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USTAWA

z dnia 21 grudnia 2000 r.

o jakoÊci handlowej artyku∏ów rolno-spo˝ywczych.

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 1. Ustawa reguluje sprawy jakoÊci handlowej
artyku∏ów rolno-spo˝ywczych oraz organizacj´ i zasa-
dy dzia∏ania Inspekcji JakoÊci Handlowej Artyku∏ów
Rolno-Spo˝ywczych.

Art. 2. Przepisy ustawy nie dotyczà:

1) artyku∏ów rolno-spo˝ywczych wytwarzanych na
w∏asny u˝ytek,

2) materia∏u siewnego roÊlin rolniczych, ogrodni-
czych i zielarskich w rozumieniu przepisów o na-
siennictwie,

3) sprzeda˝y artyku∏ów rolno-spo˝ywczych dokony-
wanej przez ich producentów w gospodarstwie
bezpoÊrednio konsumentom,

4) wymagaƒ zdrowotnych, sanitarnych, weterynaryj-
nych i fitosanitarnych dotyczàcych artyku∏ów rol-
no-spo˝ywczych okreÊlonych w odr´bnych przepi-
sach.

Art. 3. U˝yte w ustawie okreÊlenia oznaczajà:

1) artyku∏y rolno-spo˝ywcze — runo leÊne, dziczyzn´,
organizmy morskie i s∏odkowodne oraz produkty
rolne w postaci surowców, pó∏produktów oraz wy-
robów gotowych otrzymywanych z tych surow-
ców i pó∏produktów, w tym Êrodki spo˝ywcze
i u˝ywki, 

2) Êrodki spo˝ywcze — substancje lub ich mieszaniny
zawierajàce sk∏adniki potrzebne do od˝ywiania or-
ganizmu ludzkiego i przeznaczone w stanie natu-
ralnym lub po przetworzeniu do spo˝ycia przez lu-
dzi,

3) u˝ywki — substancje lub ich mieszaniny niezawie-
rajàce sk∏adników od˝ywczych lub zawierajàce je
w iloÊciach niemajàcych znaczenia dla od˝ywiania
organizmu ludzkiego, które jednak ze wzgl´du na
swoje oddzia∏ywanie fizjologiczne lub cechy orga-
noleptyczne sà przeznaczone do spo˝ywania lub
w inny sposób sà wprowadzane do organizmu
ludzkiego,

4) obrót — oferowanie do sprzeda˝y, sprzeda˝ lub in-
nà form´ zbycia artyku∏u rolno-spo˝ywczego,

5) jakoÊç handlowa — cechy artyku∏u rolno-spo˝yw-
czego dotyczàce jego w∏aÊciwoÊci organoleptycz-
nych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych
w zakresie technologii produkcji, wielkoÊci lub ma-
sy oraz wymagania wynikajàce ze sposobu pro-
dukcji, opakowania, prezentacji i oznakowania, nie
obj´te wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjny-
mi lub fitosanitarnymi.

Rozdzia∏ 2

JakoÊç handlowa

Art. 4. 1. Wprowadzane do obrotu artyku∏y rolno-
-spo˝ywcze powinny spe∏niaç wymagania w zakresie
jakoÊci handlowej okreÊlone w przepisach o jakoÊci
handlowej oraz deklarowane przez producenta lub
wprowadzajàcego do obrotu.

2. OkreÊlenie wymagaƒ w zakresie jakoÊci handlo-
wej artyku∏u rolno-spo˝ywczego mo˝e nastàpiç
w szczególnoÊci przez ustalenie jego klasy jakoÊci.

Art. 5. Opakowania artyku∏ów rolno-spo˝ywczych
wprowadzanych do obrotu powinny zapewniaç zacho-
wanie cech istotnych dla danego rodzaju artyku∏u rol-
no-spo˝ywczego, decydujàcych o jego to˝samoÊci.

Art. 6. 1. Wprowadzane do obrotu artyku∏y rolno-
-spo˝ywcze sà oznakowane.

2. Znakowanie artyku∏ów rolno-spo˝ywczych po-
winno byç wykonane w j´zyku polskim, w sposób czy-
telny, zrozumia∏y i widoczny, a w odniesieniu do arty-
ku∏ów rolno-spo˝ywczych w opakowaniach jednostko-
wych — tak˝e w sposób nieusuwalny.

3. Wymóg znakowania w j´zyku polskim, okreÊlony
w ust. 2, nie dotyczy artyku∏ów rolno-spo˝ywczych wy-
wo˝onych za granic´.

Art. 7. 1. Artyku∏ rolno-spo˝ywczy nale˝y znakowaç
poprzez zamieszczenie informacji zawierajàcej nazw´
artyku∏u rolno-spo˝ywczego oraz innych istotnych
z punktu widzenia nabywcy informacji niezb´dnych do
identyfikacji tego artyku∏u.

2. Znakowanie artyku∏u rolno-spo˝ywczego nie
mo˝e w szczególnoÊci:

1) wprowadzaç w b∏àd nabywcy co do to˝samoÊci ar-
tyku∏u rolno-spo˝ywczego, w tym: rodzaju, w∏aÊci-
woÊci, sk∏adu, iloÊci, trwa∏oÊci, pochodzenia oraz
sposobu produkcji, lub sugerowaç, ˝e posiada on
specjalne w∏aÊciwoÊci, je˝eli ich nie posiada albo
gdy inne artyku∏y rolno-spo˝ywcze posiadajà rów-
nie˝ takie w∏aÊciwoÊci,

2) przypisywaç artyku∏owi rolno-spo˝ywczemu w∏a-
ÊciwoÊci zapobiegania lub leczenia chorób lub po-
wo∏ywaç si´ na takie w∏aÊciwoÊci; nie dotyczy to
dietetycznych Êrodków spo˝ywczych oraz mineral-
nych wód leczniczych.

