
Art. 1. W ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o jako-
Êci handlowej artyku∏ów rolno-spo˝ywczych (Dz. U.
z 2001 r. Nr 5, poz. 44, z póên. zm.2)) wprowadza si´ na-
st´pujàce zmiany:

1) w art. 3: 

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) artyku∏y rolno-spo˝ywcze — produkty rolne,
runo leÊne, dziczyzn´, organizmy morskie
i s∏odkowodne w postaci surowców, pó∏pro-
duktów oraz wyrobów gotowych otrzymy-
wanych z tych surowców i pó∏produktów,
w tym Êrodki spo˝ywcze,”,

b) w pkt 5 kropk´ na koƒcu zast´puje si´ przecin-
kiem i dodaje si´ pkt 6—9 w brzmieniu:

„6) artyku∏ rolno-spo˝ywczy w opakowaniu jed-
nostkowym — artyku∏ rolno-spo˝ywczy
przeznaczony do obrotu, umieszczony,
przed wprowadzeniem go do obrotu,
w opakowaniu uniemo˝liwiajàcym zmian´
zawartoÊci bez otwierania lub zmiany opa-
kowania, bez wzgl´du na to, czy opakowa-
nie obejmuje ca∏y artyku∏ rolno-spo˝ywczy,
czy jego cz´Êç,

7) partia produkcyjna — okreÊlonà iloÊç arty-
ku∏u rolno-spo˝ywczego wyprodukowane-
go, przetworzonego lub zapakowanego
w praktycznie takich samych warunkach,

8) próbka — cz´Êç partii produkcyjnej pobranà
jednorazowo, w sposób losowy, w celu kon-
troli lub oceny w zakresie jakoÊci handlowej
artyku∏u rolno-spo˝ywczego,

9) producent — osob´ fizycznà, osob´ prawnà
albo jednostk´ organizacyjnà nieposiadajà-
cà osobowoÊci prawnej, która:

a) produkuje lub paczkuje artyku∏y rolno-
-spo˝ywcze, lub

b) wprowadza artyku∏y rolno-spo˝ywcze do
obrotu, je˝eli dzia∏alnoÊç ta jest zareje-
strowana na terytorium któregoÊ
z paƒstw cz∏onkowskich Unii Europej-
skiej.”;

2) w art. 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wprowadzane do obrotu artyku∏y rolno-spo-
˝ywcze powinny spe∏niaç wymagania w zakre-
sie jakoÊci handlowej, je˝eli w przepisach o ja-
koÊci handlowej zosta∏y okreÊlone takie wyma-
gania, oraz dodatkowe wymagania dotyczàce
tych artyku∏ów, je˝eli ich spe∏nienie zosta∏o za-
deklarowane przez producenta.”;

3) w art. 6 dodaje si´ ust. 4 i 5 w brzmieniu:

„4. Oznakowanie obejmuje wszelkie informacje
w postaci wyrazów, opisu, znaku towarowego,
firmy, elementów graficznych lub symboli od-
noszàce si´ do artyku∏ów rolno-spo˝ywczych,
umieszczone na opakowaniu, w dokumencie,
na ulotce, etykiecie, obwolucie albo zawieszce,
które sà do∏àczone do danego artyku∏u rolno-
-spo˝ywczego, lub te˝ go dotyczà.

5. Oznakowanie artyku∏u rolno-spo˝ywczego nie
mo˝e w szczególnoÊci wprowadzaç w b∏àd
konsumenta co do to˝samoÊci tego artyku∏u,
w tym jego rodzaju, w∏aÊciwoÊci, sk∏adu, ilo-
Êci, trwa∏oÊci, pochodzenia oraz sposobu pro-
dukcji, lub sugerowaç, ˝e artyku∏ ten posiada
specjalne w∏aÊciwoÊci, je˝eli ich nie posiada
lub je˝eli inne podobne artyku∏y rolno-spo-
˝ywcze posiadajà takie w∏aÊciwoÊci.”;

4) art. 7 otrzymuje brzmienie:

„Art. 7. 1. W oznakowaniu Êrodków spo˝ywczych
w opakowaniach jednostkowych i zbior-
czych, przeznaczonych bezpoÊrednio
dla konsumenta, podaje si´:

1) nazw´ Êrodka spo˝ywczego, 

2) dane identyfikujàce producenta,
w tym firm´ lub nazw´ ze wskaza-
niem formy prawnej i jego adres,
a w przypadku osoby fizycznej —
imi´ i nazwisko oraz nazw´, pod któ-
rà osoba ta wykonuje dzia∏alnoÊç,
oraz jej adres,

3) inne dane niezb´dne do identyfikacji
Êrodka spo˝ywczego, istotne z punk-
tu widzenia konsumenta.

