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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 23 stycznia 2020 r. 

o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych 

oraz niektórych innych ustaw
 

 

(druk nr 56) 

 

 

 

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

U. z 2019 r. poz. 2178) 

Art. 16. 

1. Tworzy się Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, zwaną dalej 

"Inspekcją". 

2. Inspekcja podlega ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych. 

<3. Inspekcja jest powołana do kontroli przestrzegania przepisów o jakości handlowej 

artykułów rolno-spożywczych, w tym w zakresie ochrony interesów i praw 

konsumentów finalnych.> 

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, 
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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 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 2019 r. poz. 1252) [;] <,> 

<j) kontrola oznakowania wprowadzanych do obrotu produktów genetycznie 

zmodyfikowanych (produktów GMO) w rozumieniu art. 3 pkt 16 ustawy z 

dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie 

zmodyfikowanych (Dz. U. z 2019 r. poz. 706), 
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k) kontrola oznakowania genetycznie zmodyfikowanej żywności w zakresie 

wymagań określonych w rozporządzeniu (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) 

oraz rozporządzeniu (WE) nr 1830/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z 

dnia 22 września 2003 r. dotyczącym możliwości śledzenia i etykietowania 

organizmów zmodyfikowanych genetycznie oraz możliwości śledzenia 

żywności i produktów paszowych wyprodukowanych z organizmów 

zmodyfikowanych genetycznie i zmieniającym 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);> 

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

3)   (uchylony); 

<3a) kontrola prawidłowości wprowadzania do obrotu i oznakowania materiałów i 

wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością;> 

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 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 2019 r. poz. 1507, 1622, 1690 i 1818); 

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 
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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 

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; 
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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. 

 

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. 

 

Art. 19. 

1. Główny Inspektor jest centralnym organem administracji rządowej podległym ministrowi 

właściwemu do spraw rynków rolnych. 

2. Głównego Inspektora powołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do 

spraw rynków rolnych. Prezes Rady Ministrów odwołuje Głównego Inspektora. 
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3. Zastępców Głównego Inspektora powołuje minister właściwy do spraw rynków rolnych na 

wniosek Głównego Inspektora. Minister właściwy do spraw rynków rolnych odwołuje 

zastępców Głównego Inspektora. 

3a. Stanowisko Głównego Inspektora i jego zastępców może zajmować osoba, która: 

1)   posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny; 

2)   jest obywatelem polskim; 

3)   korzysta z pełni praw publicznych; 

4)   nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe; 

5)   posiada kompetencje kierownicze; 

6)   posiada co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na 

stanowisku kierowniczym; 

7)   posiada wykształcenie i wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Głównego 

Inspektora. 

3b. (uchylony). 

3c. (uchylony). 

3d. (uchylony). 

3e. (uchylony). 

3f. (uchylony). 

3g. (uchylony). 

3h. (uchylony). 

3i. (uchylony). 

3j. (uchylony). 

3k. (uchylony). 

3l. (uchylony). 

3m. Powołanie na stanowiska, o których mowa w ust. 3a, jest równoznaczne z nawiązaniem 

stosunku pracy na podstawie powołania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495). 

[4. Wojewódzkiego inspektora powołuje i odwołuje wojewoda, za zgodą Głównego 

Inspektora. 

5. Zastępcę wojewódzkiego inspektora powołuje i odwołuje wojewoda, na wniosek 

wojewódzkiego inspektora.] 
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<6. Czynności wynikające ze stosunku pracy wobec wojewódzkiego inspektora oraz jego 

zastępcy wykonuje wojewoda w porozumieniu z Głównym Inspektorem. 

7. Główny Inspektor może w każdym czasie wystąpić do wojewody o odwołanie 

wojewódzkiego inspektora, jeżeli przemawia za tym interes Inspekcji, a w 

szczególności, jeżeli działalność wojewódzkiego inspektora lub podległej mu 

jednostki na terenie właściwości danego wojewódzkiego inspektoratu jakości 

handlowej artykułów rolno-spożywczych zagraża prawidłowemu wykonywaniu 

zadań Inspekcji.> 

Art. 20. 

1. Główny Inspektor koordynuje i nadzoruje działalność Inspekcji. 

<1a. Główny Inspektor sprawuje nadzór nad wojewódzkimi inspektorami, w tym ma 

prawo kontroli ich działalności oraz wydawania im wytycznych i wiążących poleceń 

dotyczących podjęcia czynności w zakresie ich merytorycznego działania, a także 

może żądać od nich informacji w zakresie działania Inspekcji. 

1b. Wytyczne i polecenia, o których mowa w ust. 1a, nie mogą dotyczyć rozstrzygnięć co 

do istoty sprawy załatwianej w drodze decyzji administracyjnej.> 

2. Główny Inspektor wykonuje swoje zadania przy pomocy Głównego Inspektoratu Jakości 

Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. 

3. Wojewódzcy inspektorzy wykonują swoje zadania przy pomocy wojewódzkich 

inspektoratów jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. 

4. Wojewódzki inspektor może tworzyć oddziały wojewódzkiego inspektoratu, za zgodą 

Głównego Inspektora, w szczególności w celu wykonywania zadań, o których mowa w 

art. 17 ust. 1 pkt 1 lit. b. 

5. Główny Inspektor może tworzyć delegatury zamiejscowe Głównego Inspektoratu Jakości 

Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. 

<5a. Główny Inspektor może podejmować czynności należące do zakresu działania 

wojewódzkiego inspektora, w tym przeprowadzać kontrolę, jeżeli jest to uzasadnione 

szczególną wagą sprawy lub przyczynami organizacyjnymi. W tych przypadkach 

Główny Inspektor staje się organem właściwym. 

5b. O podjęciu czynności, o których mowa w ust. 5a, Główny Inspektor niezwłocznie 

informuje wojewódzkiego inspektora, do którego zakresu działania należą podjęte 

czynności, wraz z podaniem przyczyny podjęcia tych czynności.> 
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6. Minister właściwy do spraw rynków rolnych nadaje, w drodze zarządzenia, statut 

Głównemu Inspektoratowi. Statut określa w szczególności organizację Głównego 

Inspektoratu, rodzaje poszczególnych komórek organizacyjnych, zakres zadań oraz wzór 

znaku Inspekcji. 

7. Pracownicy Inspekcji dokonujący kontroli granicznej artykułów rolno-spożywczych na 

granicy państwa są obowiązani do noszenia munduru. 

7a. Wojewódzki inspektor przydziela mundur pracownikowi Inspekcji, o którym mowa w ust. 

7. 

7b. Pracownik Inspekcji zwraca mundur wojewódzkiemu inspektorowi w dniu rozwiązania 

stosunku pracy. 

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

kolory oraz sposób przydzielania i zwracania munduru pracowników Inspekcji, o których 

mowa w ust. 7, mając na względzie odróżnienie pracowników Inspekcji od innych służb 

kontroli oraz zapewnienie właściwego umundurowania pracowników Inspekcji, w 

szczególności biorąc pod uwagę okres użytkowania munduru. 

 

Art. 24. 

<1.> Główny Inspektor, wojewódzcy inspektorzy oraz upoważnieni przez nich pracownicy 

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

uprawnieni są do: 

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 oraz 

sporządzania z nich odpisów, kopii, notatek i wydruków, których zgodność z 

oryginałami potwierdza kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego 

upoważniona; 

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; 
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6)   legitymowania osób przebywających na terenie jednostki kontrolowanej w trakcie 

przeprowadzanej kontroli. 

<2. Organy administracji rządowej, państwowe jednostki organizacyjne oraz jednostki 

samorządu terytorialnego, na wniosek organów Inspekcji, udostępniają im 

nieodpłatnie dane niezbędne do wykonywania zadań Inspekcji, w szczególności 

przeprowadzania kontroli oraz wydawania decyzji administracyjnych.> 

 

Art. 24a. 

Kontrolowany ma obowiązek zapewnić upoważnionym pracownikom Inspekcji warunki 

niezbędne do sprawnego wykonywania obowiązków służbowych. 

 

<Art. 24b. 

Organy Inspekcji oraz upoważnieni przez nie pracownicy Inspekcji, wykonując zadania 

Inspekcji, podlegają ochronie prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.> 

 

Art. 28. 

1. Z przebiegu kontroli sporządza się protokół, jeżeli przepisy Unii Europejskiej lub przepisy 

odrębne w zakresie rynków rolnych nie stanowią inaczej. 

2. Protokół zawiera w szczególności: 

1)   czas trwania kontroli; 

2)   imię i nazwisko, stanowisko służbowe oraz numer legitymacji służbowej inspektora 

przeprowadzającego kontrolę; 

3)   dane identyfikujące kontrolowanego; 

4)   opis stanu faktycznego, stwierdzonego w wyniku kontroli, ze szczególnym 

uwzględnieniem ujawnionych nieprawidłowości oraz, jeżeli jest to możliwe, z 

podaniem przyczyn ich powstania, a także osób odpowiedzialnych za ich zaistnienie; 

5)   opis nieprawidłowości usuniętych w toku kontroli. 

2a. (uchylony). 

<2b. Protokół sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.> 

3. Protokół należy przedstawić kierownikowi jednostki kontrolowanej, a w razie jego 

nieobecności - zastępcy kierownika lub innej osobie upoważnionej do zastępowania 

kierownika, a w razie nieobecności tych osób - osobie uczestniczącej w przeprowadzaniu 

kontroli. 



- 10 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

4. Przed podpisaniem protokołu osoby, o których mowa w ust. 3, mają prawo wnieść do niego 

swoje uwagi. 

[5. Protokół kontroli podpisuje osoba, o której mowa w ust. 3; w razie odmowy złożenia 

podpisu przeprowadzający kontrolę zamieści o tym wzmiankę w protokole.] 

<5. Protokół podpisują przeprowadzający kontrolę oraz osoba, o której mowa w ust. 3; 

w przypadku odmowy złożenia podpisu przez osobę, o której mowa w ust. 3, 

przeprowadzający kontrolę zamieści o tym wzmiankę w protokole.> 

6. Z wykonanych w toku kontroli czynności, w tym zabezpieczenia artykułów rolno-

spożywczych, dokumentów lub innych przedmiotów, dokonania oględzin, pobrania 

próbek lub przeprowadzenia innych dowodów sporządza się odrębne protokoły, chyba że 

w toku czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości. 

6a. O sporządzeniu odrębnych protokołów z wykonania poszczególnych czynności, o których 

mowa w ust. 6, należy uczynić wzmiankę w protokole kontroli. W razie niestwierdzenia 

nieprawidłowości powyższe czynności kontrolne dokumentuje się w protokole kontroli. 

7. Jeden egzemplarz protokołu pozostawia się osobie wymienionej w ust. 3. 

8. (uchylony). 

<9. Podmiot kontrolowany może zgłosić do organu kontrolującego zastrzeżenia do 

ustaleń zawartych w protokole w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu. 

10. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń organ kontrolujący rozpatruje je w terminie 7 

dni od dnia ich zgłoszenia oraz, jeżeli to konieczne, przeprowadza dodatkowe 

czynności kontrolne w celu uzupełnienia stanu faktycznego opisanego w protokole 

kontroli. 

11. W przypadku uznania zgłoszonych zastrzeżeń wprowadza się zmiany w formie 

aneksu do protokołu. Aneks do protokołu podpisują przeprowadzający kontrolę i 

osoba, o której mowa w ust. 3. 

12. W przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości albo w części organ 

kontrolujący przekazuje niezwłocznie, nie później niż w terminie, o którym mowa w 

ust. 10, swoje stanowisko na piśmie podmiotowi kontrolowanemu zgłaszającemu 

zastrzeżenia. 

13. Przeprowadzający kontrolę albo organ kontrolujący może, z urzędu lub na wniosek 

podmiotu kontrolowanego, prostować błędy pisarskie i rachunkowe lub inne 

oczywiste pomyłki w protokole.> 
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<Art. 28a. 

1. Główny Inspektor oraz upoważnieni przez niego pracownicy Inspekcji są uprawnieni 

do nadzorowania kontroli przeprowadzanej przez wojewódzkich inspektorów w celu 

sprawdzenia prawidłowości przeprowadzania tej kontroli. 

2. Przed przystąpieniem do nadzorowania kontroli, o której mowa w ust. 1, Główny 

Inspektor oraz upoważniony przez niego pracownik Inspekcji są obowiązani okazać 

legitymację służbową podmiotowi kontrolowanemu lub osobie przez niego 

upoważnionej oraz pracownikowi Inspekcji przeprowadzającemu kontrolę, a także 

okazać upoważnienie podmiotowi kontrolowanemu lub osobie przez niego 

upoważnionej, a w przypadku nieobecności tych osób – osobie uczestniczącej w 

przeprowadzaniu kontroli. 

3. Do nadzorowania kontroli, o której mowa w ust. 1, stosuje się przepisy art. 24 ust. 1 

pkt 1–2, 4 i 5 oraz art. 24a. 

4. Główny Inspektor oraz upoważniony przez niego pracownik Inspekcji mogą dokonać 

zabezpieczenia, o którym mowa w art. 26, w sposób określony w art. 27. 

5. Z czynności przeprowadzonych w toku nadzoru, o którym mowa w ust. 1, sporządza 

się protokół. Do sporządzania protokołu stosuje się przepisy art. 28.  

6. W przypadku gdy Główny Inspektor albo upoważniony przez niego pracownik 

Inspekcji stwierdzi nieprawidłowości kontroli przeprowadzanej pod nadzorem, 

wydaje wojewódzkiemu inspektorowi polecenie niezwłocznego usunięcia tych 

nieprawidłowości. 

7. Główny Inspektor kieruje do właściwego wojewódzkiego inspektora pisemne 

polecenia lub wytyczne, jeżeli jest to niezbędne w celu usunięcia stwierdzonych 

nieprawidłowości kontroli przeprowadzanej pod nadzorem. 

8. Wojewódzki inspektor jest obowiązany poinformować Głównego Inspektora, w 

wyznaczonym przez Głównego Inspektora terminie, o sposobie wykonania poleceń 

lub wytycznych, o których mowa w ust. 7.> 

 

Art. 29. 

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

inspektor, w drodze decyzji, może:] 

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

inspektor, w drodze decyzji, może:> 
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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 [.] <;> 

<6) nakazać w punktach sprzedaży należących do podmiotu kontrolowanego 

wycofanie z obrotu całej partii artykułu rolno-spożywczego zafałszowanego, 

jeżeli stwierdzony rodzaj nieprawidłowości odnosi się do całej partii 

produkcyjnej artykułu rolno-spożywczego.> 

[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.] 

<2. Decyzje, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3 i 6, mogą być wydane przed zakończeniem 

kontroli. 

3. Decyzje, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3 i 6, 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, 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 
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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); 

2)   Inspekcji Handlowej.] 

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

spożywczych są przeprowadzane w laboratoriach Głównego Inspektoratu Jakości 

Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, w tym w krajowych laboratoriach 

referencyjnych, o których mowa w art. 100 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli 

urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia 

stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i 

dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniającego 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 

396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 

652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i 

(WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 

2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylającego rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 

89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 

97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli 

urzędowych) (Dz. Urz. UE L 95 z 07.04.2017, str. 1, z późn. zm.).> 

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.] 

<3a. Badania laboratoryjne związane z kontrolą jakości handlowej artykułów rolno-

spożywczych są finansowane ze środków Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej 

Artykułów Rolno-Spożywczych.> 
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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. 39. 

[1. Przedsiębiorcy, u których organy Inspekcji przeprowadziły kontrolę, w tym kontrolę 

graniczną lub kontrolę przeprowadzaną na podstawie przepisów odrębnych, są 

obowiązani wnieść opłaty za czynności przeprowadzone w ramach kontroli, jeżeli w 

wyniku tej kontroli stwierdzono, że artykuły rolno-spożywcze nie odpowiadają 

wymaganiom w zakresie jakości handlowej wynikającym z przepisów o jakości handlowej 

lub wymaganiom dodatkowym zadeklarowanym przez producenta.] 

<1. Przedsiębiorcy są obowiązani wnieść opłaty za czynności przeprowadzone w ramach 

kontroli: 

1)  granicznej jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych; 

2)  jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych innej niż określona w pkt 1, w 

tym przeprowadzonej na podstawie przepisów odrębnych, jeżeli w wyniku tej 

kontroli stwierdzono, że artykuły rolno-spożywcze nie odpowiadają wymaganiom 

w zakresie jakości handlowej wynikającym z przepisów o jakości handlowej lub 

wymaganiom dodatkowym zadeklarowanym przez producenta.> 

<1a. Opłaty, o których mowa w ust. 1, są wpłacane na rachunek bankowy odpowiednio 

Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych albo 

wojewódzkiego inspektoratu jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.> 

2. Do niewniesionych w terminie opłat, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy o 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

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

spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, stawki opłat, o których 

mowa w ust. 1, mając na względzie koszty pobrania próbek, koszty dojazdu osób 

pobierających próbki, a także koszty przeprowadzonych badań laboratoryjnych i innych 

czynności związanych z dokonaniem kontroli. 
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Art. 40a. 