3. Dla artyku∏ów rolno-spo˝ywczych w opakowa-
niach jednostkowych informacje, o których mowa
w ust. 1, powinny byç umieszczone na opakowaniu al-
bo na etykiecie, obwolucie lub zawieszce trwale przy-
mocowanej do opakowania.
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4. W przypadku artyku∏ów rolno-spo˝ywczych nie-
opakowanych albo w opakowaniach zbiorczych nazwa
artyku∏u oraz inne informacje, o których mowa w ust. 1,
sà zamieszczone w dokumentach przewozowych i po-
dane na wywieszkach w miejscu sprzeda˝y.

Art. 8. Nazwa artyku∏u rolno-spo˝ywczego ma pre-
cyzyjnie informowaç nabywc´ o rodzaju artyku∏u rol-
no-spo˝ywczego, umo˝liwiaç odró˝nienie go od po-
dobnych artyku∏ów rolno-spo˝ywczych oraz powinna
zawieraç informacje dotyczàce procesów technolo-
gicznych stosowanych w produkcji, w szczególnoÊci
takich, jak: sproszkowany, liofilizowany, zag´szczony,
mro˝ony, w´dzony.

Art. 9. Artyku∏y rolno-spo˝ywcze nale˝y sk∏adowaç
i transportowaç w sposób zapewniajàcy utrzymanie
ich w∏aÊciwej jakoÊci handlowej.

Art. 10. 1. Artyku∏y rolno-spo˝ywcze przywo˝one
z zagranicy mogà byç obj´te procedurà dopuszczenia
do obrotu, w rozumieniu przepisów prawa celnego,
pod warunkiem przeprowadzenia kontroli jakoÊci han-
dlowej przez organ Inspekcji JakoÊci Handlowej Arty-
ku∏ów Rolno-Spo˝ywczych i sporzàdzenia protoko∏u
z tej kontroli.

2. W przypadku wydania przez organ Inspekcji Ja-
koÊci Handlowej Artyku∏ów Rolno-Spo˝ywczych decy-
zji o zakazie wprowadzenia artyku∏ów rolno-spo˝yw-
czych do obrotu, o której mowa w art. 30 ust. 1, organ
celny cofa towar za granic´, nadaje mu przeznaczenie
celne — powrotny wywóz lub nakazuje jego zniszcze-
nie.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw rynków rolnych,
w drodze rozporzàdzenia, okreÊli wykaz artyku∏ów rol-
no-spo˝ywczych, o których mowa w ust. 1, oraz ich mi-
nimalne iloÊci podlegajàce kontroli jakoÊci handlowej,
kierujàc si´ znaczeniem tych artyku∏ów dla rynku kra-
jowego.

Art. 11. 1. Przedsi´biorca zamierzajàcy dokonaç
wywozu artyku∏ów rolno-spo˝ywczych poza polski ob-
szar celny zg∏asza ten zamiar do Inspekcji JakoÊci Han-
dlowej Artyku∏ów Rolno-Spo˝ywczych nie póêniej ni˝
48 godzin przed zamierzonym terminem dokonania
wywozu, a w stosunku do artyku∏ów rolno-spo˝yw-
czych ulegajàcych szybkim zmianom biochemicznym
— nie póêniej ni˝ 24 godziny przed zamierzonym termi-
nem dokonania wywozu.

2. Obj´cie artyku∏ów rolno-spo˝ywczych procedurà
wywozu, w rozumieniu przepisów prawa celnego, jest
mo˝liwe dopiero po do∏àczeniu do zg∏oszenia celnego
dokumentu potwierdzajàcego zg∏oszenie, o którym
mowa w ust. 1, który mo˝e byç sporzàdzony równie˝
w formie noÊników elektronicznych lub Êwiadectwa ja-
koÊci handlowej tych artyku∏ów wydanego przez In-
spekcj´ JakoÊci Handlowej Artyku∏ów Rolno-Spo˝yw-
czych.

3. Artyku∏y rolno-spo˝ywcze przeznaczone do wy-
wozu poza polski obszar celny mogà nie spe∏niaç wy-
magaƒ jakoÊci handlowej okreÊlonych w ustawie, o ile
spe∏niajà wymagania kraju importera.

Art. 12. 1. Podj´cie dzia∏alnoÊci gospodarczej w za-
kresie produkcji, sk∏adowania, konfekcjonowania i ob-
rotu artyku∏ami rolno-spo˝ywczymi podlega zg∏osze-
niu wojewódzkiemu inspektorowi jakoÊci handlowej
artyku∏ów rolno-spo˝ywczych w∏aÊciwemu ze wzgl´du
na miejsce zamieszkania lub siedzib´ zg∏aszajàcego,
z zastrze˝eniem ust. 2.

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy:

1) rolników, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu
spo∏ecznym rolników, w zakresie prowadzonej
dzia∏alnoÊci rolniczej,

2) podj´cia dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakresie ob-
rotu detalicznego artyku∏ami rolno-spo˝ywczymi.

3. Zg∏oszenia dokonuje si´ nie póêniej ni˝ w dniu
rozpocz´cia dzia∏alnoÊci gospodarczej; zg∏oszenie za-
wiera:

1) imi´, nazwisko i adres albo nazw´ i siedzib´ zg∏a-
szajàcego,

2) okreÊlenie przedmiotu dzia∏alnoÊci gospodarczej,

3) wskazanie miejsca produkcji, sk∏adowania lub kon-
fekcjonowania artyku∏ów rolno-spo˝ywczych.

4. Zaprzestanie prowadzenia dzia∏alnoÊci gospo-
darczej, o której mowa w ust. 1, nale˝y zg∏osiç woje-
wódzkiemu inspektorowi jakoÊci handlowej artyku∏ów
rolno-spo˝ywczych w terminie 7 dni od dnia jej zaprze-
stania.

