
U C H WA Ł A  

S E N A T U  R Z E C Z Y P O S P O L I T E J  P O L S K I E J  

z dnia 23 października 2014 r. 

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych 

oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia 

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 26 września 

2014 r. ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych  

oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, wprowadza do jej tekstu następujące 

poprawki: 

1)  w art. 1: 

a) w pkt 2, w pkt 3 skreśla się wyrazy „, w rozumieniu art. 3 pkt 18 rozporządzenia 

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

ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, 

powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz 

ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. WE 

L 31 z 01.02.2002, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, 

rozdz. 15, t. 6, str. 463),”, 

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) w art. 3: 

a) uchyla się pkt 6, 

b) w pkt 10: 

– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„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 finalnych, w szczególności 

jeżeli:”, 
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– w lit. c na końcu kropkę zastępuje się średnikiem, 

c) dodaje się pkt 11 w brzmieniu: 

„11) konsument finalny – konsumenta finalnego, w rozumieniu art. 3 

pkt 18 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego 

i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady 

i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski 

Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego 

procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności.”;”, 

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

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

stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa 

żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności 

oraz ustanawiającego procedury w  zakresie bezpieczeństwa żywności,”; 

2)  w art. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) w art. 6: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Artykuły rolno-spożywcze wprowadzane do obrotu są 

oznakowane co najmniej w języku polskim.”, 

b) uchyla się ust. 2 i 3;”; 

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

„4) prowadząc rzeźnię: 

a) wprowadza do obrotu kurczaki mrożone lub głęboko mrożone, 

o zawartości wody przekraczającej wartości nieuniknione ze 

względów technologicznych, oznaczone za pomocą metody 

analizy opisanej w załączniku VI lub w załączniku VII 

rozporządzenia nr 543/2008, 

b) wprowadza do obrotu kurczaki mrożone lub głęboko mrożone, 

oraz: 

– nie pobiera próbek w celu monitorowania wchłaniania 

wody w procesie schładzania oraz zawartości wody 
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w kurczakach mrożonych lub głęboko mrożonych, 

– nie rejestruje lub nie przechowuje przez okres jednego 

roku wyników kontroli, o której mowa w art. 15 ust. 2 tiret 

drugie rozporządzenia nr 543/2008, 

– nie oznakowuje każdej partii w sposób umożliwiający 

ustalenie daty produkcji lub nie zamieszcza daty produkcji 

partii w dokumentacji produkcji, 

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

rozporządzenia nr 543/2008”. 
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U Z A S A D N I E N I E  

 

Na posiedzeniu w dniu 23 października 2014 r. Senat rozpatrzył ustawę o zmianie 

ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz ustawy o bezpieczeństwie 

żywności i żywienia, uchwalając do niej 3 poprawki. 

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

spożywczych (jhars) posługują się wyrażeniem "konsumenta finalnego, w rozumieniu art. 3 

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

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

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie 

bezpieczeństwa żywności". Obok tego przepisu jhars w zakresie nienowelizowanym 

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

odesłania do art. 3 pkt 18 rozporządzenia nr 178/2002 (art. 15 pkt 6). Senat wychodząc 

z założenia, że każdy z przytoczonych przepisów posługuje się tym samym pojęciem – 

konsumenta finalnego w rozumieniu  art. 3 pkt 18 rozporządzenia nr 178/2002, zawarł 

w art. 3 jhars definicję konsumenta finalnego i konsekwentnie wprowadził do całej  ustawy 

tak zdefiniowane pojęcie (poprawka nr 1). 

W wyniku nowelizacji art. 6 jhars będzie składał się z dwóch ustępów. Pierwszy, który 

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

zwalnia z obowiązku znakowania w języku polskim artykułów rolno-spożywczych 

przeznaczonych do wywozu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Tym samym ust. 4 

wprowadza odstępstwo od wyjątku niezastrzeżonego wprost w tej ustawie. Senat dostrzegając 

tę niekonsekwencję postanowił zawrzeć w ustawie jednoznaczny obowiązek oznaczania 

w języku polskim artykułów rolno-spożywczych przeznaczonych na polski rynek (poprawka 

nr 2). 

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

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

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

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

zabroniona. Oznacza to że przepis art. 40 ust. 4 pkt 2 penalizuje nieskorzystanie 

z uprawnienia. 
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Natomiast art. 15 ust. 2 rozporządzenia nr 543/2008 nakazuje organom wyznaczonym 

przez państwa członkowskie zapewnienie podjęcia przez rzeźnie wszystkich środków 

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

–     pobierane są próbki w celu monitorowania wchłaniania wody w procesie 

schładzania oraz zawartości wody w kurczakach mrożonych i głęboko 

mrożonych, 

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

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

przy czym to oznakowanie partii musi znajdować się w dokumentacji 

produkcji. 

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

odkodowanie zabronionego zachowania prowadzącego rzeźnię jest utrudnione. Senat stoi na 

stanowisku, że stosowanie techniki legislacyjnej polegającej na formułowaniu przepisu 

karnego poprzez odesłanie do znamion zawartych w przepisie materialnym jest dopuszczalne 

tylko wtedy gdy bezprawność czynu polega na naruszeniu nakazów albo zakazów wyraźnie 

sformułowanych w przepisach, do których się odsyła (§ 75 ust. 2 Zasad techniki 

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

Biorąc to pod uwagę Senat uchwalił poprawkę nr 3. 

 

 


