

posiada, 

c) przez sugerowanie, że środek spożywczy posiada szczególne właściwości, jeżeli 

wszystkie podobne środki spożywcze posiadają takie właściwości; 

 2) przypisywać środkowi spożywczemu właściwości zapobiegania chorobom lub ich 

leczenia albo odwoływać się do takich właściwości, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 4 i art. 

33 ust. 4, oraz zawierać oświadczeń żywieniowych lub zdrowotnych niezgodnych z 

przepisami rozporządzenia nr 1924/2006. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się również do reklamy oraz do prezentacji środków spożywczych, w 

tym w szczególności w odniesieniu do ich kształtu, wyglądu lub opakowania, 

zastosowanych materiałów opakowaniowych, sposobu prezentacji oraz otoczenia, w jakim 

są prezentowane. 
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Art. 47. 

1. Nazwa środka spożywczego powinna odpowiadać nazwie ustalonej dla danego rodzaju 

środków spożywczych w przepisach prawa żywnościowego, a w przypadku braku takich 

przepisów powinna być nazwą zwyczajową środka spożywczego lub składać się z opisu 

tego środka spożywczego lub sposobu jego użycia, tak aby umożliwić konsumentowi 

rozpoznanie rodzaju i właściwości środka spożywczego oraz odróżnienie go od innych 

produktów. 

2. Nazwa środka spożywczego wyprodukowanego w innym państwie członkowskim Unii 

Europejskiej, pod którą środek spożywczy jest wprowadzany do obrotu w tym państwie 

zgodnie z obowiązującymi w nim przepisami, może być stosowana w oznakowaniu tego 

środka spożywczego wprowadzanego do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

jeżeli sama lub w połączeniu z dodatkowym opisem zamieszczonym w jej bezpośrednim 

sąsiedztwie umożliwia konsumentowi rozpoznanie rodzaju i właściwości tego środka 

spożywczego oraz odróżnienie go od innych produktów. 

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się, jeżeli nazwa środka spożywczego wyprodukowanego w 

innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest stosowana na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej do oznaczania innych środków spożywczych, biorąc pod uwagę 

ich skład i sposób wytwarzania. 

4. Nazwie powinny towarzyszyć informacje dotyczące postaci środka spożywczego lub 

procesów technologicznych stosowanych w produkcji, w szczególności określające, czy jest 

to środek spożywczy sproszkowany, liofilizowany, głęboko mrożony, zagęszczony, wędzony 

- w przypadku gdy brak tej informacji może wprowadzać nabywcę w błąd. 

5. Nazwa, pod którą środek spożywczy jest wprowadzany do obrotu, nie może być zastąpiona 

znakiem towarowym, nazwą marki lub nazwą handlową (wymyśloną).] 

Art. 48. 

[1. Środki spożywcze muszą być oznakowane w sposób zrozumiały dla konsumenta, napisy 

muszą być wyraźne, czytelne i nieusuwalne, umieszczone w widocznym miejscu, a także nie 

mogą być w żaden sposób ukryte, zasłonięte lub przesłonięte innymi nadrukami lub 

obrazkami.] 

2. Środki spożywcze wprowadzane do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej muszą 

być oznakowane w języku polskim. Środki spożywcze mogą być ponadto oznakowane w 

innych językach. 

3. Wymóg znakowania w języku polskim nie dotyczy środków spożywczych przeznaczonych 

do wywozu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

[Art. 49. 

1. Oznakowanie środka spożywczego zawiera informacje istotne dla ochrony zdrowia i życia 

człowieka, w szczególności: 

 1) nazwę, pod którą środek spożywczy jest wprowadzany do obrotu, oraz 

 2) inne dane umożliwiające identyfikację oraz odróżnienie środka spożywczego od innych 

środków spożywczych. 

2. Informacje dotyczące wartości odżywczej podawane są w oznakowaniu środków 
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spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, a w odniesieniu do środków 

spożywczych powszechnie spożywanych, jeżeli w oznakowaniu, prezentacji albo reklamie 

tego środka jest podawane oświadczenie żywieniowe. 

3. Poza przypadkami określonymi w ust. 2 znakowanie środków spożywczych wartością 

odżywczą jest dobrowolne.] 

Art. 50. 

[1. Minister właściwy do spraw rynków rolnych w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres informacji 

podawanych w oznakowaniu opakowanych środków spożywczych i środków spożywczych 

bez opakowań przeznaczonych bezpośrednio dla konsumenta finalnego lub do zakładów 

żywienia zbiorowego oraz sposób znakowania tych środków spożywczych, z wyłączeniem 

znakowania wartością odżywczą, mając na względzie zapewnienie bezpieczeństwa 

żywności oraz jednolite wymagania w tym zakresie obowiązujące w Unii Europejskiej.] 

2. (uchylony). 