Art. 13. 1. Artyku∏y rolno-spo˝ywcze wyproduko-
wane z surowców pochodzenia krajowego charaktery-
zujàce si´ specyficznymi cechami jakoÊci handlowej
lub wymaganiami jakoÊci handlowej, w szczególnoÊci
w zakresie sposobu produkcji, sk∏adu lub w∏aÊciwoÊci
organoleptycznych, mogà byç oznakowane znakiem
jakoÊci.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw rynków rolnych
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wzór znaku jakoÊci,
majàc na wzgl´dzie, aby znak kojarzy∏ si´ powszechnie
z produkcjà roÊlinnà lub zwierz´cà.

3. Znak jakoÊci przyznaje minister w∏aÊciwy do
spraw rynków rolnych, w drodze decyzji, po zasi´gni´-
ciu opinii G∏ównego Inspektora JakoÊci Handlowej Ar-
tyku∏ów Rolno-Spo˝ywczych.

4. Wniosek o przyznanie znaku jakoÊci sk∏ada pro-
ducent artyku∏u rolno-spo˝ywczego za poÊrednictwem
G∏ównego Inspektora JakoÊci Handlowej Artyku∏ów
Rolno-Spo˝ywczych, który przekazuje go ministrowi
w∏aÊciwemu do spraw rynków rolnych wraz z opinià,
o której mowa w ust. 3.

Art. 14. 1. Znak jakoÊci przyznawany jest na okres 3
lat.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw rynków rolnych, na
wniosek G∏ównego Inspektora JakoÊci Handlowej Ar-
tyku∏ów Rolno-Spo˝ywczych, mo˝e, w drodze decyzji,
cofnàç przyznanie znaku jakoÊci przed up∏ywem termi-
nu, o którym mowa w ust. 1, je˝eli artyku∏ rolno-spo-
˝ywczy przestanie spe∏niaç wymagania jakoÊciowe,
o których mowa w art. 13 ust. 1.
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Art. 15. Minister w∏aÊciwy do spraw rynków rol-
nych, w drodze rozporzàdzenia:

1) w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw
zdrowia, okreÊli szczegó∏owe zasady i sposób zna-
kowania Êrodków spo˝ywczych i u˝ywek w opako-
waniach jednostkowych i zbiorczych przeznaczo-
nych bezpoÊrednio dla konsumenta,

2) mo˝e okreÊliç inne szczegó∏owe wymagania w za-
kresie jakoÊci handlowej niektórych artyku∏ów rol-
no-spo˝ywczych lub ich grup,

3) mo˝e okreÊliç szczegó∏owe wymagania w zakresie
sk∏adowania lub transportu artyku∏ów rolno-spo-
˝ywczych

— majàc na wzgl´dzie koniecznoÊç zapewnienia na-
bywcy niezb´dnych informacji umo˝liwiajàcych po-
równanie nabywanego artyku∏u rolno-spo˝ywczego
z innymi artyku∏ami rolno-spo˝ywczymi tego samego
rodzaju, zapobieganie nieuczciwym praktykom rynko-
wym oraz zapewnienie w∏aÊciwej jakoÊci handlowej
tych artyku∏ów.

Rozdzia∏ 3

Inspekcja JakoÊci Handlowej Artyku∏ów Rolno-Spo-
˝ywczych

Art. 16. 1. Tworzy si´ Inspekcj´ JakoÊci Handlowej
Artyku∏ów Rolno-Spo˝ywczych, zwanà dalej „Inspek-
cjà”.

2. Inspekcja podlega ministrowi w∏aÊciwemu do
spraw rynków rolnych.

Art. 17. 1. Do zadaƒ Inspekcji nale˝y:

1) nadzór nad jakoÊcià handlowà artyku∏ów rolno-
-spo˝ywczych, a w szczególnoÊci:
a) kontrola jakoÊci handlowej artyku∏ów rolno-spo-

˝ywczych w produkcji i obrocie, w tym wywo˝o-
nych za granic´,

b) kontrola jakoÊci handlowej artyku∏ów rolno-spo-
˝ywczych sprowadzanych z zagranicy,

c) dokonywanie oceny i wydawanie Êwiadectw
w zakresie jakoÊci handlowej artyku∏ów rolno-
-spo˝ywczych,

2) kontrola warunków sk∏adowania i transportu arty-
ku∏ów rolno-spo˝ywczych,

3) gromadzenie i przetwarzanie informacji o sytuacji
na rynkach rolnych,

4) wspó∏praca z w∏aÊciwymi organami innych inspek-
cji, urz´dami celnymi oraz jednostkami samorzàdu
terytorialnego,

5) wspó∏praca lub uczestnictwo w mi´dzynarodo-
wych organizacjach zajmujàcych si´ jakoÊcià han-
dlowà artyku∏ów rolno-spo˝ywczych oraz mi´dzy-
narodowym obrotem artyku∏ami rolno-spo˝ywczy-
mi,

6) prowadzenie szkoleƒ w zakresie przepisów i wyma-
gaƒ dotyczàcych jakoÊci handlowej artyku∏ów rol-
no-spo˝ywczych,

7) wspó∏praca z urz´dowymi jednostkami kontrolny-
mi za granicà w zakresie jakoÊci handlowej artyku-
∏ów rolno-spo˝ywczych,

8) wykonywanie innych zadaƒ okreÊlonych w odr´b-
nych przepisach, a w szczególnoÊci w przepisach:
o nawozach i nawo˝eniu, Êrodkach ˝ywienia zwie-
rzàt, rolnictwie ekologicznym i organizacji rynków
rolnych.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw rynków rolnych
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe zasady
organizacji Inspekcji, majàc na wzgl´dzie usprawnie-
nie i ujednolicenie funkcjonowania jej organów.