2. Nazwa Êrodka spo˝ywczego ma precy-
zyjnie informowaç konsumenta o rodza-
ju Êrodka spo˝ywczego, umo˝liwiaç od-
ró˝nienie go od podobnych Êrodków
spo˝ywczych. Nazwie powinny towarzy-
szyç informacje dotyczàce postaci Êrod-
ka spo˝ywczego lub procesów technolo-
gicznych stosowanych w produkcji,
w szczególnoÊci okreÊlajàce, czy jest to
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U S TAWA

z dnia 18 grudnia 2003 r.

o zmianie ustawy o jakoÊci handlowej artyku∏ów rolno-spo˝ywczych oraz o zmianie innych ustaw1)

———————
1) Niniejszà ustawà zmienia si´ ustawy: ustaw´ z dnia

12 paêdziernika 1990 r. o ochronie granicy paƒstwowej,
ustaw´ z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej
oraz ustaw´ z dnia 16 marca 2001 r. o rolnictwie ekologicz-
nym. 

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2001 r. Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 135, poz. 1145
i Nr 166, poz. 1360 oraz z 2003 r. Nr 208, poz. 2020. 



Êrodek: sproszkowany, liofilizowany,
g∏´boko mro˝ony, zag´szczony, w´dzo-
ny — w przypadku gdy brak tej informa-
cji mo˝e wprowadziç konsumenta
w b∏àd. 

3. Przepisów ust. 1 nie stosuje si´ w przy-
padku Êrodków spo˝ywczych w opako-
waniach zbiorczych przeznaczonych
bezpoÊrednio dla konsumenta, je˝eli
treÊç oznakowania na opakowaniu jed-
nostkowym umieszczonym w takim
opakowaniu zbiorczym jest widoczna
dla konsumenta. 

4. Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje si´ do
Êrodków spo˝ywczych w opakowaniach
jednostkowych przeznaczonych bezpo-
Êrednio dla konsumenta, je˝eli najwi´k-
sza powierzchnia tego opakowania nie
przekracza 10 cm2. 

5. Artyku∏y rolno-spo˝ywcze, inne ni˝
Êrodki spo˝ywcze w opakowaniach jed-
nostkowych i zbiorczych przeznaczo-
nych bezpoÊrednio dla konsumenta,
znakuje si´ przez zamieszczenie infor-
macji zawierajàcej nazw´ artyku∏u oraz
inne istotne z punktu widzenia konsu-
menta dane niezb´dne do identyfikacji
tego artyku∏u. 

6. Informacje, o których mowa w ust. 5,
w przypadku artyku∏ów rolno-spo˝yw-
czych:

1) w opakowaniach jednostkowych —
umieszcza si´ na opakowaniu albo na
etykiecie, obwolucie lub zawieszce
trwale przymocowanej do opakowa-
nia,

2) nieopakowanych albo w opakowa-
niach zbiorczych — umieszcza si´
w dokumentach przewozowych lub
podaje na wywieszkach w miejscu
sprzeda˝y.”;

5) po art. 7 dodaje si´ art. 7a w brzmieniu:

„Art. 7a. 1. Artyku∏y rolno-spo˝ywcze wprowadza-
ne do obrotu znakuje si´ ponadto wi-
docznym, czytelnym i nieusuwalnym
kodem identyfikacyjnym partii produk-
cyjnej, umo˝liwiajàcym identyfikacj´
artyku∏u rolno-spo˝ywczego z danej
partii produkcyjnej.

