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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 28 lutego 2018 r. 

o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych 

 

(druk nr 744 ) 

 

 

USTAWA z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 2212) 

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 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, 
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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 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, 

h)  kontrola artykułów rolno-spożywczych oznaczonych określeniem jakościowym 

stosowanym fakultatywnie "produkt górski", o którym mowa w art. 31 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 

listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków 

spożywczych (Dz. Urz. UE L 343 z 14.12.2012, str. 1), 

i)   kontrola żywności w rolniczym handlu detalicznym w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 

29b ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 149 i 60); 

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

3)   (uchylony); 

4)    współpraca z właściwymi organami administracji rządowej w województwie, 

organami innych inspekcji, urzędami celno-skarbowymi, 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] <współfinansowanych ze środków 

Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym zgodnie z działem 

IIIa ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1769 i 1985);> 
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5)   współpraca z organizacjami międzynarodowymi zajmującymi się jakością handlową 

artykułów rolno-spożywczych oraz ich obrotem międzynarodowym lub uczestnictwo 

w pracach tych organizacji; 

<5a) wykonywanie badań laboratoryjnych próbek artykułów rolno-spożywczych na 

potrzeby realizacji mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej dotyczących 

organizacji rynków rolnych; 

5b) wykonywanie badań laboratoryjnych próbek artykułów rolno-spożywczych na 

potrzeby realizacji operacji współfinansowanych ze środków Europejskiego 

Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym zgodnie z działem IIIa ustawy z 

dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;> 

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 Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych 
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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. 

<3a. Inspekcja, wykonując zadania, o których mowa w ust. 1: 

1) pkt 5a, współpracuje z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; 

2) pkt 5b, współpracuje z jednostkami organizacyjnymi uczestniczącymi w 

realizacji operacji współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu 

Pomocy Najbardziej Potrzebującym. 

3b. Współpraca, o której mowa w ust. 3a, odbywa się na podstawie porozumień 

zawartych pomiędzy Głównym Inspektorem Jakości Handlowej Artykułów 

Rolno-Spożywczych a podmiotami wymienionymi w ust. 3a.> 

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. 

 