3. Nadzór nad jakoÊcià handlowà artyku∏ów rolno-
-spo˝ywczych w obrocie detalicznym sprawuje Inspek-
cja Handlowa.

Art. 18. Zadania Inspekcji wykonujà nast´pujàce
organy:

1) G∏ówny Inspektor JakoÊci Handlowej Artyku∏ów
Rolno-Spo˝ywczych, zwany dalej „G∏ównym In-
spektorem”,

2) wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspekto-
ra jakoÊci handlowej artyku∏ów rolno-spo˝yw-
czych, zwanego dalej „wojewódzkim inspekto-
rem”, jako kierownika wojewódzkiej inspekcji jako-
Êci handlowej artyku∏ów rolno-spo˝ywczych,
wchodzàcej w sk∏ad zespolonej administracji woje-
wódzkiej.

Art. 19. 1. G∏ówny Inspektor jest centralnym orga-
nem administracji rzàdowej podleg∏ym ministrowi
w∏aÊciwemu do spraw rynków rolnych.

2. G∏ównego Inspektora powo∏uje i odwo∏uje Pre-
zes Rady Ministrów, na wniosek ministra w∏aÊciwego
do spraw rynków rolnych.

3. Zast´pców G∏ównego Inspektora, w liczbie do
trzech, powo∏uje i odwo∏uje minister w∏aÊciwy do
spraw rynków rolnych, na wniosek G∏ównego Inspek-
tora.

4. Wojewódzkiego inspektora powo∏uje i odwo∏uje
wojewoda, na wniosek G∏ównego Inspektora.

5. Zast´pc´ wojewódzkiego inspektora powo∏uje
i odwo∏uje wojewoda, na wniosek wojewódzkiego in-
spektora.

Art. 20. 1. G∏ówny Inspektor koordynuje i nadzoru-
je dzia∏alnoÊç Inspekcji.

2. G∏ówny Inspektor wykonuje swoje zadania przy
pomocy G∏ównego Inspektoratu JakoÊci Handlowej
Artyku∏ów Rolno-Spo˝ywczych.

3. Wojewódzcy inspektorzy wykonujà swoje zada-
nia przy pomocy wojewódzkich inspektoratów jakoÊci
handlowej artyku∏ów rolno-spo˝ywczych.

4. Wojewódzki inspektor mo˝e tworzyç oddzia∏y
wojewódzkiego inspektoratu, za zgodà G∏ównego In-
spektora, w szczególnoÊci w celu wykonywania zadaƒ,
o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 lit. b).
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5. G∏ówny Inspektor mo˝e tworzyç delegatury za-
miejscowe G∏ównego Inspektoratu JakoÊci Handlowej
Artyku∏ów Rolno-Spo˝ywczych.

6. Minister w∏aÊciwy do spraw rynków rolnych,
w drodze rozporzàdzenia, okreÊli statut G∏ównego In-
spektoratu, majàc na wzgl´dzie w szczególnoÊci rodza-
je komórek organizacyjnych.

Art. 21. W rozumieniu przepisów Kodeksu post´po-
wania administracyjnego, w sprawach nale˝àcych do
zakresu zadaƒ i kompetencji Inspekcji, organem w∏a-
Êciwym jest wojewódzki inspektor, a organem wy˝sze-
go stopnia — G∏ówny Inspektor. 

Art. 22. 1. Organy Inspekcji mogà upowa˝niaç pra-
cowników Inspekcji do za∏atwiania spraw w ich imie-
niu, w tym do wydawania decyzji administracyjnych.

2. Organy Inspekcji do wydawania decyzji admini-
stracyjnych mogà upowa˝niaç pracowników, którzy:

1) ukoƒczyli studia wy˝sze, 

2) posiadajà kwalifikacje potwierdzane co 5 lat zda-
niem egzaminu z zakresu towaroznawstwa i obo-
wiàzujàcych przepisów o jakoÊci handlowej przed
komisjà kwalifikacyjnà, o której mowa w art. 35
ust. 2.

Rozdzia∏ 4

Post´powanie kontrolne

Art. 23. 1. Kontrola jakoÊci handlowej artyku∏ów
rolno-spo˝ywczych oraz warunków sk∏adowania
i transportu tych artyku∏ów ma na celu sprawdzenie,
czy: 

1) artyku∏y rolno-spo˝ywcze spe∏niajà wymagania
w zakresie jakoÊci handlowej okreÊlone w przepi-
sach o jakoÊci handlowej oraz deklarowane przez
producenta lub wprowadzajàcego do obrotu, 

2) artyku∏y rolno-spo˝ywcze sà sk∏adowane lub trans-
portowane w sposób zapewniajàcy zachowanie ich
w∏aÊciwej jakoÊci handlowej.

2. Kontrola obejmuje co najmniej jednà z nast´pu-
jàcych czynnoÊci:

1) sprawdzenie dokumentów umo˝liwiajàcych identy-
fikacj´ artyku∏u rolno-spo˝ywczego, atestów jako-
Êciowych, wyników badaƒ laboratoryjnych oraz in-
nych dokumentów Êwiadczàcych o jego jakoÊci
handlowej,

2) sprawdzenie opakowania, oznakowania, prezenta-
cji artyku∏u rolno-spo˝ywczego oraz warunków je-
go przechowywania i transportu,

3) ogl´dziny artyku∏u rolno-spo˝ywczego,

4) pobranie próbek oraz ich ocen´ lub badanie labo-
ratoryjne, 

5) ustalenie klasy jakoÊci artyku∏u rolno-spo˝ywcze-
go,

6) sprawdzanie sposobu produkcji artyku∏u rolno-
-spo˝ywczego lub prawid∏owoÊci przebiegu proce-

su technologicznego, o ile wynika to z odr´bnych
przepisów.

Art. 24. G∏ówny Inspektor, wojewódzcy inspektorzy
oraz upowa˝nieni przez nich pracownicy Inspekcji, re-
alizujàc zadania okreÊlone w ustawie oraz w odr´b-
nych przepisach, uprawnieni sà do:

1) wst´pu do pomieszczeƒ lub do Êrodków transpor-
tu kontrolowanych jednostek,

2) ˝àdania pisemnych lub ustnych informacji zwiàza-
nych z przedmiotem kontroli,

3) ˝àdania okazywania dokumentów zwiàzanych
z przedmiotem kontroli,

4) pobierania nieodp∏atnie próbek do badaƒ.