1. Kto: 

[1)   uniemożliwia organowi Inspekcji lub organowi Inspekcji Handlowej 

przeprowadzanie kontroli, o których mowa w ustawie, lub kontroli przeprowadzanych 

na podstawie przepisów odrębnych, podlega karze pieniężnej w wysokości do 

dwudziestokrotnego przeciętnego wynagrodzenia za rok poprzedzający rok nałożenia 

kary; 

2)   utrudnia organowi Inspekcji lub organowi Inspekcji Handlowej przeprowadzanie 

kontroli, o których mowa w ustawie, lub kontroli przeprowadzanych na podstawie 

przepisów odrębnych, podlega karze pieniężnej w wysokości do piętnastokrotnego 

przeciętnego wynagrodzenia za rok poprzedzający rok nałożenia kary;] 

<1) uniemożliwia organowi Inspekcji przeprowadzanie kontroli, o których mowa w 

ustawie, lub kontroli przeprowadzanych na podstawie przepisów odrębnych, 

podlega karze pieniężnej w wysokości do dwudziestokrotnego przeciętnego 

wynagrodzenia za rok poprzedzający rok nałożenia kary; 

2) utrudnia organowi Inspekcji przeprowadzanie kontroli, o których mowa w 

ustawie, lub kontroli przeprowadzanych na podstawie przepisów odrębnych, 

podlega karze pieniężnej w wysokości do piętnastokrotnego przeciętnego 

wynagrodzenia za rok poprzedzający rok nałożenia kary;> 

3)   wprowadza do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej 

określonej w przepisach o jakości handlowej lub deklarowanej przez producenta w 

oznakowaniu tych artykułów, podlega karze pieniężnej w wysokości do pięciokrotnej 

wartości korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez 

wprowadzenie tych artykułów rolno-spożywczych do obrotu, nie niższej jednak niż 

500 zł; 

4)   wprowadza do obrotu artykuły rolno-spożywcze zafałszowane, podlega karze 

pieniężnej w wysokości nie wyższej niż 10% przychodu osiągniętego w roku 

rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary, nie niższej jednak niż 1000 zł; 

5)    będąc do tego obowiązanym, nie poddaje klasyfikacji lub ustalaniu masy tusz 

wieprzowych lub wołowych, podlega karze pieniężnej w wysokości nie wyższej niż 

10% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia 

kary, nie niższej jednak niż 1000 zł. 
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6)    nie wykonuje obowiązków, o których mowa w art. 7 ust. 3 lub 4, podlega karze 

pieniężnej w wysokości do trzykrotnego przeciętnego wynagrodzenia za rok 

poprzedzający rok nałożenia kary, nie niższej jednak niż 200 zł [.] <;> 

<7) nie wykonuje decyzji, o których mowa w art. 29 ust. 1, podlega karze pieniężnej 

w wysokości do trzykrotnej wartości korzyści majątkowej uzyskanej, lub która 

mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie do obrotu artykułów rolno-

spożywczych będących przedmiotem tych decyzji, nie niższej jednak niż 500 zł.> 

2. Kto nie usunął nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli, o których mowa w 

ustawie, lub kontroli przeprowadzanych na podstawie przepisów odrębnych, w terminie 

określonym w zaleceniach pokontrolnych, podlega karze pieniężnej w wysokości do 

trzykrotnego przeciętnego wynagrodzenia za rok poprzedzający rok nałożenia kary. 

3. Kto wprowadza ponownie do obrotu produkt tego samego rodzaju, który nie odpowiada 

jakości handlowej ze względu na tę samą wadę, podlega karze pieniężnej ustalonej - w 

zależności od stwierdzonej wady - zgodnie z ust. 1 pkt 3 lub 4, podwyższonej o wysokość 

kar nałożonych w okresie 24 miesięcy przed dniem rozpoczęcia kontroli. 

3a. Kto bez zgody wojewódzkiego inspektora zmienia sposób zabezpieczeń, o których mowa 

w art. 27 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 i 3, albo je zdejmuje, podlega karze pieniężnej w 

wysokości do trzykrotnego przeciętnego wynagrodzenia za rok poprzedzający rok 

nałożenia kary. 

[4. Kary pieniężne, o których mowa w ust. 1-3a, wymierza, w drodze decyzji, Główny 

Inspektor albo właściwy ze względu na miejsce przeprowadzania kontroli wojewódzki 

inspektor albo wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej.] 

<4. Kary pieniężne, o których mowa w ust. 1–3a, wymierza, w drodze decyzji, Główny 

Inspektor albo wojewódzki inspektor właściwy ze względu na miejsce 

przeprowadzenia kontroli.> 

4a. Informacje zawarte w decyzjach wydanych na podstawie ust. 1 pkt 4 podaje się do 

publicznej wiadomości, z pominięciem informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa. 

[5. Ustalając wysokość kary pieniężnej, Główny Inspektor, wojewódzki inspektor albo 

wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej uwzględnia stopień szkodliwości czynu, zakres 

naruszenia, dotychczasową działalność podmiotu działającego na rynku artykułów rolno-

spożywczych i wielkość jego obrotów oraz przychodu, a także wartość kontrolowanych 

artykułów rolno-spożywczych. 
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5a. Przed ustaleniem wysokości kary pieniężnej Główny Inspektor, wojewódzki inspektor albo 

wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej może żądać okazania dokumentów związanych 

z ustaleniem okoliczności, o których mowa w ust. 5, w szczególności dotyczących obrotów, 

przychodu i wartości kontrolowanych artykułów rolno-spożywczych. 

5b. W przypadku gdy przedsiębiorca nie uzyskał przychodu w roku rozliczeniowym 

poprzedzającym rok nałożenia kary, przy wymierzaniu kary pieniężnej na podstawie ust. 1 

pkt 4 lub 5 Główny Inspektor, wojewódzki inspektor albo wojewódzki inspektor Inspekcji 

Handlowej wymierza karę pieniężną w wysokości do dwudziestokrotnego przeciętnego 

wynagrodzenia za rok poprzedzający rok nałożenia kary, nie niższą jednak niż 1000 zł.] 

<5. Ustalając wysokość kary pieniężnej, Główny Inspektor albo wojewódzki inspektor 

uwzględnia stopień szkodliwości czynu, zakres naruszenia, dotychczasową 

działalność podmiotu działającego na rynku artykułów rolno-spożywczych i wielkość 

jego obrotów oraz przychodu, a także wartość kontrolowanych artykułów rolno-

spożywczych. 

5a. Przed ustaleniem wysokości kary pieniężnej Główny Inspektor albo wojewódzki 

inspektor może żądać okazania dokumentów związanych z ustaleniem okoliczności, o 

których mowa w ust. 5, w szczególności dotyczących obrotów, przychodu i wartości 

kontrolowanych artykułów rolno-spożywczych. 

5b. W przypadku gdy przedsiębiorca nie uzyskał przychodu w roku rozliczeniowym 

poprzedzającym rok nałożenia kary, przy wymierzaniu kary pieniężnej na podstawie 

ust. 1 pkt 4 lub 5 Główny Inspektor albo wojewódzki inspektor wymierza karę 

pieniężną w wysokości do dwudziestokrotnego przeciętnego wynagrodzenia za rok 

poprzedzający rok nałożenia kary, nie niższą jednak niż 1000 zł.> 

5c. W przypadku niskiego stopnia szkodliwości czynu, niewielkiego zakresu naruszenia lub 

braku stwierdzenia istotnych uchybień w dotychczasowej działalności podmiotu można 

odstąpić od wymierzenia kar pieniężnych, o których mowa w ust. 1-3a. 

[5d. O odstąpieniu od wymierzenia kar pieniężnych, o którym mowa w ust. 5c, rozstrzyga, w 

drodze decyzji, Główny Inspektor, wojewódzki inspektor albo wojewódzki inspektor 

Inspekcji Handlowej.] 

<5d. O odstąpieniu od wymierzenia kar pieniężnych, o którym mowa w ust. 5c, 

rozstrzyga, w drodze decyzji, Główny Inspektor albo wojewódzki inspektor.> 

6. Termin zapłaty kary pieniężnej wynosi 30 dni od dnia, w którym decyzja o wymierzeniu 

kary stała się ostateczna. 
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[7. Kary pieniężne stanowią dochód budżetu państwa i są wpłacane na rachunek bankowy 

odpowiednio Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, 

wojewódzkiego inspektoratu jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych albo 

wojewódzkiego inspektoratu Inspekcji Handlowej. 

8. W zakresie nieuregulowanym w ustawie do kar pieniężnych stosuje się odpowiednio 

przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 

2019 r. poz. 900, z późn. zm.).] 

<7. Kary pieniężne są wpłacane na rachunek bankowy odpowiednio Głównego 

Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych albo 

wojewódzkiego inspektoratu jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. 

8. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie oraz w Kodeksie postępowania 

administracyjnego do kar pieniężnych stosuje się odpowiednio przepisy działu III 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, 

z późn. zm.), z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują Głównemu 

Inspektorowi albo wojewódzkiemu inspektorowi właściwemu ze względu na miejsce 

przeprowadzenia kontroli.> 

 

 

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z 

późn. zm.) 

Art. 299. 

§ 1. Organy podatkowe udostępniają informacje zawarte w aktach spraw podatkowych, z 

wyłączeniem informacji określonych w art. 182, organom i osobom wymienionym w art. 

298. 

§ 2. Organy podatkowe udostępniają informacje wynikające z akt spraw podatkowych w 

zakresie i na zasadach określonych w odrębnych ustawach oraz ratyfikowanych umowach 

międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. 

§ 3. Informacje, o których mowa w § 1, udostępniane są również: 

1)   (uchylony). 

2)   (uchylony). 

3)   powiatowym oraz wojewódzkim urzędom pracy; 

4)   jednostkom organizacyjnym Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; 

5)   jednostkom organizacyjnym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; 
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6)   ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych - w celu realizacji zadań określonych 

w przepisach o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców; 

7)   Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w celu realizacji jego zadań 

ustawowych; 

8)    komornikom sądowym w związku z toczącym się postępowaniem egzekucyjnym lub 

zabezpieczającym albo wykonywaniem postanowienia o zabezpieczeniu spadku lub ze 

sporządzaniem spisu inwentarza oraz administracyjnym organom egzekucyjnym w 

związku z toczącym się postępowaniem egzekucyjnym lub zabezpieczającym; 

8a)   upoważnionemu przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starostę albo marszałka 

województwa kierownikowi jednostki organizacyjnej jednostki samorządu 

terytorialnego niemającej osobowości prawnej oraz upoważnionemu pracownikowi tej 

jednostki, do wykonywania w jego imieniu praw i obowiązków wierzyciela na 

podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w zakresie 

niezbędnym do wszczęcia i prowadzenia postępowania egzekucyjnego lub 

zabezpieczającego; 

8b)   upoważnionemu przez organ egzekucyjny kierownikowi jednostki organizacyjnej 

gminy niemającej osobowości prawnej oraz upoważnionemu pracownikowi tej 

jednostki, do działania w jego imieniu jako organ egzekucyjny na podstawie 

przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w zakresie niezbędnym do 

wszczęcia i prowadzenia postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego; 

9)   
(89)

 wójtom, burmistrzom, prezydentom miast lub wojewodom w zakresie 

prowadzonych postępowań o przyznanie świadczeń rodzinnych, zasiłków dla 

opiekunów lub świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności 

egzekucji alimentów; 

9a)   wójtom, burmistrzom lub prezydentom miast właściwym ze względu na miejsce 

położenia mieszkania w zakresie prowadzonych postępowań o przyznanie dopłat do 

czynszu, o których mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w 

ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Dz. 

U. poz. 1540); 

10)  
(90)

 ośrodkom pomocy społecznej, centrom usług społecznych i powiatowym centrom 

pomocy rodzinie w zakresie prowadzonych postępowań o świadczenia z pomocy 

społecznej; 
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11)  służbom statystyki publicznej w zakresie wynikającym z programu badań 

statystycznych; 

12)   instytucjom zajmującym się obsługą, kontrolą lub audytem środków pochodzących z 

budżetu Unii Europejskiej lub środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z 

innych źródeł zagranicznych; 

13)  organizacjom pożytku publicznego - w zakresie i na zasadach określonych w 

ustawach podatkowych; 

14)   akredytowanym agencjom płatniczym realizującym zadania w ramach Wspólnej 

Polityki Rolnej; 

14a)   ministrowi właściwemu do spraw zdrowia w celu realizacji zadań ustawowych 

związanych z zapewnieniem dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych, w szczególności w zakresie produktów leczniczych, środków 

spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych; 

15)   organom Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej w celu realizacji jej zadań 

ustawowych; 

16)  
(91)

 Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki w celu realizacji jego zadań ustawowych 

[.] <;> 

<17) organom Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w 

związku z kontrolami przeprowadzanymi na podstawie art. 17c ustawy z dnia 21 

grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2019 

r. poz. 2178 oraz z 2020 r. poz. …) oraz w zakresie prowadzonych postępowań w 

sprawie wymierzenia kar pieniężnych na podstawie art. 40a ust. 1–3a tej 

ustawy.> 

§ 4. Informacje o numerach rachunków bankowych posiadanych przez podatników mogą być 

udostępniane: 

1)   Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; 

2)   organom egzekucyjnym w związku z toczącym się postępowaniem egzekucyjnym; 

3)   
(92)

 wójtom, burmistrzom, prezydentom miast lub wojewodom w zakresie 

prowadzonych postępowań o przyznanie świadczeń rodzinnych, zasiłków dla 

opiekunów lub świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności 

egzekucji alimentów. 

§ 5. (uchylony). 
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§ 6. Komornicy sądowi są obowiązani do uiszczenia opłaty na rachunek organu podatkowego 

za udostępnienie informacji, o których mowa w § 3 pkt 8 oraz w § 4 pkt 2, chyba że 

przepisy odrębne stanowią inaczej. 

§ 7. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   wysokość opłaty uiszczanej na rachunek organu podatkowego za udostępnienie 

informacji komornikom sądowym, uwzględniając formę udostępnienia informacji, 

ponoszone przez organy podatkowe koszty związane z udostępnieniem informacji; 

2)   tryb pobierania oraz sposób uiszczania opłaty przez komorników sądowych za 

udostępnienie informacji, uwzględniając organizację czynności związanych z poborem 

opłaty i formę zapłaty opłaty. 

 

 

USTAWA z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1480) 

 

[Art. 7b. 

Kontrolę używania języka polskiego w zakresie, o którym mowa w art. 7 i 7a, sprawuje, 

odpowiednio do zakresu swoich zadań, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 

Inspekcja Handlowa oraz powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów, jak również 

Państwowa Inspekcja Pracy.] 

<Art. 7b. 

Kontrolę używania języka polskiego w zakresie, o którym mowa w art. 7 i art. 7a, 

sprawują, odpowiednio do zakresu swoich zadań, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i 

Konsumentów, Inspekcja Handlowa, Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-

Spożywczych oraz powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów, jak również Państwowa 

Inspekcja Pracy.> 

 

 

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1668 i 

2166) 

Art. 3. 