2. Kod identyfikacyjny, o którym mowa
w ust. 1, jest nadawany przez produ-
centa.”;

6) uchyla si´ art. 8;

7) w art. 10:

a) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W przypadku koniecznoÊci wykonania ba-
daƒ laboratoryjnych artyku∏y, o których
mowa w ust. 1, mogà byç:

1) sk∏adowane w miejscu i na warunkach
okreÊlonych przez organ Inspekcji Jako-
Êci Handlowej Artyku∏ów Rolno-Spo˝yw-
czych, do czasu uzyskania wyników ba-
daƒ pobranych przez ten organ próbek,
albo

2) skierowane do miejsca przeznaczenia
i poddane badaniom laboratoryjnym
przez w∏aÊciwy miejscowo organ Inspek-
cji JakoÊci Handlowej Artyku∏ów Rolno-
-Spo˝ywczych.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku wydania przez organ Inspekcji
JakoÊci Handlowej Artyku∏ów Rolno-Spo-
˝ywczych decyzji o zakazie wprowadzenia
artyku∏u rolno-spo˝ywczego do obrotu,
o której mowa w art. 30 ust. 1, organ celny
cofa towar za granic´, nadajàc mu przezna-
czenie celne — powrotny wywóz, lub naka-
zuje jego zniszczenie, je˝eli przepisy Unii Eu-
ropejskiej w sprawie kontroli zgodnoÊci
z normami handlowymi obowiàzujàcymi dla
Êwie˝ych owoców i warzyw nie stanowià
inaczej.”;

8) art. 11 otrzymuje brzmienie:

„Art. 11. Artyku∏y rolno-spo˝ywcze przeznaczone
do wywozu za granic´ mogà nie spe∏niaç
wymagaƒ w zakresie jakoÊci handlowej
okreÊlonych w ustawie, je˝eli artyku∏y te
spe∏niajà wymagania odbiorcy.”;

9) w art. 12:

a) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) okreÊlenie przedmiotu dzia∏alnoÊci gospo-
darczej, w tym informacj´ o dzia∏alnoÊci
eksportowej,”,

b) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Do zg∏oszenia, o którym mowa w ust. 3,
do∏àcza si´ aktualny odpis z Krajowego Re-
jestru Sàdowego lub zaÊwiadczenie o wpi-
sie do ewidencji dzia∏alnoÊci gospodar-
czej.”;

10) w art. 13:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wniosek o przyznanie znaku jakoÊci produ-
cent artyku∏u rolno-spo˝ywczego sk∏ada do
ministra w∏aÊciwego do spraw rynków rol-
nych.”,

b) dodaje si´ ust. 5 i 6 w brzmieniu:

„5. Minister w∏aÊciwy do spraw rynków rolnych
jest organem w∏aÊciwym w sprawie przyj-
mowania wniosków o rejestracj´ Êwiadectw
dla artyku∏ów rolno-spo˝ywczych o szcze-
gólnym charakterze w rozumieniu przepi-
sów Unii Europejskiej w sprawie Êwiadectw
o szczególnym charakterze dla produktów
rolnych i Êrodków spo˝ywczych.
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6. Sposób oraz tryb rejestracji Êwiadectw dla
artyku∏ów rolno-spo˝ywczych o szczegól-
nym charakterze okreÊlajà przepisy Unii Eu-
ropejskiej, o których mowa w ust. 5.”; 

11) w art. 15:

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

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

b) po pkt 3 dodaje si´ pkt 4—6 w brzmieniu:

„4) okreÊli szczegó∏owy zakres i sposób znako-
wania niektórych grup i rodzajów artyku∏ów
rolno-spo˝ywczych kodem identyfikacyj-
nym partii produkcyjnej,

5) mo˝e okreÊliç sposób ˝ywienia lub warunki
chowu zwierzàt, majàce wp∏yw na jakoÊç
handlowà artyku∏ów rolno-spo˝ywczych
otrzymywanych z tych zwierzàt,

6) mo˝e okreÊliç szczegó∏owy zakres i sposób
znakowania opakowaƒ niektórych grup i ro-
dzajów artyku∏ów rolno-spo˝ywczych nie-
przeznaczonych bezpoÊrednio dla konsu-
menta”;

12) po art. 15 dodaje si´ art. 15a w brzmieniu:

„Art. 15a. 1. Wprowadzane do obrotu tusze wie-
przowe oraz tusze wo∏owe poddaje
si´ klasyfikacji niezw∏ocznie po uboju
i oznacza si´ znakiem klasy jakoÊci
handlowej ustalonej dla danej tuszy.