Art. 25. 1. Przed przystàpieniem do czynnoÊci kon-
trolnych pracownik Inspekcji okazuje legitymacj´ s∏u˝-
bowà oraz pisemne upowa˝nienie do przeprowadza-
nia kontroli oraz zapoznaje kontrolowanego z jego pra-
wami i obowiàzkami.

2. Kontrola, o której mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1
lit. a), odbywa si´ w obecnoÊci kierownika kontrolowa-
nej jednostki, a w razie jego nieobecnoÊci — osoby
upowa˝nionej lub innego pracownika.

Art. 26. 1. Dokumenty, artyku∏y rolno-spo˝ywcze
i inne przedmioty podlegajàce kontroli oraz pomiesz-
czenia, w których dokonuje si´ czynnoÊci kontrolnych,
o których mowa w art. 23 ust. 2, mogà byç zabezpieczo-
ne w sposób okreÊlony w art. 27, jeÊli jest to niezb´d-
ne dla dokonania kontroli.

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy artyku∏ów rolno-spo-
˝ywczych ulegajàcych szybkim zmianom biochemicz-
nym.

Art. 27. 1. Zabezpieczenie dokumentów i innych
przedmiotów, z zastrze˝eniem ust. 2, nast´puje przez
dokonanie co najmniej jednej z nast´pujàcych czynno-
Êci:

1) oddanie ich na przechowanie jednostce kontrolo-
wanej w oddzielnym i opiecz´towanym schowku
lub pomieszczeniu,

2) opiecz´towanie ich i oddanie za pokwitowaniem na
przechowanie kierownikowi lub innemu pracowni-
kowi jednostki kontrolowanej,

3) zabranie ich za pokwitowaniem do przechowania
przez organ Inspekcji — w przypadku braku mo˝li-
woÊci zabezpieczenia i przechowywania w jednost-
ce kontrolowanej.

2. Zabezpieczenie artyku∏ów rolno-spo˝ywczych
polega na oddaniu ich pod nadzór kierownikowi lub in-
nemu pracownikowi kontrolowanej jednostki z zaka-
zem wprowadzenia tych artyku∏ów do obrotu.

3. Zabezpieczenie pomieszczeƒ nast´puje przez ich
zamkni´cie i opiecz´towanie lub zaplombowanie.

Art. 28. 1. Z przebiegu kontroli sporzàdza si´ proto-
kó∏. 

2. Protokó∏ zawiera w szczególnoÊci:
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1) czas trwania kontroli,

2) imi´ i nazwisko, stanowisko s∏u˝bowe oraz numer
legitymacji s∏u˝bowej inspektora przeprowadzajà-
cego kontrol´,

3) dane identyfikujàce kontrolowanego,

4) opis stanu faktycznego, stwierdzonego w wyniku
kontroli, ze szczególnym uwzgl´dnieniem ujawnio-
nych nieprawid∏owoÊci oraz, je˝eli jest to mo˝liwe,
z podaniem przyczyn ich powstania, a tak˝e osób
odpowiedzialnych za ich zaistnienie,

5) opis nieprawid∏owoÊci usuni´tych w toku kontroli.

3. Protokó∏ nale˝y przedstawiç kierownikowi jed-
nostki kontrolowanej, a w razie jego nieobecnoÊci —
zast´pcy kierownika lub innej osobie upowa˝nionej do
zast´powania kierownika, a w razie nieobecnoÊci tych
osób — osobie uczestniczàcej w przeprowadzaniu kon-
troli.

4. Przed podpisaniem protoko∏u osoby, o których
mowa w ust. 3, majà prawo wnieÊç do niego swoje
uwagi.

5. Protokó∏ kontroli podpisuje osoba, o której mo-
wa w ust. 3; w razie odmowy z∏o˝enia podpisu przepro-
wadzajàcy kontrol´ zamieÊci o tym wzmiank´ w proto-
kole.

6. W razie zabezpieczenia artyku∏ów rolno-spo˝yw-
czych, dokumentów i innych przedmiotów, pobierania
próbek, dokonania ogl´dzin lub przeprowadzenia in-
nych dowodów, sporzàdza si´ odr´bne protoko∏y.
O sporzàdzeniu odr´bnych protoko∏ów z wykonania
ka˝dej z tych czynnoÊci nale˝y uczyniç wzmiank´
w protokole kontroli.

7. Jeden egzemplarz protoko∏u pozostawia si´ oso-
bie wymienionej w ust. 3. 

Art. 29. 1. Po przeprowadzeniu kontroli, o której
mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 lit. a), wojewódzki inspek-
tor, w drodze decyzji, mo˝e:

1) zakazaç wprowadzania do obrotu artyku∏u niespe∏-
niajàcego wymagaƒ jakoÊci handlowej lub wyma-
gaƒ w zakresie transportu lub sk∏adowania,

2) nakazaç poddanie artyku∏u, o którym mowa w pkt 1,
okreÊlonym zabiegom,

3) zakazaç sk∏adowania artyku∏u w nieodpowiednich
warunkach albo jego transportowania Êrodkami
transportu nienadajàcymi si´ do tego celu,

4) przeklasyfikowaç artyku∏ rolno-spo˝ywczy do ni˝-
szej klasy, je˝eli artyku∏ ten nie spe∏nia wymagaƒ
jakoÊciowych dla danej klasy jakoÊci handlowej,

5) nakazaç zniszczenie artyku∏u, o którym mowa
w pkt 1, na koszt jego posiadacza.

2. Decyzjom, o których mowa w ust. 1 pkt 1—3, na-
daje si´ rygor natychmiastowej wykonalnoÊci.

Art. 30. 1. Po przeprowadzeniu kontroli, o której
mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 lit. b), w przypadku stwier-
dzenia niew∏aÊciwej jakoÊci handlowej organ Inspekcji,

w drodze decyzji, zakazuje wprowadzenia artyku∏u rol-
no-spo˝ywczego do obrotu.