1. Do zadań Inspekcji należy: 

1)   kontrola legalności i rzetelności działania przedsiębiorców prowadzących działalność 

gospodarczą w rozumieniu przepisów odrębnych w zakresie produkcji, handlu i usług; 
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1a)  kontrola spełniania przez wyroby przeznaczone dla konsumentów zasadniczych, 

szczegółowych lub innych wymagań w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o 

systemie oceny zgodności, z wyłączeniem wyrobów podlegających kontroli innych 

właściwych organów; 

1aa)   kontrola spełniania przez wyroby przeznaczone dla konsumentów wymagań, 

kontrola w zakresie stwarzania przez wyroby zagrożenia oraz kontrola w zakresie 

niezgodności formalnych w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o 

systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r. poz. 544), z 

wyłączeniem wyrobów podlegających kontroli innych właściwych organów; 

1b)  kontrola produktów w rozumieniu ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym 

bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2016 r. poz. 2047) w zakresie spełniania 

ogólnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa; 

1c)  kontrola substancji chemicznych, ich mieszanin, wyrobów i detergentów 

przeznaczonych dla konsumentów, w zakresie określonym w przepisach o 

substancjach chemicznych i ich mieszaninach; 

1d)   kontrola produktów związanych z energią wprowadzonych do obrotu lub 

oddawanych do użytku, o których mowa w aktach delegowanych określonych w 

wykazie ogłaszanym na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 14 września 2012 r. o 

etykietowaniu energetycznym produktów związanych z energią (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1790 oraz z 2019 r. poz. 1030), z wyłączeniem produktów, o których mowa w 

rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 1062/2010 z dnia 28 września 2010 r. 

uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w 

odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla telewizorów (Dz. Urz. UE L 

314 z 30.11.2010, str. 64, z późn. zm.); 

1e)  kontrola pojazdów, przedmiotów wyposażenia lub części przeznaczonych dla 

konsumentów w zakresie uzyskania przez producenta potwierdzenia spełnienia 

wymagań technicznych, o których mowa w art. 70c ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - 

Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm.); 

2)   kontrola produktów znajdujących się w obrocie handlowym lub przeznaczonych do 

wprowadzenia do takiego obrotu, z zastrzeżeniem ust. 2, w tym w zakresie 

oznakowania i zafałszowań, oraz kontrola usług; 
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2a)  kontrola przestrzegania przez dystrybutorów przepisów art. 37 i art. 39 ustawy z dnia 

11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2018 

r. poz. 1466 i 1479 oraz z 2019 r. poz. 125); 

2b)  kontrola przestrzegania przez sprzedawców detalicznych i sprzedawców hurtowych 

przepisów art. 8, art. 9, art. 10 ust. 1, art. 11, art. 31 ust. 3, art. 48-50, art. 53 oraz art. 

54 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 

2019 r. poz. 521); 

2c)  kontrola przestrzegania przez przedsiębiorców, których działalność polega na 

sprzedaży odbiorników cyfrowych, przepisów art. 6 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 30 

czerwca 2011 r. o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 649); 

2d)  przeprowadzanie kontroli, o której mowa w art. 168a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 

kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.); 

2da)  
(1)

 przeprowadzanie kontroli, o której mowa w art. 168b ust. 1 ustawy z dnia 27 

kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska; 

[2e)  kontrola znakowania wprowadzonych do obrotu produktów GMO w rozumieniu 

ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie 

zmodyfikowanych (Dz. U. z 2019 r. poz. 706), przeznaczonych dla konsumentów, w 

tym pobieranie próbek i badanie próbek tych produktów w celu identyfikacji w tych 

produktach organizmów genetycznie zmodyfikowanych;] 

<2e) kontrola znakowania wprowadzonych do obrotu produktów GMO w 

rozumieniu ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach 

genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. z 2019 r. poz. 706), przeznaczonych dla 

konsumentów, z uwzględnieniem ust. 2, w tym pobieranie próbek i badanie 

próbek tych produktów w celu identyfikacji w tych produktach organizmów 

genetycznie zmodyfikowanych;> 

[2f)  kontrola znakowania genetycznie zmodyfikowanej żywności w zakresie wymagań 

określonych w rozporządzeniu (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) oraz rozporządzeniu (WE) nr 1830/2003 Parlamentu Europejskiego i 

Rady z dnia 22 września 2003 r. dotyczącym możliwości śledzenia i etykietowania 

organizmów zmodyfikowanych genetycznie oraz możliwości śledzenia żywności i 

produktów paszowych wyprodukowanych z organizmów zmodyfikowanych genetycznie 
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i zmieniającym 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), w 

obrocie detalicznym, w tym pobieranie i badanie próbek żywności w celu identyfikacji 

w niej organizmów genetycznie zmodyfikowanych;] 

2g)  kontrola przestrzegania przez sprzedawców detalicznych i sprzedawców hurtowych 

przepisów art. 4 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

98/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzania do obrotu i używania 

prekursorów materiałów wybuchowych (Dz. Urz. UE L 39 z 09.02.2013, str. 1); 

2h)   kontrola przestrzegania przez przedsiębiorców prowadzących jednostki handlu 

detalicznego lub hurtowego przepisów art. 40a, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 13 

czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 

2019 r. poz. 542); 

2i)   kontrola przestrzegania przez dystrybutorów przepisów o produktach 

kosmetycznych; 

3)   prowadzenie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów 

konsumenckich; 

4)   organizowanie i prowadzenie stałych sądów polubownych; 

5)   prowadzenie poradnictwa konsumenckiego; 

6)   wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub przepisach odrębnych. 

[2. Kontrola, o której mowa w ust. 1 pkt 2, nie obejmuje kontroli jakości handlowej artykułów 

rolno-spożywczych u producentów oraz kontroli jakości zdrowotnej środków spożywczych 

określonych w przepisach odrębnych.] 

<2. Kontrole, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 2e, nie obejmują kontroli jakości 

handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz kontroli jakości zdrowotnej środków 

spożywczych określonych w przepisach odrębnych.> 

3. Zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, Inspekcja wykonuje w zakresie 

niezastrzeżonym odrębnymi przepisami dla innych organów. 

 

Art. 10. 

1. Do zakresu działania Prezesa Urzędu należy w szczególności: 

1)   organizowanie i koordynowanie kontroli o znaczeniu krajowym; 

2)   sprawowanie kontroli realizacji przez wojewódzkich inspektorów zadań i kompetencji 

określonych w ustawie i przepisach odrębnych; 
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3)   wydawanie wytycznych i zaleceń zapewniających jednolitość postępowania Inspekcji 

oraz nadzór nad ich realizacją; 

4)   organizowanie szkolenia inspektorów; 

5)   opracowywanie projektów aktów prawnych regulujących problematykę należącą do 

zakresu działania Inspekcji; 

6)   dokonywanie dla potrzeb organów administracji rządowej analiz i ocen 

funkcjonowania rynku oraz stanu ochrony interesów i praw konsumentów; 

7)   (uchylony); 

8)   prowadzenie laboratoriów kontrolno-analitycznych Inspekcji; 

9)   współpraca z zagranicznymi służbami kontrolnymi o podobnym charakterze; 

9a)  współpraca z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie 

niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych; 

10)  (uchylony); 

10a)  (uchylony); 

11)  wykonywanie zadań i kompetencji określonych w przepisach odrębnych. 

1a. Przepisu ust. 1 pkt 3 nie stosuje się do zadań Inspekcji, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 

3 i 4. 

[2. Prezes Urzędu może podawać do publicznej wiadomości informacje o wynikach kontroli 

Inspekcji z pominięciem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, jak również 

innych tajemnic podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów.] 

 

Art. 11. 

1. Do zakresu działania wojewódzkich inspektorów należy wykonywanie zadań i kompetencji 

określonych w art. 3 ustawy lub w przepisach odrębnych, a także sporządzanie rocznych 

sprawozdań z działalności Inspekcji i przedkładanie ich Prezesowi Urzędu i wojewodom. 

2. Wojewódzki inspektor prowadzi listę rzeczoznawców do spraw jakości produktów lub 

usług. 

3. Rzeczoznawcy, o których mowa w ust. 2, są powołani do wydawania opinii o jakości 

produktów lub usług na zlecenie konsumenta, przedsiębiorcy, stałego sądu polubownego, 

wojewódzkiego inspektora, powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów albo 

organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. 

4. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, warunki prowadzenia list 

rzeczoznawców do spraw jakości produktów lub usług. 
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5. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 4, powinno określać w szczególności: 

1)   warunki i tryb wpisu na listę rzeczoznawców oraz skreślenia z niej rzeczoznawców; 

2)   tryb weryfikacji rzeczoznawców oraz nadzoru nad ich działalnością. 

 

<Art. 11a. 

1. Prezes Urzędu może podawać do publicznej wiadomości następujące informacje o 

wynikach kontroli Inspekcji: 

1) dane identyfikujące kontrolowany podmiot, 

2) dane identyfikujące podmiot odpowiedzialny za produkt poddany kontroli, 

3) dane identyfikujące produkt poddany kontroli, 

4) miejsce (adres) przeprowadzonej kontroli, 

5) ustalenia kontroli, 

6) wykorzystanie ustaleń kontroli 

– z pominięciem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa i innych 

informacji podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów. 

2. Wojewódzki inspektor, w zakresie zrealizowanych przez siebie kontroli, może 

podawać do publicznej wiadomości informacje, o których mowa w ust. 1, z 

pominięciem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa i innych 

informacji podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów. 

3. W przypadku gdy podmiotem, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, jest osoba fizyczna 

wykonująca działalność gospodarczą, dane identyfikujące ten podmiot, które są 

podawane do publicznej wiadomości, obejmują firmę i miejsce wykonywania 

działalności gospodarczej. 

4. Prezes Urzędu oraz wojewódzcy inspektorzy publikują – odpowiednio na stronie 

internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów albo na stronach 

internetowych wojewódzkich inspektoratów – w całości treść decyzji wydawanych na 

podstawie przepisów ustawy oraz przepisów odrębnych, z zastrzeżeniem, że 

publikacja uzasadnienia nie obejmuje informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa i innych informacji podlegających ochronie na podstawie 

odrębnych przepisów. Publikacja jest opatrzona informacją, czy decyzja jest 

prawomocna.> 

Art. 18. 

1. Wojewódzki inspektor, z zastrzeżeniem ust. 2, w drodze decyzji, może: 
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1)   zarządzić w toku kontroli ograniczenie wprowadzania do obrotu, wstrzymanie 

wprowadzania do obrotu lub wycofanie z obrotu produktów albo wstrzymanie 

świadczenia usług, albo niezwłoczne usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, 

jeżeli jest to konieczne ze względu na bezpieczeństwo lub interes konsumentów albo 

interes gospodarczy państwa; 

[2)   nakazać przedsiębiorcy, w ramach sprawowanego nadzoru, o którym mowa w art. 17 

ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-

spożywczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2164 i 2354 oraz z 2019 r. poz. 1038), wstrzymanie 

wprowadzania do obrotu lub wycofanie z obrotu w jego punktach sprzedaży całej 

partii artykułu rolno-spożywczego zafałszowanego, jeżeli stwierdzony rodzaj 

nieprawidłowości może odnosić się do całej partii produkcyjnej artykułu rolno-

spożywczego.] 

2. W przypadku stwierdzenia naruszenia art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - 

Prawo przedsiębiorców, wojewódzki inspektor może zarządzić w toku kontroli, w drodze 

decyzji, niezwłoczne usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości. 

3. Wojewódzki inspektor może upoważnić inspektora do wydania w jego imieniu w toku 

kontroli decyzji, o której mowa w ust. 1 i 2. 

4. Decyzja, o której mowa w ust. 1 i 2, podlega natychmiastowemu wykonaniu. 

[5. Właściwość miejscową organu Inspekcji w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 

ustala się według miejsca przeprowadzania kontroli. 

6. 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. 26a. 

Zabezpieczenie dowodów wykonuje się w odniesieniu do: 

1)   produktów - przez opatrzenie ich plombami, pieczęciami lub innymi znakami 

urzędowymi oraz przekazanie ich do przechowania kontrolowanemu lub jego 

przedstawicielowi, z zastrzeżeniem pkt 2, albo przez przechowywanie ich w 

zabezpieczonym pomieszczeniu kontrolowanego, w warunkach właściwych dla 

poszczególnych rodzajów produktów; 
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2)   dokumentów, ewidencji, informacji, innych rzeczy niebędących produktami oraz 

produktów, które mogą być dowodami w sprawach o wykroczenia lub w sprawach 

karnych - przez: 

a)  oddanie na przechowanie kontrolowanemu lub jego przedstawicielowi w zamkniętym i 

zabezpieczonym pomieszczeniu, 

b)  opieczętowanie lub nałożenie innych znaków urzędowych i oddanie na przechowanie 

osobom, o których mowa w lit. a; 

3)   pomieszczeń - przez ich zamknięcie oraz nałożenie plomb, pieczęci lub innych znaków 

urzędowych; 

[4)   produktów spożywczych oraz produktów niebezpiecznych - przez ich umieszczenie w 

pomieszczeniach i w warunkach spełniających wymagania określone w przepisach 

odrębnych.] 

<4) produktów niebezpiecznych – przez ich umieszczenie w pomieszczeniach i w 

warunkach spełniających wymagania określone w przepisach odrębnych.> 

 

Art. 26b. 

1. Postanowienie dotyczące zabezpieczenia dowodów powinno zawierać określenie terminu 

zabezpieczenia oraz ilość niezbędnych dowodów podlegających zabezpieczeniu dla celów 

dowodowych. 

[2. Jeżeli jest to możliwe, termin zabezpieczenia produktów powinien być określany z 

uwzględnieniem terminów gwarancji, terminów przydatności do spożycia oraz innych 

terminów określających ważność lub trwałość produktu.] 

<2. Jeżeli jest to możliwe, termin zabezpieczenia produktów określa się z 

uwzględnieniem terminów gwarancji oraz innych terminów określających ważność 

lub trwałość produktu.> 

 

 

USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. z 2019 r. poz. 541, 675 i 1123) 

 

Art. 22. 

[1. Do kontroli wykonywania przepisów niniejszej ustawy oraz ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o 

towarach paczkowanych uprawnione są także, w ramach swoich kompetencji, inne 
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jednostki administracji publicznej, a w szczególności inspekcja handlowa, inspekcja 

sanitarna oraz urzędy górnicze.] 

<1. Do kontroli wykonywania przepisów niniejszej ustawy oraz ustawy z dnia 7 maja 

2009 r. o towarach paczkowanych uprawnione są także, w ramach swoich 

kompetencji, inne jednostki administracji publicznej, a w szczególności Inspekcja 

Handlowa, Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, 

Państwowa Inspekcja Sanitarna oraz urzędy górnicze.> 

2. Organy administracji miar współdziałają w zakresie sprawowania nadzoru nad 

wykonywaniem przepisów niniejszej ustawy oraz ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o 

towarach paczkowanych z jednostkami, o których mowa w ust. 1, w zakresie wymiany: 

1)   wiedzy fachowej; 

2)   informacji o praktykach naruszania przepisów ustawy; 

3)   informacji o inicjatywach i działaniach prewencyjnych dotyczących przestrzegania 

przepisów ustawy; 

4)   informacji o przyrządach pomiarowych niespełniających przepisów ustawy, 

ujawnianych w wyniku kontroli lub uzyskiwanych w inny sposób, które mogą być 

przydatne tym organom i jednostkom w zakresie ich działania. 

3. Organy lub upoważnieni pracownicy administracji miar mogą wezwać, w pilnych 

przypadkach także ustnie, pomoc funkcjonariuszy policji, jeżeli natrafią na opór, który 

uniemożliwia lub utrudnia sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem przepisów 

niniejszej ustawy oraz ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych. 

 

 

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

chmielu (Dz. U. z 2019 r. poz. 935) 

Art. 15. 

1. W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej wojewódzki inspektor jakości 

handlowej artykułów rolno-spożywczych, zwany dalej "wojewódzkim inspektorem": 

[1)   pełni funkcję organu kontrolnego w zakresie kontroli na wszystkich etapach 

wprowadzania do obrotu owoców i warzyw, z wyłączeniem przypadku określonego w 

art. 15a ust. 1;] 

<1) pełni funkcję organu kontrolnego w zakresie kontroli na wszystkich etapach 

wprowadzania do obrotu owoców i warzyw;> 
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2)   wydaje i cofa, w drodze decyzji, zezwolenie na korzystanie ze specjalnego wzoru 

oznakowania opakowań określonego w załączniku II do rozporządzenia nr 543/2011; 

3)   kontroluje, czy owoce i warzywa nieprzeznaczone do sprzedaży spełniają wymagania 

w zakresie jakości handlowej; 

4)   przeprowadza kontrole wykonania czynności mających na celu uniemożliwienie 

wprowadzenia do obrotu lub bezpośredniej konsumpcji owoców i warzyw 

nieprzeznaczonych do sprzedaży oraz sporządza protokół z wykonania tych 

czynności; 

5)   przeprowadza kontrole w zakresie spełniania przez handlowców w rozumieniu art. 10 

rozporządzenia nr 543/2011 obowiązku przekazywania informacji, o których mowa w 

art. 17 ust. 1, 2 i 4, oraz zgodności tych informacji ze stanem faktycznym. 

1a. Kontrole, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, są przeprowadzane na wniosek Prezesa 

Agencji. 

1b. (uchylony). 

<1c. Kontrolę zgodności w punkcie detalicznej sprzedaży konsumentowi końcowemu 

przeprowadza się w sposób określony w załączniku V do rozporządzenia nr 

543/2011.> 

2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, wydaje się, jeżeli wnioskodawca spełnia 

wymagania określone przepisami Unii Europejskiej oraz zatrudnia rzeczoznawców, o 

których mowa w przepisach o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, 

kontrolujących jakość handlową owoców i warzyw przed ich wprowadzeniem do obrotu. 

