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K AN CE LA R IA  
S E NAT U 

BIURO LEGISLACYJNE  

Warszawa, 29 stycznia 2020 r. 

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

oraz niektórych innych ustaw. 

(druk nr 56) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Celem uchwalonej przez Sejm ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów 

rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw jest powierzenie nadzoru nad jakością 

handlową artykułów rolno-spożywczych jednemu, wyspecjalizowanemu organowi urzędowej 

kontroli żywności jakim jest Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, 

podległemu ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami kontrolę jakości handlowej artykułów rolno-

spożywczych prowadzi Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, 

a  w obrocie detalicznym Inspekcja Handlowa.  

Jak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy, wyznaczenie jednego organu urzędowej 

kontroli żywności odpowiedzialnego za kontrole jakości handlowej na wszystkich etapach 

produkcji, przetwarzania i dystrybucji żywności ma umożliwić szybsze reagowanie 

na pojawiające się na rynku nieprawidłowości, a w efekcie sprawniejsze eliminowanie 

produktów o jakości handlowej niezgodnej z przepisami oraz pełniejsze wykorzystanie 

potencjału połączonych służb kontrolnych oraz zaplecza laboratoryjnego, co powinno 

wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa ekonomicznego konsumentów żywności. 

Nowelizacja ustawy prowadzi do wzmocnienia roli Głównego Inspektora Jakości 

Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (Głównego Inspektora) w zakresie nadzoru 

merytorycznego nad wojewódzkimi inspektorami jakości handlowej artykułów rolno-
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spożywczych (wojewódzkich inspektorów). Proponuje się umożliwienie Głównemu 

Inspektorowi wystąpienie do wojewody o odwołanie wojewódzkiego inspektora, jeżeli 

działalność tego inspektora zagraża właściwemu wykonywaniu zadań Inspekcji oraz 

uprawnienie Głównego Inspektora do przeprowadzania kontroli działalności wojewódzkich 

inspektorów i wydawania im wytycznych i poleceń. Wprowadzono także przepis wskazujący, 

że wojewoda, w porozumieniu z Głównym Inspektorem, jest uprawniony do wykonywania 

czynności ze stosunku pracy wobec wojewódzkiego inspektora oraz jego zastępcy. 

Wprowadzenie takiej regulacji ma na celu usunięcie wątpliwości co do tego, który podmiot 

jest uprawniony do realizowania uprawnień pracodawcy. 

Organy Inspekcji oraz upoważnieni pracownicy w trakcie realizacji zadań podlegać będą 

ochronie prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych, o których mowa w art. 115 

ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (art. 1 pkt 7). 

Określono zasady wykonywania przez Głównego Inspektora lub upoważnionych przez 

niego pracowników nadzoru nad wojewódzkimi inspektoratami w zakresie oceny 

prawidłowości przeprowadzanych przez nie działań kontrolnych. Ma to umożliwić 

Głównemu Inspektorowi bardziej efektywny nadzór nad działalnością kontrolną 

wojewódzkich inspektorów (art. 1 pkt 9). 

Wojewódzki inspektor będzie mógł nakazać wycofanie z obrotu we wszystkich 

punktach sprzedaży należących do kontrolowanego całej partii artykułu rolno-spożywczego 

zafałszowanego, jeżeli stwierdzony rodzaj nieprawidłowości odnosi się do całej partii 

produkcyjnej (art. 1 pkt 10, art. 29 ust. 1 pkt 6). 

Ustawa wprowadza zmiany w przepisach karnych. Po wejściu w życie ustawy organami 

właściwymi do wymierzania kar pieniężnych na podstawie ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. 

o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, będą organy Inspekcji. Jednocześnie 

doprecyzowano, że organom Inspekcji przysługują uprawnienia organu podatkowego 

w zakresie wynikającym z przepisów ustaw wskazujących na kompetencje organów Inspekcji 

do wymierzania i pobierania kar pieniężnych (art. 1 pkt 12). 