2. Decyzji, o której mowa w ust. 1, nadaje si´ rygor
natychmiastowej wykonalnoÊci.

Art. 31. 1. Ocena jakoÊci handlowej artyku∏ów rol-
no-spo˝ywczych, zwana dalej „ocenà”, dokonywana
jest na wniosek zainteresowanego przedsi´biorcy.

2. Ocena polega na sprawdzeniu, czy artyku∏ rolno-
-spo˝ywczy spe∏nia wymagania w zakresie jakoÊci han-
dlowej okreÊlone w przepisach o jakoÊci handlowej
oraz deklarowane przez producenta lub wprowadzajà-
cego do obrotu.

3. W celu dokonania oceny mogà byç przeprowa-
dzone badania laboratoryjne.

4. Po dokonaniu oceny wojewódzki inspektor wy-
daje Êwiadectwo jakoÊci handlowej.

5. Za dokonanie oceny, badaƒ laboratoryjnych
i wydanie Êwiadectwa jakoÊci handlowej pobiera si´
op∏aty.

6. Do niewniesionych w terminie op∏at, o których
mowa w ust. 5, majà zastosowanie przepisy o post´po-
waniu egzekucyjnym w administracji.

7. Z przebiegu czynnoÊci pobierania próbek artyku-
∏ów rolno-spo˝ywczych dla potrzeb oceny sporzàdza
si´ protokó∏, do którego stosuje si´ odpowiednio prze-
pisy art. 28 ust. 3—6.

8. Minister w∏aÊciwy do spraw rynków rolnych,
w drodze rozporzàdzenia, okreÊli:

1) wzór Êwiadectwa jakoÊci handlowej, majàc na
wzgl´dzie potrzeb´ prawid∏owej identyfikacji oce-
nianej partii artyku∏ów rolno-spo˝ywczych,

2) w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw
finansów publicznych stawki op∏at za dokonanie
oceny, badaƒ laboratoryjnych i wydawanie Êwia-
dectw jakoÊci handlowej oraz sposób i termin wno-
szenia tych op∏at, majàc na wzgl´dzie rzeczywiste
koszty ponoszone przy dokonywaniu oceny, prze-
prowadzaniu badaƒ i wydawaniu Êwiadectw jako-
Êci handlowej artyku∏ów rolno-spo˝ywczych.

Art. 32. 1. Badania laboratoryjne zwiàzane z kontro-
là jakoÊci handlowej artyku∏ów rolno-spo˝ywczych,
o której mowa w art. 17, przeprowadzane sà:

1) w laboratoriach Inspekcji,

2) w laboratoriach Inspekcji Handlowej w odniesieniu
do obrotu detalicznego.

2. Badania laboratoryjne zwiàzane z ocenà jakoÊci
handlowej artyku∏ów rolno-spo˝ywczych, o której mo-
wa w art. 31, przeprowadzane sà w laboratoriach In-
spekcji lub w laboratoriach akredytowanych i notyfiko-
wanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 kwiet-
nia 2000 r. o systemie oceny zgodnoÊci, akredytacji
oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 43, poz. 489).

3. W uzasadnionych przypadkach badania labora-
toryjne, o których mowa w ust. 1 i 2, mogà byç prze-
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prowadzane na zlecenie w∏aÊciwego organu Inspekcji
przez inne wyspecjalizowane w danym zakresie labo-
ratoria.

Art. 33. 1. Do oceny jakoÊci handlowej artyku∏ów
rolno-spo˝ywczych mogà byç stosowane urzàdzenia,
które uzyska∏y pozytywnà opini´ w∏aÊciwej jednostki,
a pomiar dokonany przy ich pomocy zapewnia otrzy-
manie obiektywnych i wiarygodnych wyników w za-
kresie parametrów jakoÊci handlowej.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw rynków rolnych
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, jednostki w∏aÊciwe
do wydawania opinii o urzàdzeniach, o których mowa
w ust. 1, majàc na wzgl´dzie potencja∏ badawczy i za-
kres dzia∏ania tych jednostek.

Art. 34. Minister w∏aÊciwy do spraw rynków rol-
nych w drodze rozporzàdzenia:

1) okreÊli szczegó∏owe warunki pobierania próbek ar-
tyku∏ów rolno-spo˝ywczych,

2) mo˝e okreÊliç metody analiz artyku∏ów rolno-spo-
˝ywczych

— majàc na wzgl´dzie ich rodzaj i przeznaczenie.

Art. 35. 1. Pobieranie próbek, ustalanie klas jakoÊci
oraz sposobu produkcji okreÊlonych artyku∏ów rolno-
-spo˝ywczych na zlecenie zainteresowanych przedsi´-
biorców mogà, oprócz Inspekcji, przeprowadzaç tylko
osoby wpisane do rejestru rzeczoznawców,  zwane da-
lej „rzeczoznawcami”.

2. Warunkiem wpisu do rejestru rzeczoznawców
jest posiadanie wiedzy praktycznej i teoretycznej z za-
kresu zasad klasyfikacji, sposobu produkcji oraz pobie-
rania próbek danego rodzaju artyku∏ów rolno-spo˝yw-
czych, potwierdzone corocznie zdaniem egzaminu
przed komisjà kwalifikacyjnà powo∏anà przez G∏ówne-
go Inspektora.

3. Rejestr rzeczoznawców prowadzi wojewódzki in-
spektor w∏aÊciwy ze wzgl´du na miejsce zamieszkania
rzeczoznawcy wed∏ug specjalizacji w zakresie rodza-
jów artyku∏ów rolno-spo˝ywczych.

4. Decyzj´ o wpisie, odmowie wpisu bàdê skreÊle-
niu z rejestru rzeczoznawców wydaje wojewódzki in-
spektor prowadzàcy rejestr rzeczoznawców.