3. Do kontroli, o których mowa w ust. 1 pkt 3-5, stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 4 

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

U. z 2018 r. poz. 2164 i 2354). 

3a. Pracownik Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych może także 

przeprowadzić kontrole, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, po okazaniu legitymacji 

służbowej oraz imiennego okresowego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, o 

których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej 

artykułów rolno-spożywczych. 

4. Wojewódzki inspektor informuje Prezesa Agencji o wynikach kontroli, o której mowa: 

1)   w ust. 1 pkt 3, w terminie 24 godzin od dnia jej zakończenia; 

2)   w ust. 1 pkt 4, w terminie 5 dni od dnia przeprowadzenia kontroli. 

5. Organizacja producentów albo zrzeszenie organizacji producentów: 
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1)   powiadamia Prezesa Agencji o zamiarze nieprzeznaczenia do sprzedaży owoców i 

warzyw oraz o planowanym sposobie ich zagospodarowania; 

2)   przekazuje Prezesowi Agencji oświadczenie na formularzu opracowanym i 

udostępnionym przez Agencję, że owoce i warzywa nieprzeznaczone do sprzedaży 

spełniają wymagania jakości handlowej; 

3)   (uchylony). 

6. (uchylony). 

7. W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej Główny Inspektor: 

1)   pełni rolę organu koordynującego; 

2)   tworzy i prowadzi bazę danych o handlowcach. 

8. (uchylony). 

9. (uchylony). 

[Art. 15a. 

1. W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej wojewódzki inspektor Inspekcji 

Handlowej pełni funkcję organu kontrolnego na etapie sprzedaży detalicznej owoców i 

warzyw konsumentowi końcowemu. 

1a. Kontrolę zgodności w punkcie sprzedaży detalicznej konsumentowi końcowemu 

przeprowadza się w sposób określony w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji 

Handlowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1930 i 2227). 

2. Do kontroli handlowców, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej w zakresie obrotu 

owocami lub warzywami objętymi normami jakości handlowej owoców i warzyw, 

przeprowadzanej przez: 

1)   wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, stosuje się przepisy rozdziału 3 

ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej; 

2)    wojewódzkiego inspektora, stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 6 marca 

2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, 1479, 1629, 1633 i 2212). 

3. Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych udostępnia Inspekcji 

Handlowej nieodpłatnie informacje o handlowcach prowadzących sprzedaż detaliczną 

owoców i warzyw konsumentowi końcowemu, w zakresie niezbędnym do wykonywania 

statutowych zadań tej Inspekcji.] 
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Art. 18. 

[1. Główny Inspektor oraz Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, po 

zasięgnięciu opinii wojewódzkich inspektorów, opracowują plany selektywnych kontroli 

zgodności, o których mowa w art. 11 rozporządzenia nr 543/2011.] 

<1. Główny Inspektor, po zasięgnięciu opinii wojewódzkich inspektorów, opracowuje 

plany selektywnych kontroli zgodności, o których mowa w art. 11 rozporządzenia nr 

543/2011.> 

[2. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przekazuje Głównemu Inspektorowi 

informacje do sporządzenia sprawozdań w zakresie określonym w art. 18 rozporządzenia 

nr 543/2011.] 

[3. Do kontroli, o których mowa w ust. 1, przeprowadzanych przez: 

1)   wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, stosuje się przepisy rozdziału 3 

ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej; 

2)   wojewódzkiego inspektora, stosuje się przepisy rozdziału 4 ustawy z dnia 21 grudnia 

2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.] 

<3. Do kontroli, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy rozdziału 4 ustawy z dnia 

21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.> 

4. Pracownik Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych może także 

przeprowadzić kontrolę jakości handlowej owoców i warzyw po okazaniu legitymacji 

służbowej oraz imiennego okresowego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, o 

których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej 

artykułów rolno-spożywczych. 

<5. Do kontroli handlowców, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej w zakresie 

obrotu owocami lub warzywami objętymi normami jakości handlowej owoców i 

warzyw, stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo 

przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495).> 

 

Art. 40a. 

1. Kto: 

[1)   uniemożliwia wojewódzkiemu inspektorowi lub inspektorowi Inspekcji Handlowej 

przeprowadzenie kontroli jakości handlowej owoców i warzyw wprowadzanych do 

obrotu lub kontroli składowania lub transportowania tych artykułów, podlega karze 

pieniężnej w wysokości do dwudziestokrotnego przeciętnego wynagrodzenia w 
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gospodarce narodowej ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 

w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie art. 

20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 39), 

zwanego dalej "przeciętnym wynagrodzeniem", za rok poprzedzający rok nałożenia 

kary; 

2)   utrudnia wojewódzkiemu inspektorowi lub inspektorowi Inspekcji Handlowej 

przeprowadzenie kontroli jakości handlowej owoców i warzyw wprowadzanych do 

obrotu lub kontroli składowania lub transportowania tych artykułów, podlega karze 

pieniężnej w wysokości do piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia za rok 

poprzedzający rok nałożenia kary;] 

<1) uniemożliwia wojewódzkiemu inspektorowi przeprowadzenie kontroli jakości 

handlowej owoców i warzyw wprowadzanych do obrotu lub kontroli składowania 

lub transportowania tych artykułów, podlega karze pieniężnej w wysokości do 

dwudziestokrotnego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej 

ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku 

Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 

1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270, z późn. zm.), zwanego dalej 

„przeciętnym wynagrodzeniem”, za rok poprzedzający rok nałożenia kary; 

2) utrudnia wojewódzkiemu inspektorowi przeprowadzenie kontroli jakości 

handlowej owoców i warzyw wprowadzanych do obrotu lub kontroli składowania 

lub transportowania tych artykułów, podlega karze pieniężnej w wysokości do 

piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia za rok poprzedzający rok 

nałożenia kary;> 

3)   wprowadza do obrotu owoce i warzywa nieodpowiadające wymaganiom jakości 

handlowej, podlega karze pieniężnej w wysokości do pięciokrotnej wartości korzyści 

majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie tych 

artykułów do obrotu, nie niższej jednak niż 500 zł; 

[4)   odmawia okazania wojewódzkiemu inspektorowi lub inspektorowi Inspekcji 

Handlowej dokumentów towarzyszących danej partii owoców i warzyw lub nie 

zamieszcza w tych dokumentach odpowiednich informacji wymaganych zgodnie z art. 

5 rozporządzenia nr 543/2011 lub zamieszcza w tych dokumentach informacje 
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nieprawdziwe, podlega karze pieniężnej w wysokości do dwudziestokrotnego 

przeciętnego wynagrodzenia za rok poprzedzający rok nałożenia kary.] 

<4) odmawia okazania wojewódzkiemu inspektorowi dokumentów towarzyszących 

danej partii owoców i warzyw lub nie zamieszcza w tych dokumentach 

odpowiednich informacji wymaganych zgodnie z art. 5 rozporządzenia nr 

543/2011 lub zamieszcza w tych dokumentach informacje nieprawdziwe lub 

niekompletne, podlega karze pieniężnej w wysokości do dwudziestokrotnego 

przeciętnego wynagrodzenia za rok poprzedzający rok nałożenia kary.> 

2. Kto nie usunął nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli w zakresie jakości 

handlowej owoców i warzyw w określonym terminie, podlega karze pieniężnej w 

wysokości do trzykrotnego przeciętnego wynagrodzenia za rok poprzedzający rok 

nałożenia kary. 

3. Kto wprowadza ponownie do obrotu owoce i warzywa, wobec których zostało wydane 

orzeczenie o niezgodności, o którym mowa w art. 17 rozporządzenia nr 543/2011, lub 

odnośnie do których nie podjęto środków wynikających z tego orzeczenia, podlega karze 

pieniężnej w wysokości do pięciokrotnej wartości korzyści majątkowej uzyskanej lub 

która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie tych artykułów do obrotu, nie niższej 

jednak niż 500 zł. 

4. Kto bez zgody wojewódzkiego inspektora zmienia sposób zabezpieczeń, o których mowa 

w art. 27 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości 

handlowej artykułów rolno-spożywczych, dokonanych podczas kontroli prowadzonej w 

odniesieniu do owoców i warzyw albo je zdejmuje, podlega karze pieniężnej w wysokości 

do trzykrotnego przeciętnego wynagrodzenia za rok poprzedzający rok nałożenia kary. 

[5. Kto zmienia sposób zabezpieczeń, o których mowa w art. 26a ustawy z dnia 15 grudnia 

2000 r. o Inspekcji Handlowej, dokonanych podczas kontroli prowadzonej w odniesieniu 

do owoców i warzyw albo je zdejmuje, podlega karze pieniężnej w wysokości do 

trzykrotnego przeciętnego wynagrodzenia za rok poprzedzający rok nałożenia kary.] 

[6. Kary pieniężne, o których mowa w ust. 1-4, wymierza, w drodze decyzji, wojewódzki 

inspektor albo wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej, który przeprowadził kontrolę, 

w wyniku której zostały stwierdzone przesłanki wymierzenia kary, a w przypadku, o 

którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 - któremu uniemożliwiono lub utrudniono przeprowadzenie 

kontroli.] 
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<6. Kary pieniężne, o których mowa w ust. 1–4, wymierza, w drodze decyzji, 

wojewódzki inspektor, który przeprowadził kontrolę, w wyniku której zostały 

stwierdzone przesłanki wymierzenia kary, a w przypadku, o którym mowa w ust. 1 

pkt 1 i 2 – któremu uniemożliwiono lub utrudniono przeprowadzenie kontroli.> 

[7. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 5, wymierza, w drodze decyzji, wojewódzki inspektor 

Inspekcji Handlowej, który przeprowadził kontrolę, w wyniku której zostały stwierdzone 

przesłanki wymierzenia kary.] 

[8. Kary pieniężne, o których mowa w ust. 1-5, wymierza się przy uwzględnieniu stopnia 

szkodliwości czynu, zakresu naruszenia, dotychczasowej działalności dokonującego 

naruszenia i wielkości jego obrotów oraz przychodu w roku poprzedzającym rok 

nałożenia kary, a także wartości owoców i warzyw poddanych kontroli. 

9. Przed ustaleniem wysokości kary pieniężnej wojewódzki inspektor albo wojewódzki 

inspektor Inspekcji Handlowej może żądać okazania dokumentów związanych z 

ustaleniem okoliczności, o których mowa w ust. 8, w szczególności dotyczących obrotów 

oraz przychodu w roku poprzedzającym rok nałożenia kary i wartości kontrolowanych 

owoców i warzyw. 

10. W przypadku niskiego stopnia szkodliwości czynu, niewielkiego zakresu naruszenia lub 

braku stwierdzenia istotnych uchybień w dotychczasowej działalności dokonującego 

naruszenia, można odstąpić od wymierzania kar pieniężnych, o których mowa w ust. 1-5. 

11. O odstąpieniu, o którym mowa w ust. 10, rozstrzyga w drodze decyzji wojewódzki 

inspektor albo wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej właściwy do wymierzenia kary 

pieniężnej.] 

<8. Kary pieniężne, o których mowa w ust. 1–4, wymierza się przy uwzględnieniu 

stopnia szkodliwości czynu, zakresu naruszenia, dotychczasowej działalności 

dokonującego naruszenia i wielkości jego obrotów oraz przychodu w roku 

poprzedzającym rok nałożenia kary, a także wartości owoców i warzyw poddanych 

kontroli. 

9. Przed ustaleniem wysokości kary pieniężnej wojewódzki inspektor może żądać 

okazania dokumentów związanych z ustaleniem okoliczności, o których mowa w ust. 

8, w szczególności dotyczących obrotów oraz przychodu w roku poprzedzającym rok 

nałożenia kary i wartości kontrolowanych owoców i warzyw. 

10. W przypadku niskiego stopnia szkodliwości czynu, niewielkiego zakresu naruszenia 

lub braku stwierdzenia istotnych uchybień w dotychczasowej działalności 
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dokonującego naruszenia, można odstąpić od wymierzenia kar pieniężnych, o 

których mowa w ust. 1–4. 

11. O odstąpieniu, o którym mowa w ust. 10, rozstrzyga w drodze decyzji wojewódzki 

inspektor właściwy do wymierzenia kary pieniężnej.> 

12. Termin zapłaty kary pieniężnej wynosi 30 dni od dnia, w którym decyzja o wymierzeniu 

kary stała się ostateczna. 

[13. Kary pieniężne stanowią dochód budżetu państwa i są wpłacane na rachunek bankowy 

odpowiednio wojewódzkiego inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-

Spożywczych albo wojewódzkiego inspektoratu Inspekcji Handlowej.] 

<13. Kary pieniężne są wpłacane na rachunek bankowy wojewódzkiego inspektoratu 

jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.> 

<14. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie oraz w Kodeksie postępowania 

administracyjnego do kar pieniężnych stosuje się odpowiednio przepisy działu III 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, 

z późn. zm.), z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują Głównemu 

Inspektorowi albo wojewódzkiemu inspektorowi właściwemu ze względu na miejsce 

przeprowadzenia kontroli.> 

 

 

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1557) 

 

Art. 3. 

1. Inspekcja realizuje, w celu zapewnienia ochrony zdrowia publicznego, zadania z zakresu: 

1)   ochrony zdrowia zwierząt; 

2)   bezpieczeństwa: 

a)  produktów pochodzenia zwierzęcego, 

b)  żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia 

niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego znajdującej się 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), 

zwanym dalej "rolniczym handlem detalicznym". 

2. Inspekcja wykonuje swoje zadania w szczególności przez: 

1)   zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych; 
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1a)  badania kontrolne zakażeń zwierząt; 

2)    monitorowanie chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych 

oraz związanej z nimi oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe: 

a)  u zwierząt, 

b)  w produktach pochodzenia zwierzęcego, 

c)  w żywności, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b, 

d)  w paszach; 

3)    badanie zwierząt rzeźnych, produktów pochodzenia zwierzęcego i żywności, o której 

mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b; 

4)   przeprowadzanie: 

a)  weterynaryjnej kontroli granicznej, 

b)  kontroli weterynaryjnej w handlu i wywozie zwierząt oraz produktów w 

rozumieniu przepisów o kontroli weterynaryjnej w handlu, 

c)  kontroli administracyjnych i kontroli na miejscu przestrzegania wymogów w 

zakresie określonym w przepisach o płatnościach w ramach systemów wsparcia 

bezpośredniego, jako organ kontroli, o którym mowa w art. 67 ust. 1 lit. a 

rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 809/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. 

ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i 

kontroli, środków rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności 

(Dz. Urz. UE L 227 z 31.07.2014, str. 69), 

d)  kontroli wyrobów do diagnostyki in vitro stosowanych w medycynie 

weterynaryjnej, w rozumieniu art. 2 pkt 40 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o 

ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 

2017 r. poz. 1855 oraz z 2018 r. poz. 50 i 650), zwanych dalej "wyrobami do 

diagnostyki in vitro stosowanymi w medycynie weterynaryjnej", mającej na celu 

ustalenie, czy wprowadzone do obrotu lub używania wyroby znajdują się w 

wykazie wyrobów do diagnostyki in vitro stosowanych w medycynie 

weterynaryjnej, o którym mowa w art. 76a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o 

ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, 

e)  kontroli działalności hodowcy, dostawcy i użytkownika prowadzonej na podstawie 

ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do 
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celów naukowych lub edukacyjnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1207), w tym w 

zakresie: 

–  utrzymywania zwierząt przeznaczonych do wykorzystania lub wykorzystywanych 

do celów naukowych lub edukacyjnych, 

–  prowadzenia ewidencji zwierząt, 

–  przeprowadzania doświadczeń; 

5)   sprawowanie nadzoru nad: 

a)   bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym przy ich produkcji i 

wprowadzaniu na rynek, w szczególności nad wymaganiami weterynaryjnymi w 

sprzedaży bezpośredniej, rolniczym handlu detalicznym oraz działalności 

marginalnej, lokalnej i ograniczonej, 

aa)   bezpieczeństwem żywności, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b, 

b)  wprowadzaniem na rynek zwierząt, produktów ubocznych pochodzenia 

zwierzęcego w rozumieniu art. 3 pkt 1 w związku z art. 2 ust. 2 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 

r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia 

zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego 

rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych 

pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1, z późn. zm.) i 

produktów pochodnych w rozumieniu art. 3 pkt 2 tego rozporządzenia, 

c)  wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem pasz, dodatków stosowanych w żywieniu 

zwierząt, organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku 

paszowego i pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz nad transgranicznym 

przemieszczaniem organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do 

użytku paszowego, 

d)  zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz jakością zdrowotną materiału 

biologicznego i jaj wylęgowych drobiu, 

e)  obrotem i ilością stosowanych produktów leczniczych weterynaryjnych, 

f)  wytwarzaniem i stosowaniem pasz leczniczych, 

g)  przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt, 

h)  przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz przemieszczaniem 

zwierząt, 
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i)  przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych w gospodarstwach utrzymujących 

zwierzęta gospodarskie; 

j)  (uchylona); 

6)    prowadzenie monitorowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, 

biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych: 

a)  u zwierząt, 

b)  w wydzielinach i wydalinach zwierząt, 

c)  w tkankach lub narządach zwierząt, 

d)  w produktach pochodzenia zwierzęcego, 

e)  w żywności, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b, 

f)  w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt, 

g)  w paszach; 

7)   prowadzenie wymiany informacji w ramach systemów wymiany informacji, o których 

mowa w przepisach Unii Europejskiej; 

[8)    przyjmowanie informacji o niebezpiecznych produktach żywnościowych oraz o 

paszach od organów Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcji 

Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych - w zakresie kompetencji tych 

inspekcji, a od organów Inspekcji Handlowej - o niebezpiecznych produktach 

żywnościowych pochodzenia zwierzęcego i niebezpiecznej żywności, o której mowa w 

ust. 1 pkt 2 lit. b, a także ocena ryzyka i stopnia zagrożenia spowodowanego 

niebezpiecznym produktem żywnościowym lub paszą, a następnie przekazywanie tych 

informacji do kierującego siecią systemu RASFF, o którym mowa w art. 85 ustawy z 

dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.] 