2. Wprowadzane do obrotu tusze in-
nych zwierzàt mogà byç klasyfikowa-
ne i oznaczane znakiem klasy jakoÊci
handlowej.

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ do:

1) tusz pochodzàcych ze Êwiƒ u˝y-
tych do rozrodu,

2) tusz wieprzowych pochodzàcych
z rzeêni, w których:

a) przeprowadza si´ ubój nie wi´-
cej ni˝ 200 Êwiƒ tygodniowo
Êredniorocznie lub

b) dokonuje si´ uboju i rozbioru
Êwiƒ urodzonych i tuczonych
w tuczarniach tych rzeêni,

3) tusz wo∏owych pochodzàcych
z rzeêni, w których:

a) przeprowadza si´ ubój nie wi´-
cej ni˝ 75 sztuk byd∏a doros∏ego
tygodniowo Êredniorocznie lub

b) dokonuje si´ uboju niewielkich
iloÊci zwierzàt na podstawie
umowy z w∏aÊcicielem.

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

1) okreÊli szczegó∏owy sposób ozna-
czania klasy jakoÊci handlowej tusz
wieprzowych oraz tusz wo∏owych,

2) mo˝e okreÊliç rodzaje tusz innych
zwierzàt oznaczanych znakiem kla-
sy jakoÊci handlowej oraz sposób
ich oznaczania tym znakiem

— majàc na wzgl´dzie potrzeb´ za-
stosowania do tych czynnoÊci odpo-
wiednich urzàdzeƒ, okreÊlenia wa-
runków klasyfikacji umo˝liwiajàcej
jednolità rejestracj´ cen rynkowych
oraz zapewnienia odpowiedniej za-
p∏aty producentom.”;

13) w art. 17:

a) w ust. 1:

— w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) kontrola jakoÊci handlowej artyku∏ów rol-
no-spo˝ywczych sprowadzanych z zagra-
nicy, w tym kontrola graniczna tych arty-
ku∏ów,”,

— w pkt 1 po lit. d dodaje si´ lit. e w brzmieniu:

„e) kontrola artyku∏ów rolno-spo˝ywczych
posiadajàcych zarejestrowane, na pod-
stawie odr´bnych przepisów, chronione
oznaczenia geograficzne, oznaczenia po-
chodzenia albo Êwiadectwa dla artyku-
∏ów rolno-spo˝ywczych o szczególnym
charakterze oraz wspó∏praca z jednostka-
mi sprawujàcymi takà kontrol´ w innych
paƒstwach,”,

— pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) wspó∏praca z w∏aÊciwymi organami ad-
ministracji rzàdowej w województwie, or-
ganami innych inspekcji, urz´dami celny-
mi, Policjà, jednostkami samorzàdu tery-
torialnego oraz paƒstwowymi jednostka-
mi organizacyjnymi realizujàcymi polity-
k´ rolnà paƒstwa,”,

— po pkt 4 dodaje si´ pkt 4a w brzmieniu:

„4a) wspó∏praca z jednostkami organizacyj-
nymi pe∏niàcymi funkcj´ agencji p∏atni-
czych w zakresie realizacji Wspólnej Po-
lityki Rolnej,”,

— pkt 6—8 otrzymujà brzmienie:

„6) prowadzenie szkoleƒ w zakresie przepi-
sów i wymagaƒ dotyczàcych jakoÊci han-
dlowej lub ustalania klas jakoÊci handlo-
wej oraz metod i badaƒ artyku∏ów rolno-
-spo˝ywczych,

7) wspó∏praca z urz´dowymi jednostkami
kontrolnymi w innych paƒstwach w za-
kresie kontroli jakoÊci handlowej artyku-
∏ów rolno-spo˝ywczych, w tym wymie-
nianie informacji lub próbek artyku∏ów
rolno-spo˝ywczych, 
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8) wykonywanie innych zadaƒ okreÊlonych
w przepisach odr´bnych.”,

b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a i 2b w brzmieniu:

„2a. Kontrola jakoÊci handlowej artyku∏ów rol-
no-spo˝ywczych w produkcji mo˝e doty-
czyç równie˝ sposobu ˝ywienia i warun-
ków chowu zwierzàt, je˝eli informacja
w tym zakresie zosta∏a zadeklarowana przy
wprowadzaniu artyku∏u rolno-spo˝ywcze-
go do obrotu. 

