
 

 

INFORMACJA 

o posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

nr posiedzenia: 30 

data posiedzenia: 16 lutego 2021 r. 
 

 

Porządek posiedzenia: 

 1. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat kontroli jakości żywności oraz 

zwalczania nieuczciwych praktyk w handlu po połączeniu zadań Inspekcji Jakości 

Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych i Inspekcji Handlowej w zakresie kontroli 

artykułów żywnościowych. 

2. Propozycje do planu pracy na 2021 rok. 

Posiedzeniu przewodniczył: 

 przewodniczący komisji Jerzy Chróścikowski. 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie komisji: 

Przemysław Błaszczyk, Ryszard Bober, Jacek Bogucki, Jerzy Chróścikowski, Beniamin 

Godyla, Maciej Łuczak, Józef Łyczak, Antoni Mężydło, Zdzisław Pupa, Jacek Włosowicz, 

 
goście, m.in.: 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi: 

sekretarz stanu Ryszard Bartosik ze współpracownikiem, 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa: 

zastępca dyrektora Departamentu Interwencji Rynkowych Monika Koźlakiewicz, 

główny inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych Andrzej Romaniuk, 

przedstawiciele Związku Zawodowego Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „Regiony”, Federacji 

Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych. 

 

Ad 1. 
 

 
Informację na temat kontroli jakości żywności oraz zwalczania nieuczciwych praktyk w handlu 

po połączeniu zadań Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych i Inspekcji 

Handlowej w zakresie kontroli artykułów żywnościowych przedstawili sekretarz stanu 

w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszard Bartosik oraz główny inspektor jakości 

handlowej artykułów rolno-spożywczych Andrzej Romaniuk. 

Nowelizacja mająca na celu konsolidację nadzoru nad jakością artykułów rolno-spożywczych 

weszła w życie 1 lipca 2020 r. Zgodnie z tymi przepisami połączenie obu inspekcji zwiększyło 

efektywność kontroli artykułów żywnościowych w obszarze jakości handlowej ze szczególnym 

uwzględnieniem ochrony interesów konsumentów. Dzięki temu nastąpiła poprawa nadzoru nad 

jakością żywności, zapoczątkowano również skuteczną praktykę eliminowania nieuczciwych 

praktyk w handlu, zwłaszcza fałszowania żywności. Połączenie obu inspekcji umożliwiło 

kontrolę żywności u producenta, w sklepach i lokalach gastronomicznych. Obecnie Inspekcja 

Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych sprawdza jakość handlową produktów. 



 

 

Kontrola nie dotyczy cech fitosanitarnych i zdrowotnych. 

Nad informacją przeprowadzono dyskusję. W trakcie dyskusji senatorowie zwracali uwagę na 

łatwość przeprowadzania kontroli według obowiązujących przepisów, częstotliwość kontroli 

oraz wymogi obowiązujących polskich norm – często wyższe w przypadku polskich 

producentów niż obowiązujące w innych krajach. Podkreślono, jaki wpływ na polskich 

producentów i konsumentów ma wprowadzanie na polski rynek importowanej żywności niskiej 

jakości. Odbiorcy mają dostęp do często najtańszych, wysoko przetworzonych produktów 

zawierających dużo konserwantów, co wpływa na nasze zdrowie. 

Ad 2. 
 

 Senatorowie złożyli propozycje do planu pracy komisji na 2021 rok, uwzględniając posiedzenia 

seminaryjne, konferencje i wyjazd studyjny. 

 

 

 

Opracowano w BPS  

 