<8) przyjmowanie informacji o niebezpiecznych produktach żywnościowych oraz o 

paszach od organów Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz 

Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych – w zakresie 

kompetencji tych inspekcji, a także ocena ryzyka i stopnia zagrożenia 

spowodowanego niebezpiecznym produktem żywnościowym lub paszą, a 

następnie przekazywanie tych informacji do kierującego siecią systemu RASFF, 

o którym mowa w art. 85 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie 

żywności i żywienia.> 

3. Inspekcja wykonuje zadania, o których mowa w ust. 1 i 2, na podstawie przepisów 

odrębnych. 
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4. Na terenach i w stosunku do jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony 

Narodowej i przez niego nadzorowanych oraz jednostek wojsk obcych przebywających na 

tych terenach zadania określone w ust. 1, w zakresie ochrony zdrowia zwierząt oraz 

bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego w celu zapewnienia ochrony 

zdrowia publicznego, wykonuje Szef Służby Weterynaryjnej - Inspektor Weterynaryjny 

Wojska Polskiego. 

5. Szef Służby Weterynaryjnej - Inspektor Weterynaryjny Wojska Polskiego wykonuje swoje 

zadania przy pomocy Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej. 

6. Szef Służby Weterynaryjnej - Inspektor Weterynaryjny Wojska Polskiego lub osoba przez 

niego upoważniona może uczestniczyć w prowadzonej przez organy Inspekcji: 

1)   weterynaryjnej kontroli granicznej środków transportu, w tym okrętów i statków 

powietrznych wykorzystywanych do przewozu zwierząt lub produktów pochodzenia 

zwierzęcego na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz wojsk obcych; 

2)   kontroli zakładów zaopatrujących lub ubiegających się o zaopatrywanie Sił Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej w produkty pochodzenia zwierzęcego. 

6a. Kontrole należące do zakresu działania właściwych organów Inspekcji Weterynaryjnej 

wykonują również organy Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie określonym w 

przepisach odrębnych. 

7. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, organizację oraz 

szczegółowe warunki i tryb wykonywania zadań przez Wojskową Inspekcję 

Weterynaryjną, uwzględniając rodzaj i charakter zadań, kompetencje i wymagania 

niezbędne do sprawowania nadzoru oraz możliwość skutecznego wykonywania tych 

zadań. 

8. Minister właściwy do spraw rolnictwa, w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, w 

drodze rozporządzenia, określi formy współpracy organów Inspekcji z Wojskową 

Inspekcją Weterynaryjną, uwzględniając: 

1)   sposób i tryb wzajemnego przekazywania informacji z zakresu, o którym mowa w ust. 

2 pkt 1-4; 

2)   zakres tej współpracy przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt; 

3)   warunki i sposób organizacji, uczestnictwa i prowadzenia wspólnych szkoleń 

Inspekcji i Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej. 

 

 



- 41 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

UWAGA: 

użyte w art. 12 w ust. 3 w pkt 5, w art. 30 w ust. 1 w pkt 5 w lit. m oraz n, a także w pkt 7, w 

różnym przypadku, wyrazy [środki żywienia zwierząt] zastępuje się użytym w odpowiednim 

przypadku wyrazem <pasze> 

Art. 12. 

1. Koszty działalności Inspekcji i wykonywania zadań, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3, są 

pokrywane z budżetu państwa. 

2. Wojewódzkie, powiatowe i graniczne inspektoraty weterynarii są państwowymi 

jednostkami budżetowymi. 

3. W budżetach wojewodów wyodrębnia się środki przeznaczone na: 

1)   zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt i chorób odzwierzęcych podlegających 

obowiązkowi zwalczania, w tym na odszkodowania, zapomogi i nagrody oraz zadania 

wynikające z planów gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt; 

2)   badania kontrolne zakażeń zwierząt; 

3)    monitorowanie chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych 

podlegających obowiązkowi monitorowania oraz związanej z nimi oporności na 

środki przeciwdrobnoustrojowe: 

a)  u zwierząt, 

b)  w produktach pochodzenia zwierzęcego, 

c)  w żywności, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 lit. b, 

d)  w paszach; 

4)    prowadzenie monitorowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, 

biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych: 

a)  u zwierząt, 

b)  w wydzielinach i wydalinach zwierząt, 

c)  w tkankach lub narządach zwierząt, 

d)  w produktach pochodzenia zwierzęcego, 

e)  w żywności, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 lit. b, 

f)  w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt, 

g)  w paszach; 

5)   realizację rocznych planów urzędowej kontroli środków żywienia zwierząt
(1)

 i pasz 

leczniczych. 
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4. Lekarzom weterynarii i innym osobom niebędącym pracownikami Inspekcji, wykonującym 

czynności związane ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób 

odzwierzęcych, przysługuje wynagrodzenie w wysokości określonej w przepisach 

wydanych na podstawie art. 16 ust. 6 pkt 2. 

5. (uchylony). 

Art. 13. 

1. Główny Lekarz Weterynarii: 

1)   ustala ogólne kierunki działania Inspekcji i wydaje instrukcje określające sposób jej 

postępowania, w tym instrukcje dotyczące stosowania przez organy Inspekcji 

przepisów Unii Europejskiej; 

2)   koordynuje i kontroluje wykonywanie zadań przez wojewódzkich, powiatowych i 

granicznych lekarzy weterynarii; 

3)   może wydawać wojewódzkim, powiatowym i granicznym lekarzom weterynarii 

polecenia dotyczące podjęcia określonych czynności oraz żądać od nich informacji z 

zakresu ich działania; 

4)   współpracuje z Międzynarodowym Urzędem do Spraw Epizootii oraz innymi 

organizacjami międzynarodowymi; 

5)    dokonuje analiz i ocen sytuacji epizootycznej, bezpieczeństwa produktów 

pochodzenia zwierzęcego i żywności, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 lit. b, i 

wymagań weterynaryjnych przy produkcji tych produktów i tej żywności; 

6)   opracowuje krajowe programy dotyczące realizacji zadań, o których mowa w art. 12 

ust. 3; 

7)   (uchylony); 

8)   organizuje szkolenia dla urzędowych lekarzy weterynarii; 

9)    utrzymuje rezerwę szczepionek, biopreparatów i produktów biobójczych oraz innych 

środków niezbędnych do diagnozowania i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, w 

tym chorób odzwierzęcych, oraz monitorowania chorób odzwierzęcych i 

odzwierzęcych czynników chorobotwórczych, a także związanej z nimi oporności na 

środki przeciwdrobnoustrojowe: 

a)  u zwierząt, 

b)  w produktach pochodzenia zwierzęcego, 

c)  w żywności, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 lit. b, 

d)  w paszach; 



- 43 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

10)  zarządza systemem wymiany informacji, o którym mowa w art. 36 ust. 1; 

10a)  sprawuje nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu teleinformatycznego, 

o którym mowa w art. 25d ust. 1; 

11)  prowadzi listę osób, o których mowa w art. 26; 

12)  wykonuje inne zadania określone w przepisach odrębnych. 

1a. Główny Lekarz Weterynarii: 

1)   tworzy podpunkt krajowego punktu kontaktowego (PKPK) sieci systemu RASFF 

realizującego zadania, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 8, i kieruje pracami tego 

podpunktu; 

[2)    jest odpowiedzialny za zbieranie informacji dotyczących wszystkich stwierdzonych 

przypadków niebezpiecznej żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz 

żywności, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 lit. b, i pasz - w zakresie objętym 

kompetencjami Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i 

Nasiennictwa, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz 

Inspekcji Handlowej - i za przekazywanie tych informacji do krajowego punktu 

kontaktowego sieci systemu RASFF.] 

<2) jest odpowiedzialny za zbieranie informacji dotyczących wszystkich 

stwierdzonych przypadków niebezpiecznej żywności pochodzenia roślinnego i 

zwierzęcego oraz żywności, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 lit. b, i pasz – w 

zakresie objętym kompetencjami Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej 

Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Inspekcji Jakości Handlowej 

Artykułów Rolno-Spożywczych – i za przekazywanie tych informacji do 

krajowego punktu kontaktowego sieci systemu RASFF.> 

1b. Sprawując nadzór, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a, Główny Lekarz Weterynarii w 

szczególności: 

1)   ma prawo do bezpośredniego dostępu do danych zawartych w centralnej bazie 

danych, o której mowa w art. 25d ust. 1 pkt 1; 

2)   przeprowadza kontrolę w zakresie prawidłowego funkcjonowania systemu 

teleinformatycznego, o którym mowa w art. 25d ust. 1, w tym kontroluje 

wprowadzanie przez upoważnione podmioty danych dotyczących wyników 

przeprowadzonych badań laboratoryjnych, w zakresie określonym w art. 23, do 

centralnej bazy danych, o której mowa w art. 25d ust. 1 pkt 1. 
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2. Główny Lekarz Weterynarii współpracuje z organami, o których mowa w art. 1 pkt 2, oraz 

Komisją Europejską w zakresie nadzoru nad przestrzeganiem prawodawstwa 

weterynaryjnego i przepisów dotyczących bezpieczeństwa żywności, o której mowa w art. 

3 ust. 1 pkt 2 lit. b. Informację o sposobie i zakresie tej współpracy minister właściwy do 

spraw rolnictwa przekazuje organom centralnym państw członkowskich Unii Europejskiej 

odpowiedzialnym za stosowanie prawodawstwa weterynaryjnego lub przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa żywności, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 lit. b, oraz 

Komisji Europejskiej. 

3. Główny Lekarz Weterynarii w zakresie realizacji zadania, o którym mowa w ust. 2, działa z 

urzędu lub na wniosek organów, o których mowa w art. 1 pkt 2, lub Komisji Europejskiej. 

4. Główny Lekarz Weterynarii, realizując zadanie, o którym mowa w ust. 2, przekazuje 

informacje uzyskane przez organy Inspekcji przy wykonywaniu czynności, o których 

mowa w art. 3 ust. 2. 

5. Główny Lekarz Weterynarii może odmówić przekazania informacji organom, o których 

mowa w art. 1 pkt 2, lub podjęcia działań, jeżeli mogłoby to stanowić zagrożenie dla 

bezpieczeństwa państwa, podając uzasadnienie tej odmowy. 

6. Do informacji, o których mowa w ust. 4, stosuje się przepisy o ochronie informacji 

niejawnych. 

7. Informacje, o których mowa w ust. 4, dotyczące działań: 

1)    naruszających lub mogących naruszać prawodawstwo weterynaryjne lub przepisy 

dotyczące bezpieczeństwa żywności, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 lit. b, w 

stopniu zagrażającym zdrowiu publicznemu lub 

2)   mających szczególne znaczenie dla Unii Europejskiej lub powodujących 

konsekwencje dla poszczególnych państw członkowskich 

- Główny Lekarz Weterynarii, po porozumieniu z Komisją Europejską i organami, o 

których mowa w art. 1 pkt 2, zainteresowanych państw członkowskich oraz w 

przypadku braku innych środków zapobiegawczych, podaje do publicznej wiadomości 

w środkach masowego przekazu. 

8. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, zakres i tryb 

współpracy Głównego Lekarza Weterynarii z organami, o których mowa w art. 1 pkt 2, 

oraz Komisją Europejską, biorąc pod uwagę: 

1)   prawidłowe stosowanie prawodawstwa weterynaryjnego i przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa żywności, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 lit. b; 
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2)   wykrywanie naruszeń prawodawstwa weterynaryjnego i przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa żywności, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 lit. b, oraz zapobieganie 

tym naruszeniom; 

3)   konieczność informowania o zawieranych z państwami trzecimi umowach lub 

porozumieniach w zakresie weterynarii. 

9. Główny Lekarz Weterynarii składa, do dnia 30 kwietnia, ministrowi właściwemu do spraw 

rolnictwa sprawozdanie z realizacji zadań Inspekcji w roku ubiegłym. 

 

Art. 30. 

1. Inspekcja pobiera opłaty za: 

1)   kontrolę: 

a)  zwierząt, 

b)  produktów, połączoną z pobraniem próbek do badań laboratoryjnych 

- przeznaczonych do wywozu, handlu lub przemieszczania w celach niehandlowych 

albo umieszczenia na rynku krajowym, jeżeli przepisy odrębne wymagają 

zaopatrzenia ich w dokument wystawiony przez urzędowego lekarza weterynarii; 

2)   przeprowadzenie weterynaryjnej kontroli granicznej; 

3)   nadzór nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badanie przedubojowe i poubojowe, 

ocenę mięsa i nadzór nad przestrzeganiem w czasie uboju przepisów o ochronie 

zwierząt; 

4)   badania mięsa zwierząt łownych; 

5)   nadzór nad: 

a)  rozbiorem mięsa, 

b)  przechowywaniem mięsa i produktów mięsnych, 

c)  przetwórstwem mięsa, 

d)  punktami odbioru mleka, przetwórstwem mleka oraz przechowywaniem 

produktów mlecznych, 

e)  przetwórstwem lub przechowywaniem jaj konsumpcyjnych lub produktów 

jajecznych, 

f)  pozyskiwaniem, obróbką lub przechowywaniem materiału biologicznego, jaj 

wylęgowych drobiu lub jaj i gamet przeznaczonych do celów hodowlanych, 

g)  pozyskiwaniem, składowaniem lub przetwarzaniem produktów ubocznych 

pochodzenia zwierzęcego lub produktów pochodnych, 
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h)  miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami, a także 

wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt, 

i)  kwarantanną zwierząt, z wyjątkiem kwarantanny przeprowadzonej w granicznym 

posterunku kontroli, 

j)  wyładowywaniem albo pierwszą sprzedażą produktów rybołówstwa ze statków 

rybackich, 

k)  obróbką, przetwórstwem, przechowywaniem ryb, skorupiaków, mięczaków, żab 

lub ich produktów oraz wyładowywaniem ze statku przetwórni produktów 

rybołówstwa, 

l)  działalnością związaną ze sprzedażą bezpośrednią, 

m)  wytwarzaniem środków żywienia zwierząt
(2)

 i pasz leczniczych przeznaczonych 

do obrotu oraz warunkami ich przechowywania lub sprzedaży, 

n)  wytwarzaniem środków żywienia zwierząt
(3)

 nieprzeznaczonych do obrotu, 

zawierających dodatki paszowe z grup: antybiotyków, kokcydiostatyków i innych 

produktów leczniczych i stymulatorów wzrostu oraz warunkami ich 

przechowywania; 

6)   kontrolę statków rybackich i statków przetwórni; 

7)   prowadzenie monitorowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, 

biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w ich 

wydzielinach i wydalinach, w tkankach lub narządach zwierząt, w produktach 

pochodzenia zwierzęcego, w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt oraz środkach 

żywienia zwierząt
(4)

; 

8)   badania laboratoryjne próbek: 

a)  pobranych w trakcie postępowania związanego z wykryciem substancji 

niedozwolonych, 

b)  pobranych w czasie sprawowania nadzoru, jeżeli wyniki tych badań wykażą 

naruszenie przepisów lub są niezbędne do wydania świadectwa zdrowia albo 

wynikają ze szczególnych wymagań państwa, dla którego jest przeznaczony 

produkt; 

9)   wydawanie pozwoleń weterynaryjnych na przywóz przesyłek zwierząt lub produktów, 

jeżeli przepisy odrębne tak stanowią; 

10)  badania kontrolne zakażeń zwierząt w kierunku bonamiozy i marteiliozy; 
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11)  badanie mięsa w przypadku złożenia przez posiadacza mięsa odwołania od decyzji w 

sprawie oceny tego mięsa, jeżeli wynik powtórnego badania potwierdzi pierwotną 

ocenę. 