5. Osobie wpisanej do rejestru rzeczoznawców wo-
jewódzki inspektor wydaje zaÊwiadczenie o wpisie oraz
imiennà piecz´ç.

Art. 36. 1. Rzeczoznawcy z przeprowadzonych czyn-
noÊci sporzàdzajà protokó∏.

2. Protokó∏ nale˝y przedstawiç kierownikowi jed-
nostki, w której wykonywane sà czynnoÊci.

3. Kierownik jednostki ma prawo wnosiç do proto-
ko∏u swoje uwagi. O braku uwag nale˝y uczyniç
wzmiank´ w protokole.

4. Protokó∏ sporzàdza si´ w 2 egzemplarzach. Je-
den egzemplarz protoko∏u pozostawia si´ osobie,
o której mowa w ust. 2.

5. Protokó∏ nale˝y przechowywaç co najmniej rok
od daty jego sporzàdzenia.

Art. 37. SkreÊlenie z listy rzeczoznawców nast´pu-
je w przypadku:
1) Êmierci,
2) skazania prawomocnym wyrokiem za przest´p-

stwo,
3) rezygnacji z∏o˝onej przez rzeczoznawc´,
4) nieprzestrzegania obowiàzujàcych przepisów doty-

czàcych wykonywanych czynnoÊci,
5) wykazania oczywistej nieudolnoÊci lub niedba∏oÊci

przy wykonywaniu obowiàzków,
6) nieuzasadnionej odmowy przeprowadzenia klasyfi-

kacji artyku∏u rolno-spo˝ywczego,
7) niezdania egzaminu, o którym mowa w art. 35 ust. 2,
8) nierzetelnego i stronniczego wykonywania obo-

wiàzków.

Art. 38. Minister w∏aÊciwy do spraw rynków rol-
nych, w drodze rozporzàdzenia, okreÊli: 
1) sposób przeprowadzania egzaminów, o których

mowa w art. 35 ust. 2 oraz w art. 22 ust. 2 pkt 2, spo-
sób powo∏ywania i sk∏ad komisji kwalifikacyjnej,
wysokoÊç wynagrodzenia jej cz∏onków oraz wzory
zaÊwiadczeƒ o wpisaniu do rejestru rzeczoznaw-
ców, piecz´ci imiennej rzeczoznawców i protoko-
∏ów, o których mowa w art. 36, majàc na wzgl´dzie
zapewnienie rzetelnej i obiektywnej kontroli arty-
ku∏ów rolno-spo˝ywczych,

2) stawki op∏at za szkolenie rzeczoznawców oraz za
egzaminy kwalifikacyjne na rzeczoznawców, majàc
na wzgl´dzie rzeczywiste koszty przeprowadzania
szkoleƒ i egzaminów.

Art. 39. 1. Przedsi´biorcy, u których w ramach kon-
troli przeprowadzonej przez Inspekcj´ zostanà pobrane
próbki artyku∏ów rolno-spo˝ywczych, sà obowiàzani
wnieÊç op∏aty za przeprowadzenie laboratoryjnych ba-
daƒ tych próbek, je˝eli w ich wyniku zostanie stwier-
dzone, ˝e artyku∏y rolno-spo˝ywcze nie odpowiadajà
wymaganiom jakoÊci handlowej wynikajàcym z prze-
pisów o jakoÊci handlowej lub deklarowanej przez pro-
ducenta lub wprowadzajàcego do obrotu.

2. Do niewniesionych w terminie op∏at, o których
mowa w ust. 1, stosuje si´ przepisy o post´powaniu
egzekucyjnym w administracji.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw rynków rolnych w po-
rozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw finansów
publicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, stawki
op∏at, o których mowa w ust. 1, majàc na wzgl´dzie
koszty pobrania próbek, koszty dojazdu osób pobierajà-
cych próbki, a tak˝e koszty przeprowadzonych analiz.

Rozdzia∏ 5

Przepis karny

Art. 40. 1. Kto:
1) utrudnia organowi Inspekcji przeprowadzanie kon-

troli jakoÊci handlowej artyku∏ów rolno-spo˝yw-



Dziennik Ustaw Nr 5 — 334 — Poz. 44

czych albo kontroli sk∏adowania lub transportowa-
nia tych artyku∏ów,

2) wprowadza do obrotu artyku∏y rolno-spo˝ywcze
nieodpowiadajàce jakoÊci handlowej wynikajàcej
z przepisów o jakoÊci handlowej oraz deklarowanej
przez producenta lub wprowadzajàcego do obrotu,

3) nie zg∏asza wojewódzkiemu inspektorowi podj´cia
lub zaprzestania dzia∏alnoÊci w zakresie produkcji,
sk∏adowania, konfekcjonowania lub obrotu artyku-
∏ami rolno-spo˝ywczymi, okreÊlonej w art. 12

— podlega karze grzywny.

2. Orzekanie w sprawach, o których mowa w ust. 1,
nast´puje w trybie przepisów o post´powaniu w spra-
wach o wykroczenia.

Rozdzia∏ 6

Zmiany w przepisach obowiàzujàcych

Art. 41. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o wy-
robie i rozlewie wyrobów winiarskich oraz obrocie ty-
mi wyrobami (Dz. U. Nr 124, poz. 783) w art. 11 w ust. 2
w pkt 3 wyrazy „Paƒstwowà Inspekcj´ Skupu i Prze-
twórstwa Artyku∏ów Rolnych” zast´puje si´ wyrazami
„Inspekcj´ JakoÊci Handlowej Artyku∏ów Rolno-Spo-
˝ywczych”.