2b. Minister w∏aÊciwy do spraw rynków rol-
nych mo˝e, w drodze rozporzàdzenia,
okreÊliç szczegó∏owy sposób kontroli jako-
Êci handlowej artyku∏ów rolno-spo˝yw-
czych oraz wzory dokumentów stwierdza-
jàcych jakoÊç handlowà niektórych artyku-
∏ów rolno-spo˝ywczych lub ich grup, bio-
ràc pod uwag´ koniecznoÊç dostosowania
sposobu dokonywania kontroli do wyma-
gaƒ zwiàzanych ze swobodnym przep∏y-
wem towarów.”,

c) dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:

„4. Minister w∏aÊciwy do spraw rynków rolnych
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw wewn´trznych oraz ministrem w∏a-
Êciwym do spraw gospodarki okreÊli, w dro-
dze rozporzàdzenia, wykaz przejÊç granicz-
nych, na których jest dokonywana kontrola
jakoÊci handlowej artyku∏ów rolno-spo˝yw-
czych sprowadzanych z zagranicy, majàc na
wzgl´dzie zabezpieczenie wprowadzania do
obrotu artyku∏ów rolno-spo˝ywczych spe∏-
niajàcych wymagania w zakresie jakoÊci
handlowej oraz uwzgl´dniajàc mo˝liwoÊci
organizacyjne i techniczne Inspekcji Ja-
koÊci Handlowej Artyku∏ów Rolno-Spo˝yw-
czych.”;

14) w art. 20:

a) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Minister w∏aÊciwy do spraw rynków rolnych
nadaje, w drodze zarzàdzenia, statut G∏ów-
nemu Inspektoratowi. Statut okreÊla
w szczególnoÊci organizacj´ G∏ównego In-
spektoratu, rodzaje poszczególnych komó-
rek organizacyjnych, zakres zadaƒ oraz wzór
znaku Inspekcji.”, 

b) dodaje si´ ust. 7 i 8 w brzmieniu:

„7. Pracownicy Inspekcji dokonujàcy kontroli
granicznej artyku∏ów rolno-spo˝ywczych na
granicy paƒstwa sà obowiàzani do noszenia
munduru.

8. Minister w∏aÊciwy do spraw rynków rolnych
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wzory
i kolor munduru pracowników Inspekcji
oraz wzór odznaki Inspekcji, majàc na
wzgl´dzie odró˝nienie pracowników Inspek-
cji od innych s∏u˝b kontroli.”;

15) w art. 23 w ust. 1:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) artyku∏y rolno-spo˝ywcze spe∏niajà wyma-
gania w zakresie jakoÊci handlowej okreÊlo-
ne w przepisach o jakoÊci handlowej oraz
dodatkowe wymagania dotyczàce tych arty-
ku∏ów, je˝eli ich spe∏nienie zosta∏o zadekla-
rowane przez producenta,”,

b) w pkt 2 kropk´ na koƒcu zast´puje si´ przecin-
kiem i dodaje si´ pkt 3 w brzmieniu:

„3) iloÊç i jakoÊç sk∏adowanego artyku∏u rolno-
-spo˝ywczego sà zgodne z ustalonymi wa-
runkami sk∏adowania.”;

16) w art. 28: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Z przebiegu kontroli sporzàdza si´ protokó∏,
je˝eli przepisy Unii Europejskiej, o których
mowa w art. 10 ust. 2, nie stanowià ina-
czej. ”,

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Z wykonanych w toku kontroli czynnoÊci,
w tym zabezpieczenia artyku∏ów rolno-spo-
˝ywczych, dokumentów lub innych przed-
miotów, dokonania ogl´dzin, pobrania pró-
bek lub przeprowadzenia innych dowodów
sporzàdza si´ odr´bne protoko∏y, chyba ˝e
w toku czynnoÊci kontrolnych nie stwierdzo-
no nieprawid∏owoÊci.”, 

c) po ust. 6 dodaje si´ ust. 6a w brzmieniu:

„6a. O sporzàdzeniu odr´bnych protoko∏ów
z wykonania poszczególnych czynnoÊci,
o których mowa w ust. 6, nale˝y uczyniç
wzmiank´ w protokole kontroli. W razie
niestwierdzenia nieprawid∏owoÊci powy˝-
sze czynnoÊci kontrolne dokumentuje si´
w protokole kontroli.”;

17) po art. 30 dodaje si´ art. 30a i 30b w brzmieniu:

„Art. 30a. 1. Po przeprowadzeniu kontroli, o której
mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 lit. e), wo-
jewódzki inspektor, w drodze decyzji,
mo˝e zakazaç wprowadzania do ob-
rotu artyku∏u niespe∏niajàcego wy-
magaƒ w zakresie chronionych ozna-
czeƒ geograficznych, oznaczeƒ po-
chodzenia albo Êwiadectw dla artyku-
∏ów rolno-spo˝ywczych o szczegól-
nym charakterze.