2. Do opłat, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i pkt 5 lit. h oraz i, dolicza się koszty: 

1)   dojazdu związanego z wykonywaniem czynności; 

2)   użytych produktów leczniczych weterynaryjnych lub wyrobów medycznych w 

rozumieniu art. 2 pkt 38 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 211 oraz z 2018 r. poz. 650); 

3)   szczegółowych badań i zabiegów specjalistycznych, w tym badań w kierunku reakcji 

alergicznych, badań serologicznych, pobrania próbek płynów ustrojowych, wydzielin i 

wydalin, wymazów, wypłuczyn oraz badań laboratoryjnych. 

3. Do opłat: 

1)   o których mowa w ust. 1 pkt 2, dolicza się koszty badań laboratoryjnych związane z 

pobieraniem i badaniem próbek; 

2)   o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, związanych z badaniem na terenie gospodarstwa 

lub fermy albo rzeźni o małej zdolności produkcyjnej dolicza się koszty dojazdu do 

miejsca wykonania czynności; 

3)   o których mowa w ust. 1 pkt 6, związanych z kontrolą statków rybackich i statków 

przetwórni za granicą dolicza się koszty przemieszczenia na ten statek. 

 

 

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

zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018 r. poz. 1967) 

 

Art. 62. 

[1. Organy Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji 

Farmaceutycznej
(15)

, Inspekcji Handlowej, Inspekcji Transportu Drogowego, Inspekcji 

Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz jednostki samorządu 

terytorialnego współpracują przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób 

odzwierzęcych.] 

<1. Organy Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej 

Inspekcji Farmaceutycznej, Inspekcji Transportu Drogowego, Inspekcji Jakości 

Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz jednostki samorządu terytorialnego 
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współpracują przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób 

odzwierzęcych.> 

2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, warunki, tryb i formę współpracy, o 

której mowa w ust. 1, mając na względzie ochronę zdrowia publicznego i zdrowia 

zwierząt oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy Unii Europejskiej. 

 

 

USTAWA 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 2019 r. poz. 915) 

 

[Art. 44a. 

1. Inspekcja Handlowa współpracuje z Inspekcją przy sprawowaniu nadzoru, o którym mowa 

w art. 39 ust. 1 pkt 5, w zakresie wprowadzania do obrotu produktów rolnych lub środków 

spożywczych posiadających chronione nazwy pochodzenia, chronione oznaczenia 

geograficzne lub będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami lub 

odwołujących się do chronionych nazw pochodzenia, chronionych oznaczeń 

geograficznych lub gwarantowanych tradycyjnych specjalności. 

2. Główny Inspektor przekazuje Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

posiadane informacje o producentach produktów rolnych lub środków spożywczych 

posiadających chronione nazwy pochodzenia, chronione oznaczenia geograficzne lub 

będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami. 

3. Wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej właściwy ze względu na miejsce 

przeprowadzanej - na zasadach określonych w odrębnych przepisach - kontroli 

podmiotów prowadzących działalność w zakresie wprowadzania do obrotu produktów 

rolnych lub środków spożywczych posiadających chronione nazwy pochodzenia, 

chronione oznaczenia geograficzne lub będących gwarantowanymi tradycyjnymi 

specjalnościami lub odwołujących się do chronionych nazw pochodzenia, chronionych 

oznaczeń geograficznych lub gwarantowanych tradycyjnych specjalności przekazuje 

wojewódzkiemu inspektorowi właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia tej 

działalności dane i informacje o wykrytych w trakcie kontroli naruszeniach i 

podejrzeniach naruszenia przepisów dotyczących rejestracji i ochrony nazw i oznaczeń 

produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych w zakresie 

tych produktów. 
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4. Szczegółowe warunki i sposób współpracy przy sprawowaniu nadzoru, o którym mowa w 

art. 39 ust. 1 pkt 5, w zakresie wprowadzania do obrotu produktów rolnych lub środków 

spożywczych posiadających chronione nazwy pochodzenia, chronione oznaczenia 

geograficzne lub będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami lub 

odwołujących się do chronionych nazw pochodzenia, chronionych oznaczeń 

geograficznych lub gwarantowanych tradycyjnych specjalności, określa porozumienie 

zawarte między Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów a Głównym 

Inspektorem.] 

Art. 58c. 

1. Kary pieniężne, o których mowa w art. 58a, nakłada Główny Inspektor w drodze decyzji. 

[2. Kary pieniężne, o których mowa w art. 58b, nakłada w drodze decyzji właściwy ze 

względu na miejsce przeprowadzonej kontroli wojewódzki inspektor albo wojewódzki 

inspektor Inspekcji Handlowej.] 

<2. Kary pieniężne, o których mowa w art. 58b, nakłada w drodze decyzji wojewódzki 

inspektor właściwy ze względu na miejsce przeprowadzonej kontroli.> 

3. Kary pieniężne, o których mowa w art. 58a i art. 58b, nakłada się przy uwzględnieniu 

stopnia szkodliwości czynu, zakresu naruszenia, dotychczasowej działalności podmiotu 

dokonującego naruszenia i wielkości jego obrotów. 

4. Termin zapłaty kar pieniężnych, o których mowa w art. 58a i art. 58b, wynosi 30 dni od 

dnia, w którym decyzja o nałożeniu kary stała się ostateczna. 

[5. Środki finansowe pochodzące z kar pieniężnych, o których mowa w art. 58a i art. 58b, 

stanowią dochód budżetu państwa i są wnoszone na rachunek bieżący dochodów 

państwowej jednostki budżetowej obsługującej odpowiednio Głównego Inspektora, 

wojewódzkiego inspektora albo wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, który 

wydał decyzję o nałożeniu kary. 

6. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale do kar pieniężnych, o których mowa w 

art. 58a i art. 58b, stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.).] 

<5. Środki finansowe pochodzące z kar pieniężnych, o których mowa w art. 58a i art. 

58b, są wnoszone na rachunek bieżący dochodów państwowej jednostki budżetowej 

obsługującej odpowiednio Głównego Inspektora albo wojewódzkiego inspektora, 

który wydał decyzję o nałożeniu kary. 
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6. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie oraz w Kodeksie postępowania 

administracyjnego do kar pieniężnych stosuje się odpowiednio przepisy działu III 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, 

z późn. zm.), z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują Głównemu 

Inspektorowi albo wojewódzkiemu inspektorowi właściwemu ze względu na miejsce 

przeprowadzenia kontroli.> 

 

 

USTAWA z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 824) 

Art. 22. 

1. Powiatowy lekarz weterynarii: 

1)   przekazuje, za pośrednictwem wojewódzkiego lekarza weterynarii, Głównemu 

Lekarzowi Weterynarii informacje zawarte w rejestrze i wykazach, o których mowa w 

art. 20 ust. 1, w tym informacje o każdej zmianie stanu faktycznego lub prawnego 

ujawnionego w tym rejestrze albo wykazach; 

2)   powiadamia o skreśleniu zakładu z rejestru, o którym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. 

a: 

a)  państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, 

[b)  wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej.] 

<b) wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.> 

2. Główny Lekarz Weterynarii, na podstawie informacji przekazywanych przez powiatowego 

lekarza weterynarii, o których mowa w ust. 1 pkt 1, sporządza i uaktualnia, w formie 

papierowej lub elektronicznej: 

1)   wykaz podmiotów podlegających rejestracji, z wyłączeniem podmiotów 

prowadzących działalność w zatwierdzonych zakładach; 

2)   wykaz zatwierdzonych zakładów, ze wskazaniem zakładów zatwierdzonych 

korzystających z krajowych środków dostosowujących, o których mowa w art. 10 ust. 

3 rozporządzenia nr 853/2004; 

3)   wykaz zakładów, o których mowa w art. 21a ust. 1. 

3. Główny Lekarz Weterynarii przekazuje Komisji Europejskiej informacje zgodnie z art. 31 

rozporządzenia Komisji (WE) nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008 r. ustanawiającego 

szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie 
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norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz. Urz. UE L 163 z 24.06.2008, str. 6, z późn. 

zm.). 

 

 

USTAWA z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. z 2019 r. poz. 269) 

 

Art. 33. 

1. Organy Inspekcji Weterynaryjnej sprawują nadzór nad wytwarzaniem, obrotem i 

stosowaniem pasz oraz pasz leczniczych. 

[2. Organy Inspekcji Handlowej sprawują, zgodnie z przepisami o Inspekcji Handlowej, 

nadzór nad obrotem detalicznym paszami przeznaczonymi dla zwierząt domowych, z 

wyłączeniem obrotu tymi paszami prowadzonego przez zakłady lecznicze dla zwierząt.] 

<2. Organy Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych sprawują, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej 

artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2178 i …), nadzór nad obrotem 

detalicznym paszami przeznaczonymi dla zwierząt domowych, z wyłączeniem obrotu 

tymi paszami prowadzonego przez zakłady lecznicze dla zwierząt.> 

 

 

USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1252) 

Art. 87. 

1. Zadania związane z funkcjonowaniem programu monitoringu na potrzeby oceny ryzyka 

realizuje Rada do Spraw Monitoringu Żywności i Żywienia, zwana dalej "Radą", 

działająca przy ministrze właściwym do spraw zdrowia. 

2. W skład Rady wchodzi: 

1)   po jednym przedstawicielu każdej jednostki badawczo-rozwojowej
(11)

, o której mowa 

w art. 86 ust. 2; 

2)   dziewięciu przedstawicieli nauki reprezentujących kierunki badań objęte zakresem 

monitoringu, z uczelni oraz jednostek badawczo-rozwojowych
(12)

 niebędących 

wykonawcami tych badań; 

3)   po dwóch przedstawicieli ministra właściwego do spraw zdrowia oraz ministra 

właściwego do spraw rolnictwa; 
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[4)   po jednym przedstawicielu ministra właściwego do spraw środowiska oraz Prezesa 

Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.] 

<4) jeden przedstawiciel ministra właściwego do spraw środowiska.> 

3. Przewodniczącym Rady jest przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdrowia, a 

zastępcą przewodniczącego - przedstawiciel ministra właściwego do spraw rolnictwa 

wskazani przez właściwego ministra. 

[4. Członków Rady powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw zdrowia w uzgodnieniu 

lub na wniosek ministrów i władz uczelni, których przedstawiciele wchodzą w skład Rady, 

oraz Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.] 

<4. Członków Rady powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw zdrowia w 

uzgodnieniu lub na wniosek ministrów i władz uczelni, których przedstawiciele 

wchodzą w skład Rady.> 

5. Do zadań Rady należy w szczególności: 

1)   przygotowywanie perspektywicznych kierunków badań monitoringowych; 

2)   przygotowywanie okresowych planów badań monitoringowych; 

3)   opiniowanie wykonanych badań monitoringowych w odniesieniu do założonych 

celów i uzyskiwanych wyników oraz raportu z badań monitoringowych 

przygotowywanego corocznie przez jednostki badawczo-rozwojowe
(13)

 prowadzące 

badania monitoringowe; 

4)   współudział w upowszechnianiu wyników badań monitoringowych, publikowanych w 

raporcie z badań monitoringowych w ramach działalności zawodowej członków Rady; 

5)   współpraca z organami urzędowej kontroli żywności; 

6)   doradztwo naukowe na rzecz organów urzędowej kontroli żywności; 

7)   dokonywanie oceny ryzyka. 

6. Dokumenty, o których mowa w ust. 5 pkt 1-3, są przedstawiane przez Radę do akceptacji 

przez ministra właściwego do spraw zdrowia i ministra właściwego do spraw rolnictwa. 

7. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, regulamin pracy Rady, biorąc pod uwagę 

zakres jej zadań. 

8. Członkom Rady, z wyjątkiem członków Rady będących pracownikami urzędów organów 

administracji rządowej, za udział w posiedzeniach przysługują diety oraz zwrot kosztów 

podróży na obszarze kraju przewidziane w przepisach wydanych na podstawie art. 77
5
 § 2 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040). 
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9. Obsługę sekretariatu Rady oraz publikację raportu zapewnia minister właściwy do spraw 

zdrowia. 

Art. 94. 

[1. Minister właściwy do spraw zdrowia, działając we współpracy z ministrem właściwym do 

spraw rolnictwa, ministrem właściwym do spraw rynków rolnych oraz Prezesem Urzędu 

Ochrony Konkurencji i Konsumentów, koordynuje działania mające na celu opracowanie 

zintegrowanego wieloletniego krajowego planu urzędowych kontroli żywności i pasz, o 

którym mowa w art. 41 i 42 rozporządzenia nr 882/2004, oraz współpracuje w tym 

zakresie z państwami członkowskimi Unii Europejskiej i Komisją Europejską. 

2. Główny Inspektor Sanitarny we współpracy z Głównym Lekarzem Weterynarii będącym 

koordynatorem zadań inspekcji, o których mowa w ust. 3, oraz Prezesem Urzędu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów są organami właściwymi do zadań związanych z 

opracowaniem i realizacją wieloletniego krajowego planu, o którym mowa w ust. 1. ] 

<1. Minister właściwy do spraw zdrowia, działając we współpracy z ministrem 

właściwym do spraw rolnictwa oraz ministrem właściwym do spraw rynków rolnych, 

koordynuje działania mające na celu opracowanie zintegrowanego wieloletniego 

krajowego planu urzędowych kontroli żywności i pasz, o którym mowa w art. 41 i 

art. 42 rozporządzenia nr 882/2004, oraz współpracuje w tym zakresie z państwami 

członkowskimi Unii Europejskiej i Komisją Europejską. 

2. Główny Inspektor Sanitarny we współpracy z Głównym Lekarzem Weterynarii 

będącym koordynatorem zadań inspekcji, o których mowa w ust. 3, są organami 

właściwymi do zadań związanych z opracowaniem i realizacją wieloletniego 

krajowego planu, o którym mowa w ust. 1.> 

3. Główny Lekarz Weterynarii, w ramach współpracy, o której mowa w ust. 2, jest 

odpowiedzialny za koordynowanie: 

1)   opracowania planów urzędowych kontroli w części dotyczącej kompetencji Inspekcji 

Weterynaryjnej, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Inspekcji 

Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych; 

2)   realizacji planów urzędowych kontroli w zakresie, o którym mowa w pkt 1; 

3)   przygotowywania rocznych sprawozdań z realizacji planów w zakresie, o którym 

mowa w pkt 1. 
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USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1559 oraz z 

2019 r. poz. 730 i 2020) 

Art. 52. 

Wyższymi stanowiskami w służbie cywilnej są stanowiska: 

1)   dyrektora generalnego urzędu; 

2)   kierującego departamentem lub komórką równorzędną w Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów, urzędzie ministra, urzędzie obsługującym przewodniczącego komitetu 

wchodzącego w skład Rady Ministrów, urzędzie centralnego organu administracji 

rządowej oraz kierującego wydziałem lub komórką równorzędną w urzędzie 

wojewódzkim, a także zastępcy tych osób; 

3)   wojewódzkiego lekarza weterynarii i jego zastępcy; 

3a)   powiatowego lekarza weterynarii i jego zastępcy; 

<3b) wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych i jego 

zastępcy;> 

4)   kierującego komórką organizacyjną w Biurze Nasiennictwa Leśnego, a także zastępcy tej 

osoby; 

5)    dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, dyrektora izby administracji skarbowej, 

naczelnika urzędu skarbowego, naczelnika urzędu celno-skarbowego, a także zastępcy 

tych osób. 

Art. 53a. 

1. Osoby na stanowiska, o których mowa w art. 52 pkt 1, powołuje i odwołuje właściwy 

minister, kierownik urzędu centralnego, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów lub 

wojewoda. 

2. Osoby na stanowiska, o których mowa w art. 52 pkt 2, powołuje i odwołuje dyrektor 

generalny urzędu. 

3. Osoby na stanowiska, o których mowa w art. 52 pkt 3, powołuje i odwołuje Główny Lekarz 

Weterynarii, w porozumieniu z właściwym wojewodą. 

3a. Osoby na stanowiska, o których mowa w art. 52 pkt 3a, powołuje i odwołuje wojewódzki 

lekarz weterynarii. 

<3b. Osoby na stanowiska, o których mowa w art. 52 pkt 3b, powołuje i odwołuje 

wojewoda: 
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1) za zgodą Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-

Spożywczych – w przypadku wojewódzkiego inspektora jakości handlowej 

artykułów rolno-spożywczych; 

2) na wniosek wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-

spożywczych – w przypadku zastępcy wojewódzkiego inspektora jakości 

handlowej artykułów rolno-spożywczych.> 

4. Osoby na stanowiska, o których mowa w art. 52 pkt 4, powołuje i odwołuje dyrektor Biura 

Nasiennictwa Leśnego. 