3. Szczegółowe wymagania dotyczące oznakowania żywności genetycznie zmodyfikowanej 

określają przepisy art. 12-14 rozporządzenia nr 1829/2003 oraz art. 4 rozporządzenia (WE) 

nr 1830/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. dotyczącego 

możliwości śledzenia i etykietowania organizmów zmodyfikowanych genetycznie oraz 

możliwości śledzenia żywności i produktów paszowych wyprodukowanych z organizmów 

zmodyfikowanych genetycznie i zmieniającego dyrektywę 2001/18/WE (Dz. Urz. UE L 

268 z 18.10.2003, str. 24; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 32, str. 

455), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1830/2003". 

4. Żywność ekologiczną, określoną przepisami rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 

28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów 

ekologicznych i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz. Urz. UE L 189 z 

20.07.2007, str. 1, z późn. zm.), rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 

września 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady 

(WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów 

ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (Dz. Urz. 

UE L 250 z 18.09.2008, str. 1, z późn. zm.) i rozporządzenia Komisji (WE) nr 1235/2008 z 

dnia 8 grudnia 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia 

Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów 

ekologicznych z krajów trzecich (Dz. Urz. UE L 334 z 12.12.2008, str. 25), można 

znakować dodatkowo zgodnie z wymogami określonymi w tych rozporządzeniach. 

[Art. 51. 

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

rynków rolnych może określić, w drodze rozporządzenia, sposób znakowania żywności 

wartością odżywczą, mając na względzie jednolite wymagania w tym zakresie obowiązujące w 

Unii Europejskiej.] 
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Art. 103. 

1. Kto: 

[1) nie przestrzega wymagań w zakresie znakowania środków spożywczych, w tym w 

zakresie prezentacji, reklamy i promocji, określonych w art. 27 ust. 4, art. 33 ust. 3 i 4 

oraz art. 45-49, a także wymagań w tym zakresie określonych w przepisach wydanych 

na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 3, art. 22 ust. 1 pkt 3, art. 26 ust. 1 pkt 4, art. 27 ust. 6 

pkt 2, art. 39 pkt 3, art. 44 pkt 2, art. 50 ust. 1 i art. 51,] 

<1) nie przestrzega wymagań w zakresie znakowania środków spożywczych, w tym w 

zakresie prezentacji, reklamy i promocji, określonych w art. 33 ust. 3 i 4, art. 45 

ust. 3 i 4, art. 48 ust. 2 i 3 oraz art. 52a, a także wymagań w tym zakresie 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 3, art. 22 ust. 1 

pkt 3, art. 26 ust. 1 pkt 4, art. 27 ust. 6 pkt 2, art. 39 pkt 3 i art. 44 pkt 2,> 

1a)  (uchylony), 

1b) nie przestrzega wymagań w zakresie znakowania środków spożywczych, określonych w 

przepisach: 

a) rozporządzenia nr 1333/2008 - w zakresie substancji dodatkowych, 

b) rozporządzenia nr 1334/2008 - w zakresie aromatów, 

<c) rozporządzenia nr 1169/2011,> 

2) wprowadza do obrotu jako żywność produkt niebędący żywnością, 

3) nie wycofuje z obrotu środka spożywczego szkodliwego dla zdrowia lub życia 

człowieka, środka spożywczego zepsutego oraz środka spożywczego zafałszowanego, 

4) prowadzi działalność w zakresie produkcji lub obrotu żywnością bez złożenia wniosku 

o wpis do rejestru zakładów lub o zatwierdzenie zakładu i wpis do rejestru zakładów lub 

wbrew decyzji o odmowie zatwierdzenia zakładu w trybie i na zasadach określonych w 

art. 6 rozporządzenia nr 852/2004 oraz art. 63, 

5) produkuje lub wprowadza do obrotu żywność w zakresie niezgodnym z decyzją o 

zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 2, 

6) prowadzi działalność w zakresie produkcji lub obrotu żywnością wbrew decyzji o 

cofnięciu lub zawieszeniu zatwierdzenia zakładu, o której mowa w art. 66 ust. 1, lub 

wbrew decyzji o czasowym zawieszeniu działania lub zamknięciu całego lub części 

danego zakładu na podstawie art. 54 ust. 2 lit. e rozporządzenia nr 882/2004, 

7) utrudnia lub uniemożliwia przeprowadzenie urzędowej kontroli żywności, 

podlega karze pieniężnej w wysokości do trzydziestokrotnego przeciętnego wynagrodzenia 

miesięcznego w gospodarce narodowej za rok poprzedzający, ogłaszanego przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego, na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z 

Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 

"Monitor Polski". 

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1: 

1) pkt 1-3 - wysokość kary pieniężnej może być wymierzona do pięciokrotnej wartości 

brutto zakwestionowanej ilości środka spożywczego lub produktu niebędącego 

żywnością wprowadzonego do obrotu jako żywność; 

2) pkt 4 - wysokość kary pieniężnej może być wymierzona do 5.000 zł, nie mniej 
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niż 1.000 zł; 

3) pkt 5 - wysokość kary nie może być mniejsza niż 500 zł. 

 