2. Decyzji, o której mowa w ust. 1, nada-
je si´ rygor natychmiastowej wyko-
nalnoÊci.

Art. 30b. Po przeprowadzeniu kontroli, o której
mowa w art. 17 ust. 1 pkt 2, w przypad-
ku stwierdzenia nieprawid∏owoÊci, wo-
jewódzki inspektor przekazuje kontrolo-
wanej jednostce informacj´ pokontrol-
nà zawierajàcà zwi´z∏y opis ustaleƒ
i wnioski pokontrolne.”;

Dziennik Ustaw Nr 223 — 15482 — Poz. 2220



18) w art. 31:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie :

„2. Ocena polega na sprawdzeniu, czy artyku∏y
rolno-spo˝ywcze spe∏niajà wymagania
w zakresie jakoÊci handlowej okreÊlone
w przepisach o jakoÊci handlowej oraz do-
datkowe wymagania dotyczàce tych artyku-
∏ów, je˝eli ich spe∏nienie zosta∏o zadeklaro-
wane przez producenta.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Za dokonanie czynnoÊci zwiàzanych z oce-
nà, za przeprowadzenie badaƒ laboratoryj-
nych i wydanie Êwiadectwa jakoÊci handlo-
wej pobiera si´ op∏aty. W przypadku artyku-
∏ów rolno-spo˝ywczych przewo˝onych jed-
nym Êrodkiem transportu, w jednej ∏adowni
lub w jednym kontenerze op∏at´ pobiera si´
za jedno Êwiadectwo jakoÊci handlowej oraz
za jednà ocen´.”,

c) po ust. 5 dodaje si´ ust. 5a w brzmieniu:

„5a. Âwiadectwo jakoÊci handlowej mo˝e byç
wydane podmiotowi, który nie z∏o˝y∏ wnio-
sku o dokonanie oceny, je˝eli przedsi´bior-
ca sk∏adajàcy wniosek, o którym mowa
w ust. 1, wyrazi∏ na to zgod´.”,

d) w ust. 8 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw finansów publicznych stawki op∏at za
dojazd do miejsca oceny, czynnoÊci zwiàza-
ne z dokonaniem oceny, badania laborato-
ryjne i wydawanie Êwiadectw jakoÊci han-
dlowej oraz sposób i termin wnoszenia tych
op∏at, majàc na wzgl´dzie zakres i rodzaj
czynnoÊci zwiàzanych z dokonaniem oceny
oraz rzeczywiste koszty ponoszone w zwiàz-
ku z dokonywaniem oceny, przeprowadza-
niem badaƒ i wydawaniem Êwiadectw jako-
Êci handlowej.”;

19) w art. 32 dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:

„4. Minister w∏aÊciwy do spraw rynków rolnych
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wykaz labo-
ratoriów posiadajàcych akredytacje, o których
mowa w ust. 2, bioràc pod uwag´ ich potencja∏
badawczy.”;

20) art. 33 otrzymuje brzmienie:

„Art. 33. 1. Do kontroli, oceny lub ustalania klas
jakoÊci handlowej artyku∏ów rolno-
-spo˝ywczych stosuje si´ urzàdzenia,
które uzyska∏y pozytywnà opini´ w∏a-
Êciwej jednostki, a pomiar dokonany
za pomocà tych urzàdzeƒ zapewnia
otrzymanie obiektywnych i wiarygod-
nych wyników w zakresie wymagaƒ ja-
koÊci handlowej.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw rynków
rolnych mo˝e okreÊliç, w drodze roz-
porzàdzenia, metody oceny, dopusz-

czalne tolerancje b∏´dów oraz jednost-
ki w∏aÊciwe do wydawania opinii
o urzàdzeniach, o których mowa
w ust. 1, majàc na wzgl´dzie potencja∏
badawczy i zakres dzia∏ania tych jed-
nostek.”;

21) w art. 34:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) mo˝e okreÊliç metody analiz lub inne czyn-
noÊci zwiàzane z dokonywaniem kontroli
lub oceny niektórych artyku∏ów rolno-spo-
˝ywczych,”,

b) po pkt 2 dodaje si´ pkt 3 w brzmieniu:

„3) mo˝e okreÊliç szczegó∏owe warunki ustala-
nia klas jakoÊci handlowej niektórych arty-
ku∏ów rolno-spo˝ywczych”;

22) w art. 35 ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1. Pobieranie próbek, ustalanie klas jakoÊci han-
dlowej lub sposobu produkcji okreÊlonych ar-
tyku∏ów rolno-spo˝ywczych na zlecenie zainte-
resowanych przedsi´biorców mogà, poza pra-
cownikami Inspekcji, przeprowadzaç tylko oso-
by wpisane do rejestru rzeczoznawców, zwane
dalej „rzeczoznawcami”.