4a. Osoby na stanowiska, o których mowa w art. 52 pkt 5, powołuje i odwołuje się według 

odrębnych przepisów. 

5. Powołanie na stanowiska, o których mowa w ust. 1-4a, jest równoznaczne z nawiązaniem 

stosunku pracy na podstawie powołania, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, 1000 i 1076). 

6. Urzędnikowi służby cywilnej oraz pracownikowi służby cywilnej powołanemu na 

stanowisko, o którym mowa w art. 52 pkt 2-5, dyrektor generalny urzędu, w którym jest 

on zatrudniony, udziela urlopu bezpłatnego na czas powołania. 

7. Urzędnikowi służby cywilnej oraz pracownikowi służby cywilnej powołanemu na 

stanowisko, o którym mowa w art. 52 pkt 1, w urzędzie, w którym jest on dotychczas 

zatrudniony, urlopu bezpłatnego udziela kierownik tego urzędu. 

8. Dyrektorowi generalnemu powołanemu na stanowisko, o którym mowa w art. 52 pkt 1-4 

urlopu bezpłatnego udziela kierownik urzędu, w którym jest on dotychczas zatrudniony. 

9. Po zakończeniu urlopu bezpłatnego dyrektor generalny urzędu wyznacza urzędnikowi 

służby cywilnej oraz pracownikowi służby cywilnej stanowisko pracy zgodne z jego 

kwalifikacjami i umiejętnościami zawodowymi. 

 

Art. 116. 

1. Sprawy dyscyplinarne członków korpusu służby cywilnej rozpoznają komisje 

dyscyplinarne: 

1)   w I instancji - komisja dyscyplinarna; 

2)   w II instancji - Wyższa Komisja Dyscyplinarna Służby Cywilnej, zwana dalej 

"Wyższą Komisją Dyscyplinarną". 

2. Sprawy dyscyplinarne osób zajmujących stanowiska dyrektorów generalnych urzędu 

rozpoznaje w I i II instancji Wyższa Komisja Dyscyplinarna. 
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3. Sprawy dyscyplinarne osób zajmujących stanowiska wojewódzkich lekarzy weterynarii i 

ich zastępców rozpatruje w I instancji komisja dyscyplinarna działająca w urzędzie 

obsługującym Głównego Lekarza Weterynarii. 

4. Sprawy dyscyplinarne osób zajmujących stanowiska powiatowych lekarzy weterynarii i ich 

zastępców rozpatruje w I instancji komisja dyscyplinarna działająca w urzędzie 

obsługującym właściwego wojewódzkiego lekarza weterynarii. 

<5. Sprawy dyscyplinarne dotyczące osób zajmujących stanowiska wojewódzkich 

inspektorów jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych i ich zastępców 

rozpatruje w I instancji komisja dyscyplinarna działająca w urzędzie obsługującym 

Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.> 

 

Art. 124. 

1. Rzecznika dyscyplinarnego urzędu powołuje dyrektor generalny urzędu spośród 

podległych mu członków korpusu służby cywilnej. 

2. Rzecznika dyscyplinarnego do spraw dyscyplinarnych osób zajmujących stanowiska 

dyrektorów generalnych urzędów powołuje Szef Służby Cywilnej, spośród członków 

korpusu służby cywilnej. 

3. Rzecznika dyscyplinarnego do spraw dyscyplinarnych osób zajmujących stanowiska 

wojewódzkich lekarzy weterynarii i ich zastępców powołuje Główny Lekarz Weterynarii, 

spośród podległych mu członków korpusu służby cywilnej. 

3a. Rzecznika dyscyplinarnego do spraw dyscyplinarnych osób zajmujących stanowiska 

powiatowych lekarzy weterynarii i ich zastępców powołuje wojewódzki lekarz 

weterynarii, spośród podległych mu członków korpusu służby cywilnej. 

<3b. Rzecznika dyscyplinarnego do spraw dyscyplinarnych dotyczących osób 

zajmujących stanowiska wojewódzkich inspektorów jakości handlowej artykułów 

rolno-spożywczych i ich zastępców powołuje Główny Inspektor Jakości Handlowej 

Artykułów Rolno-Spożywczych, spośród podległych mu członków korpusu służby 

cywilnej.> 

4. W uzasadnionych przypadkach można powołać zastępcę rzecznika dyscyplinarnego. 

Przepisy ust. 1-3 i 5 oraz art. 125 stosuje się odpowiednio. 

5. W przypadku powołania komisji dyscyplinarnej w trybie określonym w art. 117 ust. 2, 

porozumienie może przewidywać powołanie wspólnego rzecznika dyscyplinarnego. 
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USTAWA z dnia 5 grudnia 2008 r. o organizacji rynku rybnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1489) 

 

Art. 5. 

1. Kontrola produktów rybnych jest przeprowadzana przez: 

1)    Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego - w trybie i na zasadach określonych 

w ustawie z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. z 2019 r. poz. 

586, 642 i 730) przy wyładunku, pierwszej sprzedaży, składowaniu, o którym mowa w 

art. 30 rozporządzenia nr 1379/2013, oraz wprowadzaniu do obrotu produktów 

rybołówstwa, w odniesieniu do: 

a)  kategorii wielkości i kategorii świeżości określonych w rozporządzeniu Rady (WE) 

nr 2406/96 z dnia 26 listopada 1996 r. ustanawiającym wspólne normy handlowe 

w odniesieniu do niektórych produktów rybołówstwa (Dz. Urz. WE L 334 z 

23.12.1996, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 4, t. 

2, str. 331), zwanym dalej "rozporządzeniem nr 2406/96", 

b)  art. 9 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 640/2010 z dnia 7 

lipca 2010 r. w sprawie programu dokumentacji połowów tuńczyka 

błękitnopłetwego Thunnus thynnus i zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 

1984/2003 (Dz. Urz. UE L 194 z 24.07.2010, str. 1), zwanego dalej 

"rozporządzeniem nr 640/2010", 

c)  identyfikowalności, o której mowa w art. 58 rozporządzenia nr 1224/2009; 

2)   Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych - w trybie i na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-

spożywczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2164 i 2354 oraz z 2019 r. poz. 1038), w 

odniesieniu do: 

a)  kategorii wielkości i kategorii świeżości określonych w rozporządzeniu nr 2406/96, 

b)  oznaczania i etykietowania określonego w rozdziale III i IV rozporządzenia nr 

1379/2013 w zakresie informowania konsumentów o produktach rybołówstwa i 

akwakultury, 

c)  identyfikowalności, o której mowa w art. 58 rozporządzenia nr 1224/2009, oraz w 

zakresie określonym w art. 9 ust. 1 i 2 rozporządzenia nr 640/2010. 

[2. Inspekcja Handlowa sprawuje kontrolę i nadzór nad jakością handlową produktów 

rybnych, w tym w zakresie oznaczania i etykietowania produktów rybnych, o których 

mowa w rozdziale III i IV rozporządzenia nr 1379/2013, oraz identyfikowalności, o której 
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mowa w art. 58 rozporządzenia nr 1224/2009 - w trybie i na zasadach określonych 

odpowiednio w: 

1)   ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1930 i 

2227 oraz z 2019 r. poz. 1030); 

2)   ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.] 

3. Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego informuje niezwłocznie Inspekcję Jakości 

Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych o nieprawidłowościach dotyczących 

produktów rybołówstwa, w zakresie kategorii wielkości i kategorii świeżości, o których 

mowa w rozporządzeniu nr 2406/96, identyfikowalności, o której mowa w art. 58 

rozporządzenia nr 1224/2009, oraz w zakresie określonym w art. 9 ust. 1 i 2 

rozporządzenia nr 640/2010. 

4. Obowiązkowi, o którym mowa w art. 35 ust. 1 rozporządzenia nr 1379/2013, nie podlegają 

produkty rybołówstwa sprzedawane bezpośrednio ze statku rybackiego, pod warunkiem 

że wartość tych produktów dziennie nie przekracza kwoty określonej w art. 58 ust. 8 

rozporządzenia nr 1224/2009. 

Art. 8. 

1. Umieszczenia oznaczenia handlowego produktu rybnego w wykazie oznaczeń dokonuje się 

na pisemny wniosek składany do ministra właściwego do spraw rybołówstwa. 

2. Wniosek o umieszczenie w wykazie oznaczeń zawiera: 

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

2)   nazwę naukową produktu rybnego w języku łacińskim, proponowaną nazwę handlową 

w języku polskim oraz nazwę lokalną lub regionalną, jeżeli nazwy takie występują; 

3)   uzasadnienie wniosku. 

[3. Minister właściwy do spraw rybołówstwa zasięga w sprawie złożonego wniosku o 

umieszczenie w wykazie oznaczeń opinii podmiotów, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 

2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 

1668, z późn. zm.), działających w zakresie rybołówstwa morskiego lub rybactwa 

śródlądowego, Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, 

Szefa Krajowej Administracji Skarbowej i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i 

Konsumentów.] 

<3. Minister właściwy do spraw rybołówstwa zasięga w sprawie złożonego wniosku o 

umieszczenie w wykazie oznaczeń opinii podmiotów, o których mowa w art. 7 ust. 1 

pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 
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(Dz. U. z 2020 r. poz. 85), działających w zakresie rybołówstwa morskiego lub 

rybactwa śródlądowego, Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-

Spożywczych i Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.> 

4. Opinie, o których mowa w ust. 3, są wydawane w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

wystąpienia ministra właściwego do spraw rybołówstwa o ich wydanie. 

5. Opinie, o których mowa w ust. 3, zawierają: 

1)   stanowisko w sprawie akceptacji lub braku akceptacji zaproponowanej we wniosku o 

umieszczenie w wykazie oznaczeń nazwy handlowej produktu rybnego w języku 

polskim oraz nazwy lokalnej lub regionalnej, jeżeli została zaproponowana; 

2)   w przypadku braku akceptacji zaproponowanych nazw we wniosku o umieszczenie w 

wykazie oznaczeń - propozycje ich zmiany; 

3)   uzasadnienie wyrażonego stanowiska. 

6. Minister właściwy do spraw rybołówstwa umieszcza oznaczenie handlowe w wykazie 

oznaczeń, biorąc pod uwagę opinie, o których mowa w ust. 3, wiedzę i terminologię 

naukową oraz stosowane tradycyjnie nazewnictwo produktów rybnych oraz mając na celu 

ochronę pewności obrotu handlowego, zapewnienie właściwej informacji dla konsumenta 

i zapobieżenie nieuczciwej konkurencji. 

7. Minister właściwy do spraw rybołówstwa informuje wnioskodawcę, w formie pisemnej, o 

umieszczeniu oznaczenia handlowego w wykazie oznaczeń. 

8. Odmowa umieszczenia oznaczenia handlowego w wykazie oznaczeń następuje w drodze 

decyzji. 

 

 

USTAWA z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1353 i 

1824) 

[Art. 14. 

1. Inspekcja Handlowa współpracuje z Inspekcją przy sprawowaniu nadzoru, o którym mowa 

w art. 8, w zakresie wprowadzania do obrotu detalicznego produktów wymienionych w 

art. 1 ust. 2 lit. a lub b rozporządzenia nr 834/2007. 

2. Główny Inspektor przekazuje Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

posiadane informacje o producentach ekologicznych, którzy prowadzą działalność w 

zakresie wprowadzania do obrotu detalicznego produktów wymienionych w art. 1 ust. 2 
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lit. a lub b rozporządzenia nr 834/2007, w zakresie określonym w art. 63 ust. 3 

rozporządzenia nr 889/2008. 

3. Wojewódzki inspektor inspekcji handlowej właściwy ze względu na miejsce prowadzonej - 

na zasadach określonych w odrębnych przepisach - kontroli podmiotu prowadzącego 

działalność w zakresie wprowadzania do obrotu detalicznego produktów wymienionych w 

art. 1 ust. 2 lit. a lub b rozporządzenia nr 834/2007, przekazuje wojewódzkiemu 

inspektorowi właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia tej działalności dane i 

informacje o wykrytych w trakcie kontroli naruszeniach i podejrzeniach naruszenia 

przepisów dotyczących rolnictwa ekologicznego w zakresie tych produktów. 

4. Szczegółowe warunki i sposób współpracy przy sprawowaniu nadzoru, o którym mowa w 

art. 8, w zakresie wprowadzania do obrotu detalicznego produktów wymienionych w art. 1 

ust. 2 lit. a lub b rozporządzenia nr 834/2007, określa porozumienie zawarte między 

Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów a Głównym Inspektorem.] 

 

Art. 25. 

1. Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości 

prawnej, która: 

1)   uniemożliwia organowi Inspekcji prowadzenie czynności kontrolnych w ramach 

nadzoru, o którym mowa w art. 8, podlega karze pieniężnej w wysokości do 

dwudziestokrotnego przeciętnego wynagrodzenia; 

2)   utrudnia organowi Inspekcji prowadzenie czynności kontrolnych w ramach nadzoru, o 

którym mowa w art. 8, podlega karze pieniężnej w wysokości do piętnastokrotnego 

przeciętnego wynagrodzenia; 

3)   wprowadza do obrotu: 

a)  środek do produkcji ekologicznej niespełniający wymagań określonych na 

podstawie art. 16 ust. 1 lub 4 rozporządzenia nr 834/2007, 

b)  produkt lub substancję, o których mowa w art. 16 ust. 5 rozporządzenia nr 

834/2007, prowadząc do naruszenia celów lub zasad określonych w tytule II tego 

rozporządzenia lub ogólnych kryteriów tego artykułu 

- które zostały oznakowane w sposób mogący wprowadzać w błąd co do spełniania 

wymagań określonych na podstawie art. 16 rozporządzenia nr 834/2007, w tym 

przez oznakowanie określeniem "ekologiczny" lub pochodną tego określenia lub 

określeniem "eko" lub "bio", lub zostały oznakowane w sposób mogący 
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wprowadzać w błąd, co do możliwości stosowania w rolnictwie ekologicznym, 

podlega karze pieniężnej w wysokości do 200% korzyści majątkowej uzyskanej 

lub którą mógłby uzyskać za wprowadzony do obrotu środek, produkt lub 

substancję; 

4)   wprowadza do obrotu produkt rolnictwa ekologicznego jako produkt rolnictwa 

ekologicznego, który, wbrew obowiązkowi wynikającemu z art. 23-26 rozporządzenia 

nr 834/2007, nie został oznakowany lub został oznakowany z naruszeniem art. 23-26 

tego rozporządzenia, podlega karze pieniężnej w wysokości do trzykrotnego 

przeciętnego wynagrodzenia; 

5)   wprowadza do obrotu produkt: 

a)  jako produkt rolnictwa ekologicznego, który nie spełnia wymagań określonych w 

przepisach rozporządzenia nr 834/2007 lub w przepisach Unii Europejskiej wydanych 

w trybie przepisów tego rozporządzenia lub 

b)  który został oznakowany jako produkt rolnictwa ekologicznego, z naruszeniem art. 23-

26 rozporządzenia nr 834/2007 

- podlega karze pieniężnej w wysokości do 200% korzyści majątkowej uzyskanej lub 

którą mógłby uzyskać za wprowadzone do obrotu produkty, nie niższej jednak niż 500 

zł; 

6)   działa jako jednostka certyfikująca bez wymaganego upoważnienia, podlega karze 

pieniężnej w wysokości do dwudziestokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. 

2. Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości 

prawnej, która wprowadza ponownie do obrotu produkt, środek lub substancję tego 

samego rodzaju, która nie odpowiada wymaganiom określonym odpowiednio w 

przepisach wymienionych w ust. 1 pkt 3, 4 lub 5 ze względu na to samo naruszenie, 

podlega karze pieniężnej ustalonej - w zależności od stwierdzonego naruszenia - 

odpowiednio zgodnie z ust. 1 pkt 3, 4 lub 5, podwyższonej o wysokość kar wymierzonych 

w okresie 24 miesięcy przed dniem rozpoczęcia czynności kontrolnych. 

3. Kara pieniężna: 

1)   o której mowa w: 

a)  ust. 1 pkt 1, 2 lub 6, jest wymierzana przez Głównego Inspektora w drodze decyzji, 

b)  ust. 1 pkt 3, 4 lub 5, jest wymierzana przez właściwego ze względu na miejsce 

przeprowadzania czynności kontrolnych wojewódzkiego inspektora w drodze 

decyzji, 
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[c)  ust. 1 pkt 4 lub 5, jest wymierzana przez właściwego ze względu na miejsce 

przeprowadzania czynności kontrolnych w zakresie wprowadzania do obrotu 

detalicznego produktów wymienionych w art. 1 ust. 2 lit. a lub b rozporządzenia nr 

834/2007 wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej w drodze decyzji;] 

2)   o której mowa w ust. 2, jest wymierzana przez organ, którego właściwość została 

określona zgodnie z pkt 1, w drodze decyzji. 