W związku ze zmianą zakresu zadań Inspekcji Handlowej konieczna jest nowelizacja: 

– ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, 

– ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim, 

– ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, 
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– ustawy z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach, 

– ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku 

chmielu, 

– ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej, 

– ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 

zakaźnych zwierząt, 

– ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów 

rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych, 

– ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego, 

– ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach, 

– ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, 

– ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, 

– ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o organizacji rynku rybnego, 

– ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym, 

– ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim, 

– ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o oznakowaniu produktów wytworzonych 

bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych jako wolnych od tych 

organizmów (art. 2–art. 17). 

Zgodnie z ustawą nieruchomości oraz mienie będące w zarządzie Urzędu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów służące wykonywaniu zadań związanych z kontrolą jakości 

handlowej artykułów rolno-spożywczych przejdzie z mocy prawa w zarząd Głównego 

Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (art. 18).  

Główny Inspektor przejmie wierzytelności i zobowiązania wojewódzkich inspektorów 

inspekcji handlowej w zakresie spraw związanych z kontrolą jakości żywności (art. 19). 

Pracownicy zatrudnieni w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów albo 

w wojewódzkich inspektoratach inspekcji handlowej na stanowiskach związanych z kontrolą 

jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych z dniem wejścia w życie ustawy staną 

się pracownikami odpowiednio Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-
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Spożywczych albo wojewódzkiego inspektoratu jakości handlowej artykułów rolno-

spożywczych (art. 24).  

Organy Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych będą 

kontynuowały sprawy w postępowaniach niezakończonych ostateczną decyzją oraz sprawy 

sądowe, sądowo-administracyjne lub administracyjne stosownie do swojej właściwości 

(art. 20). 

Co do zasady ustawa ma wejść w życie z dniem 1 lipca 2020 r. Wyjątek stanowią 

przepisy nakładające na Prezesa UOKiK oraz wojewódzkich inspektorów Inspekcji 

Handlowej obowiązek przekazania Głównemu Inspektorowi Jakości Handlowej Artykułów 

Rolno-Spożywczych wykazów nieruchomości będących w trwałym zarządzie 

oraz pozostałego mienia będącego w zarządzie organów Inspekcji Handlowej, służących 

wykonywaniu zadań związanych z kontrolą jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych 

oraz ochroną interesów konsumentów artykułów rolno spożywczych, dokumentacji 

dotyczącej spraw prowadzonych i zakończonych przez Inspekcję Handlową, a także 

dokumentów, które mogą zostać wykorzystane do oceny ryzyka kontroli jakości handlowej 

artykułów rolno-spożywczych oraz imiennych wykazów pracowników, które wchodzą w 

życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Art. 24 ust. 1, zgodnie z którym Prezes UOKiK 

oraz wojewódzkie organy Inspekcji Handlowej przekażą do dnia 18 maja 2020 r. imienne 

wykazy pracowników odpowiednim organom Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-

Spożywczych wejdzie w życie z dniem 4 maja 2020 r. Najpóźniej wejdą w życie zmiany 

w zakresie zasad pobierania opłat za czynności przeprowadzone w ramach kontroli (art. 31). 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Ustawa została uchwalona przez Sejm w dniu 23 stycznia 2020 r. Projekt ustawy 

stanowił przedłożenie rządowe (druk sejmowy nr 65). Prace nad ustawą prowadziła Komisja 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która przedstawiła sprawozdanie w druku sejmowym nr 165.  

Komisja wprowadziła poprawki redakcyjne, dookreśliła niektóre przepisy podlegające 

nowelizacji oraz rozszerzyła projekt ustawy o nowelizację ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. 

o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie 

zmodyfikowanych jako wolnych od tych organizmów. 

W drugim czytaniu zgłoszono poprawkę. 
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Sejm uchwalił ustawę w brzmieniu przedstawionym przez Komisję, ponieważ poprawka 

została wycofana. 

 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń o charakterze legislacyjnym. 

 

 

Aldona Figura 

Główny legislator 

 