Art. 42. W ustawie z dnia 4 wrzeÊnia 1997 r. o dzia-
∏ach administracji rzàdowej (Dz. U. z 1999 r. Nr 82,
poz. 928, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 48,
poz. 550, Nr 62, poz. 718, Nr 70, poz. 816, Nr 73,
poz. 852, Nr 109, poz. 1158 i Nr 122, poz. 1314 i 1321
oraz z 2001 r. Nr 3, poz. 18 i Nr 5, poz. 43) wprowadza
si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 22 :
a) w ust. 1 skreÊla si´ pkt 6,
b) skreÊla si´ ust. 2;

2) art. 23b otrzymuje brzmienie:
„Art. 23b. 1. Dzia∏ rynki rolne obejmuje sprawy

przetwórstwa i przechowalnictwa rol-
no-spo˝ywczego, jakoÊci handlowej
artyku∏ów rolno-spo˝ywczych oraz
mechanizmów regulacji rynków rol-
nych.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw rynków
rolnych sprawuje nadzór nad Agencjà
Rynku Rolnego.

3. Ministrowi w∏aÊciwemu do spraw
rynków rolnych podlega Inspekcja Ja-
koÊci Handlowej Artyku∏ów Rolno-
-Spo˝ywczych.”

Rozdzia∏ 7

Przepisy przejÊciowe i koƒcowe

Art. 43. 1. Z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy pracow-
nicy Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artyku∏ów Rol-
nych oraz pracownicy Centralnego Inspektoratu Stan-
daryzacji stajà si´ pracownikami Inspekcji JakoÊci Han-
dlowej Artyku∏ów Rolno-Spo˝ywczych.

2. W sprawach, o których mowa w ust. 1, stosuje
si´ przepisy art. 231 Kodeksu pracy.

Art. 44. Post´powania wszcz´te i niezakoƒczone
przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy, prowadzone
przez organy Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artyku-
∏ów Rolnych, na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca
1970 r. o Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artyku∏ów
Rolnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 293, Nr 89, poz. 991
i Nr 114, poz. 1191 oraz z 2001 r. Nr 3, poz. 19) oraz przez
Centralny Inspektorat Standaryzacji, na podstawie
ustawy z dnia 12 wrzeÊnia 1996 r. o paƒstwowym nad-
zorze standaryzacyjnym towarów rolno-spo˝ywczych
w obrocie z zagranicà (Dz.U. Nr 124, poz. 584), przejmu-
jà odpowiednio do zakresu swojego dzia∏ania organy
Inspekcji JakoÊci Handlowej Artyku∏ów Rolno-Spo-
˝ywczych.

Art. 45. W okresie 2 lat od dnia wejÊcia w ˝ycie usta-
wy do wydawania decyzji administracyjnych mogà byç
upowa˝niani pracownicy Inspekcji niespe∏niajàcy wa-
runków, o których mowa w art. 22 ust. 2.

Art. 46. Z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy:

1) nieruchomoÊci, b´dàce w trwa∏ym zarzàdzie, oraz
pozosta∏e mienie, b´dàce w zarzàdzie G∏ównego 
Inspektoratu Skupu i Przetwórstwa Artyku∏ów Rol-
nych oraz wojewódzkich inspektoratów skupu
i przetwórstwa artyku∏ów rolnych, przechodzà
z mocy prawa odpowiednio w trwa∏y zarzàd lub
w zarzàd G∏ównego Inspektoratu JakoÊci Handlo-
wej Artyku∏ów Rolno-Spo˝ywczych i wojewódz-
kich inspektoratów,

2) nieruchomoÊci, stanowiàce w∏asnoÊç Centralnego
Inspektoratu Standaryzacji, stajà si´ w∏asnoÊcià
Skarbu Paƒstwa pozostajàcà w trwa∏ym zarzàdzie
G∏ównego Inspektoratu JakoÊci Handlowej Arty-
ku∏ów Rolno-Spo˝ywczych, a pozosta∏e mienie,
stanowiàce w∏asnoÊç Centralnego Inspektoratu
Standaryzacji lub mienie Skarbu Paƒstwa b´dàce
we w∏adaniu Centralnego Inspektoratu Standary-
zacji, staje si´ z mocy prawa mieniem Skarbu Paƒ-
stwa, b´dàcym w zarzàdzie G∏ównego Inspektora-
tu JakoÊci Handlowej Artyku∏ów Rolno-Spo˝yw-
czych,

3) wierzytelnoÊci i zobowiàzania G∏ównego Inspekto-
ratu Skupu i Przetwórstwa Artyku∏ów Rolnych oraz
Centralnego Inspektoratu Standaryzacji stajà si´
wierzytelnoÊciami i zobowiàzaniami G∏ównego In-
spektoratu JakoÊci Handlowej Artyku∏ów Rolno-
-Spo˝ywczych,

4) wierzytelnoÊci i zobowiàzania wojewódzkich in-
spektoratów skupu i przetwórstwa artyku∏ów rol-
nych stajà si´ wierzytelnoÊciami i zobowiàzaniami
wojewódzkich inspektoratów jakoÊci handlowej ar-
tyku∏ów rolno-spo˝ywczych.

Art. 47. Przedsi´biorcy prowadzàcy w dniu wejÊcia
w ˝ycie ustawy dzia∏alnoÊç gospodarczà, o której mo-
wa w art. 12, sà obowiàzani zg∏osiç jej prowadzenie
wojewódzkiemu inspektorowi w terminie 3 miesi´cy
od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy.



Dziennik Ustaw Nr 5 — 335 — Poz. 44

Art. 48. Tracà moc:

1) ustawa z dnia 30 czerwca 1970 r. o Inspekcji Skupu
i Przetwórstwa Artyku∏ów Rolnych (Dz. U. z 2000 r.
Nr 23, poz. 293, Nr 89, poz. 991 i Nr 114, poz. 1191
oraz z 2001 r. Nr 3, poz. 19),

2) ustawa z dnia 12 wrzeÊnia 1996 r. o paƒstwowym
nadzorze standaryzacyjnym towarów rolno-spo-

˝ywczych w obrocie z zagranicà (Dz.U. Nr 124,
poz. 584).

Art. 49. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2002 r.
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