4. Niezależnie od wymierzenia kary pieniężnej podmiot wprowadzający do obrotu: 

1)   środek, produkt lub substancję, o których mowa w ust. 1 pkt 3, lub produkt, o którym 

mowa w ust. 1 pkt 5, jest obowiązany do: 

a)  niezwłocznej zmiany oznakowania na oznakowanie, które nie wprowadza w błąd 

co do: 

–  spełniania przez ten środek, produkt lub substancję wymagań określonych w 

przepisach rozporządzenia nr 834/2007 lub rozporządzenia nr 889/2008, w tym 

niezawierające określenia "ekologiczny" lub pochodnej tego określenia lub 

określenia "eko" lub "bio" lub 

–  możliwości stosowania w rolnictwie ekologicznym tego środka, produktu lub 

substancji, lub 

b)  niezwłocznego wycofania tego środka, produktu lub substancji z obrotu na własny 

koszt; 

2)   produkt rolnictwa ekologicznego jako produkt rolnictwa ekologicznego, który, wbrew 

obowiązkowi wynikającemu z art. 23-26 rozporządzenia nr 834/2007, nie został 

oznakowany lub został oznakowany z naruszeniem art. 23-26 tego rozporządzenia w 

przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, jest obowiązany do niezwłocznego 

oznakowania zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 23-26 rozporządzenia nr 

834/2007 lub do niezwłocznej zmiany oznakowania na oznakowanie zgodne z tymi 

przepisami, lub do niezwłocznego wycofania tego produktu na własny koszt. 

 

Art. 26. 

1. Kary pieniężne, o których mowa w art. 24 i art. 25, wymierza się przy uwzględnieniu 

stopnia szkodliwości czynu, zakresu naruszenia, dotychczasowej działalności podmiotu 

dokonującego naruszenia i wielkości jego obrotów. 

2. Termin zapłaty kar pieniężnych, o których mowa w art. 24 i 25, wynosi 30 dni od dnia, w 

którym decyzja o wymierzeniu kary stała się ostateczna. 
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[3. Kary pieniężne, o których mowa w art. 24 i 25, stanowią dochód budżetu państwa i są 

wnoszone na rachunek bankowy Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów 

Rolno-Spożywczych, wojewódzkiego inspektoratu jakości handlowej artykułów rolno-

spożywczych albo wojewódzkiego inspektoratu inspekcji handlowej. 

4. Do kar pieniężnych, o których mowa w art. 24 i 25, w zakresie nieuregulowanym w ustawie 

stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja 

podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, 924 i 1018).] 

<3. Kary pieniężne, o których mowa w art. 24 i art. 25, są wnoszone na rachunek 

bankowy Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 

albo wojewódzkiego inspektoratu jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. 

4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie oraz w Kodeksie postępowania 

administracyjnego do kar pieniężnych stosuje się odpowiednio przepisy działu III 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, 

z późn. zm.), z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują Głównemu 

Inspektorowi albo wojewódzkiemu inspektorowi właściwemu ze względu na miejsce 

przeprowadzenia kontroli.> 

5. W przypadku niskiego stopnia szkodliwości czynu, niskiego stopnia zawinienia, 

niewielkiego zakresu naruszenia lub braku stwierdzenia istotnych uchybień w 

dotychczasowej działalności podmiotu dokonującego naruszenia, można odstąpić od 

wymierzenia kar pieniężnych, o których mowa w art. 24 i 25. 

 

 

USTAWA z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. z 2019 r. poz. 586, 642 

i 730) 

Art. 107. 

1. Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego: 

1)   sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów o rybołówstwie morskim i o 

organizacji rynku rybnego, w tym: 

a)  wykonuje kontrole, a także inspekcje, o których mowa w rozporządzeniu nr 

1224/2009 oraz rozporządzeniu nr 1005/2008, 

b)  w przypadku przywozu produktów rybołówstwa drogą morską realizuje obowiązki 

państwa członkowskiego Unii Europejskiej, o których mowa w rozporządzeniu nr 

1005/2008; 



- 64 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

2)   dokonuje oceny wagi naruszeń przepisów WPR w ramach wspólnotowego systemu 

kontroli; 

3)   nakłada kary pieniężne za naruszenia przepisów o rybołówstwie morskim oraz o 

organizacji rynku rybnego; 

4)   przyznaje punkty za poważne naruszenia; 

5)   poświadcza dokumenty, o których mowa w art. 7 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 

404/2011; 

6)   poświadcza dokumenty, o których mowa w art. 14 ust. 5 lub 6; 

7)   wykonuje obowiązki państwa członkowskiego Unii Europejskiej w zakresie: 

a)   przyjęcia deklaracji, o której mowa w art. 8 ust. 1 rozporządzenia nr 1005/2008, 

b)  weryfikacji mocy silników zgodnie z art. 41 rozporządzenia nr 1224/2009 

- za pośrednictwem inspektorów rybołówstwa morskiego. 

2. Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego przechowuje dokumenty, o których mowa w 

ust. 1 pkt 7, przez okres trzech lat. 

[3. Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego przy realizacji swoich zadań współdziała z 

organami i jednostkami organizacyjnymi Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-

Spożywczych, Krajowej Administracji Skarbowej, Inspekcji Handlowej, Inspekcji 

Weterynaryjnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Straży Rybackiej, 

Społecznej Straży Rybackiej, Straży Granicznej, Inspekcji Transportu Drogowego i Policji 

oraz ze strażami gminnymi, wojewódzkimi inspektoratami ochrony środowiska, 

podmiotami zarządzającymi portami i przystaniami morskimi i z terenowymi organami 

administracji morskiej, z uwzględnieniem właściwości i kompetencji tych organów i 

jednostek organizacyjnych.] 

<3. Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego przy realizacji swoich zadań współdziała 

z organami i jednostkami organizacyjnymi Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów 

Rolno-Spożywczych, Krajowej Administracji Skarbowej, Inspekcji Weterynaryjnej, 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Straży Rybackiej, Społecznej Straży 

Rybackiej, Straży Granicznej, Inspekcji Transportu Drogowego i Policji oraz ze 

strażami gminnymi, wojewódzkimi inspektoratami ochrony środowiska, podmiotami 

zarządzającymi portami i przystaniami morskimi i z terenowymi organami 

administracji morskiej, z uwzględnieniem właściwości i kompetencji tych organów i 

jednostek organizacyjnych.> 
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USTAWA z dnia 13 czerwca 2019 r. o oznakowaniu produktów wytworzonych bez 

wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych jako wolnych od tych 

organizmów (Dz. U.  poz. 1401) 

[Art. 8. 

Kontrolę przestrzegania przepisów ustawy przeprowadzają Inspekcja Jakości Handlowej 

Artykułów Rolno- -Spożywczych, Inspekcja Weterynaryjna oraz Inspekcja Handlowa zgodnie 

z zakresem zadań tych inspekcji określonych odpowiednio w przepisach ustawy z dnia 21 

grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2164 

i 2354 oraz z 2019 r. poz. 1038), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1557) oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1930 i 2227 oraz z 2019 r. poz. 1030) i na zasadach określonych w 

przepisach tych ustaw.] 

<Art. 8. 

Kontrolę przestrzegania przepisów ustawy przeprowadzają Inspekcja Jakości 

Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Inspekcja Weterynaryjna zgodnie z 

zakresem zadań tych inspekcji określonych odpowiednio w przepisach ustawy z dnia 21 

grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 

2178 oraz z 2020 r. poz. …) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji 

Weterynaryjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1557 oraz z 2020 r. poz. …) i na zasadach 

określonych w  przepisach tych ustaw.> 

Art. 9. 

1. [Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, zwany dalej 

"Głównym Inspektorem", sporządza we współpracy z Głównym Lekarzem Weterynarii 

oraz Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w terminie do dnia:] 

<Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, zwany dalej 

„Głównym Inspektorem”, sporządza we współpracy z Głównym Lekarzem 

Weterynarii w terminie do dnia:> 

1)   30 grudnia roku poprzedzającego rok przeprowadzania kontroli przestrzegania 

przepisów ustawy roczny program kontroli podmiotów wprowadzających na rynek w 

rozumieniu art. 3 ust. 8 rozporządzenia 178/2002 żywność lub pasze oznakowane jako 

wolne od GMO, z uwzględnieniem kontrolowanych produktów i liczby 

zaplanowanych kontroli; 
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2)   30 kwietnia roku następującego po roku, w którym kontrole przestrzegania przepisów 

ustawy zostały przeprowadzone, roczny raport z kontroli, który zawiera informacje o: 

a)  liczbie przeprowadzonych kontroli, 

b)  liczbie skontrolowanych podmiotów i rodzaju działalności wykonywanej przez te 

podmioty, 

c)  rodzaju skontrolowanych produktów, 

d)  liczbie i rodzaju stwierdzonych nieprawidłowości, 

e)  liczbie wydanych zaleceń pokontrolnych oraz liczbie i rodzaju nałożonych sankcji. 

2. Główny Inspektor przedstawia ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych raport, o 

którym mowa w ust. 1 pkt 2, w terminie określonym w tym przepisie. 

[3. Zasady współpracy, o której mowa w ust. 1, określa porozumienie zawarte między 

Głównym Inspektorem, Głównym Lekarzem Weterynarii oraz Prezesem Urzędu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów.] 

<3. Zasady współpracy, o której mowa w ust. 1, określa porozumienie zawarte między 

Głównym Inspektorem oraz Głównym Lekarzem Weterynarii.> 

 

Art. 10. 

1. Kto: 

1)   wprowadza na rynek w rozumieniu art. 3 ust. 8 rozporządzenia 178/2002 paszę: 

a)  oznakowaną jako wolna od GMO lub z oznakowaniem odnoszącym się do braku 

GMO, która nie spełnia warunków oznakowania jako wolna od GMO, 

b)  która spełnia warunki oznakowania jako wolna od GMO, z oznakowaniem 

odnoszącym się do braku GMO innym niż określone w ustawie, 

c)  która spełnia warunki oznakowania jako wolna od GMO, przy użyciu określenia 

"wyprodukowane bez stosowania GMO" 

-      podlega karze pieniężnej w wysokości do dziesięciokrotnej wartości korzyści 

majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie na 

rynek w rozumieniu art. 3 ust. 8 rozporządzenia 178/2002 tej paszy, nie niższej niż 

2000 zł; 

2)   wbrew obowiązkowi: 

a)  nie przeprowadza badań laboratoryjnych, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 3 lit. a, 

lub 

b)  nie posiada dokumentów, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 3 lit. b, lub 
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c)  nie przechowuje dokumentów, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 3 lit. b, przez 

okres określony w tym przepisie 

-      podlega karze pieniężnej w wysokości do czterdziestokrotnego przeciętnego 

wynagrodzenia w gospodarce narodowej za rok poprzedzający rok nałożenia kary, 

ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, nie niższej niż 4000 zł; 

3)   uniemożliwia lub utrudnia przeprowadzenie kontroli przestrzegania przepisów ustawy 

dotyczących pasz organowi właściwemu do jej przeprowadzenia, podlega karze 

pieniężnej w wysokości do czterdziestokrotnego przeciętnego wynagrodzenia w 

gospodarce narodowej za rok poprzedzający rok nałożenia kary, ogłaszanego przez 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 

2. Kary pieniężne, o których mowa w ust. 1, wymierza, w drodze decyzji: 

[1)   wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej właściwy do przeprowadzenia kontroli 

przestrzegania przepisów ustawy - w przypadku obrotu detalicznego paszą 

przeznaczoną dla zwierząt domowych;] 

<1) wojewódzki inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych właściwy 

do przeprowadzenia kontroli przestrzegania przepisów ustawy – w przypadku 

obrotu detalicznego paszą przeznaczoną dla zwierząt domowych;> 

2)   powiatowy lekarz weterynarii właściwy do przeprowadzenia kontroli przestrzegania 

przepisów ustawy - w przypadku wprowadzania na rynek w rozumieniu art. 3 ust. 8 

rozporządzenia 178/2002 paszy innej niż określona w pkt 1. 

3. Jeżeli naruszenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, wyczerpuje jednocześnie znamiona 

czynu, o którym mowa w: 

[1)   art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej albo] 

2)   art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej 

-   stosuje się wyłącznie przepisy o odpowiedzialności administracyjnej. 

 

Art. 11. 

1. Kto wbrew obowiązkowi: 

1)   nie przeprowadza badań laboratoryjnych, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a 

lub pkt 2 lit. a, lub 

2)   nie posiada dokumentów, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b lub pkt 2 lit. b, lub 

3)   nie przechowuje dokumentów, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b lub pkt 2 lit. 

b, przez okres określony w tych przepisach 
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-   podlega karze pieniężnej w wysokości do czterdziestokrotnego przeciętnego 

wynagrodzenia w gospodarce narodowej za rok poprzedzający rok nałożenia kary, 

ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, nie niższej niż 4000 zł. 

[2. Kary pieniężne, o których mowa w ust. 1, wymierza, w drodze decyzji, wojewódzki 

inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych albo wojewódzki inspektor 

Inspekcji Handlowej właściwi do przeprowadzenia kontroli przestrzegania przepisów 

ustawy. 

3. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów niniejszej ustawy innych niż określone w 

ust. 1 dotyczących żywności, organy Inspekcji Handlowej oraz Inspekcji Jakości 

Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych wymierzają kary pieniężne na podstawie 

przepisów rozdziału 5 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów 

rolno-spożywczych.] 

<2. Kary pieniężne, o których mowa w ust. 1, wymierza, w drodze decyzji, wojewódzki 

inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych właściwy do 

przeprowadzenia kontroli przestrzegania przepisów ustawy. 

3. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów niniejszej ustawy innych niż 

określone w ust. 1 dotyczących żywności, organy Inspekcji Jakości Handlowej 

Artykułów Rolno-Spożywczych wymierzają kary na podstawie przepisów rozdziału 

5 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-

spożywczych.> 

Art. 12. 

1. Ustalając wysokość kar pieniężnych, o których mowa w art. 10 ust. 1 i art. 11 ust. 1, 

uwzględnia się stopień szkodliwości czynu, zakres naruszenia, dotychczasową działalność 

podmiotu i wielkość jego obrotów oraz przychodu, a także wartość kontrolowanych 

produktów. 

2. Przed ustaleniem wysokości kary pieniężnej organy właściwe do przeprowadzenia kontroli 

przestrzegania przepisów ustawy mogą żądać okazania dokumentów związanych z 

ustaleniem okoliczności mających wpływ na wymiar kary, w szczególności dotyczących 

obrotów, przychodu i wartości kontrolowanych produktów. 

3. W przypadku gdy kontrolowany podmiot nie uzyskał przychodu w roku rozliczeniowym 

poprzedzającym rok nałożenia kary pieniężnej, przy wymierzaniu kar pieniężnych, o 

których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 i art. 11 ust. 1, organy właściwe do przeprowadzenia 
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kontroli przestrzegania przepisów ustawy mogą wymierzyć karę pieniężną w wysokości 

niższej niż 4000 zł, nie niższej niż 2000 zł. 

4. Termin zapłaty kary pieniężnej wynosi 30 dni od dnia, w którym decyzja o wymierzeniu 

kary stała się ostateczna. 

[5. Kary pieniężne stanowią dochód budżetu państwa i są wpłacane na rachunek bankowy 

odpowiednio wojewódzkiego inspektoratu jakości handlowej artykułów rolno-

spożywczych, powiatowego inspektoratu weterynarii albo wojewódzkiego inspektoratu 

Inspekcji Handlowej. 

6. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie i ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - 

Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 oraz z 2019 r. poz. 

60 , 730 i 1133) do kar pieniężnych, o których mowa w art. 10 ust. 1 i art. 11 ust. 1, 

stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja 

podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, 924 i 1018), z tym że uprawnienia organów 

podatkowych przysługują wojewódzkiemu inspektorowi jakości handlowej artykułów 

rolno-spożywczych, powiatowemu inspektorowi weterynarii i wojewódzkiemu 

inspektorowi Inspekcji Handlowej.] 

<5. Kary pieniężne są wpłacane na rachunek bankowy odpowiednio wojewódzkiego 

inspektoratu jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych albo powiatowego 

inspektoratu weterynarii.  

6. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie i ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. 

– Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 oraz z 2019 r. 

poz. 60, 730, 1133 i 2196) do kar pieniężnych, o których mowa w art. 10 ust. 1 i art. 

11 ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 

r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.), z tym że 

uprawnienia organów podatkowych przysługują wojewódzkiemu inspektorowi 

jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych i powiatowemu inspektorowi 

weterynarii.> 

 