2. Warunkiem wpisu do rejestru rzeczoznawców
jest posiadanie wiedzy praktycznej i teoretycz-
nej z zakresu zasad klasyfikacji, sposobu pro-
dukcji lub pobierania próbek danego rodzaju
artyku∏ów rolno-spo˝ywczych, potwierdzane
zdaniem, co 3 lata, egzaminu przed komisjà
kwalifikacyjnà powo∏anà przez G∏ównego In-
spektora.”;

23) w art. 36 po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W zakresie ustalania klas jakoÊci tusz zwierzàt
rzeênych dopuszcza si´ sporzàdzanie proto-
ko∏ów w postaci wydruku komputerowego.”;

24) w art. 39:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przedsi´biorcy, u których organy Inspekcji
przeprowadzi∏y kontrol´, w tym pobra∏y
próbki, sà obowiàzani wnieÊç op∏aty za prze-
prowadzenie czynnoÊci zwiàzanych z doko-
naniem kontroli oraz przeprowadzeniem ba-
daƒ laboratoryjnych tych próbek, je˝eli
w wyniku tej kontroli stwierdzono, ˝e arty-
ku∏y rolno-spo˝ywcze nie odpowiadajà wy-
maganiom w zakresie jakoÊci handlowej
wynikajàcym z przepisów o jakoÊci handlo-
wej lub wymaganiom dodatkowym zadekla-
rowanym przez producenta.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Minister w∏aÊciwy do spraw rynków rolnych
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw finansów publicznych okreÊli, w dro-
dze rozporzàdzenia, stawki op∏at, o których
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mowa w ust. 1, majàc na wzgl´dzie koszty
pobrania próbek, koszty dojazdu osób po-
bierajàcych próbki, a tak˝e koszty przepro-
wadzonych badaƒ laboratoryjnych i innych
czynnoÊci zwiàzanych z dokonaniem kontro-
li.”;

25) po art. 46 dodaje si´ art. 46a w brzmieniu:

„Art. 46a. Ilekroç w przepisach odr´bnych jest
mowa o:

1) Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Arty-
ku∏ów Rolnych — nale˝y przez to ro-
zumieç Inspekcj´ JakoÊci Handlowej
Artyku∏ów Rolno-Spo˝ywczych,

2) G∏ównym Inspektorze Inspekcji Sku-
pu i Przetwórstwa Artyku∏ów Rolnych
— nale˝y przez to rozumieç G∏ówne-
go Inspektora JakoÊci Handlowej Ar-
tyku∏ów Rolno-Spo˝ywczych,

3) wojewódzkim inspektorze skupu
i przetwórstwa artyku∏ów rolnych —
nale˝y przez to rozumieç wojewódz-
kiego inspektora jakoÊci handlowej
artyku∏ów rolno-spo˝ywczych,

4) G∏ównym Inspektoracie Inspekcji
Skupu i Przetwórstwa Artyku∏ów 
Rolnych — nale˝y przez to rozumieç
G∏ówny Inspektorat JakoÊci Han-
dlowej Artyku∏ów Rolno-Spo˝yw-
czych,

5) wojewódzkim inspektoracie skupu
i przetwórstwa artyku∏ów rolnych —
nale˝y przez to rozumieç wojewódzki
inspektorat jakoÊci handlowej artyku-
∏ów rolno-spo˝ywczych.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 12 paêdziernika 1990 r.
o ochronie granicy paƒstwowej (Dz. U. Nr 78, poz. 461,
z póên. zm.3)) w art. 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Organami obowiàzanymi do sta∏ego utrzymy-
wania przejÊç granicznych w stanie umo˝liwia-
jàcym przeprowadzanie skutecznej kontroli
granicznej, celnej, sanitarnej, weterynaryjnej,
fitosanitarnej, chemicznej, radiometrycznej
oraz jakoÊci handlowej artyku∏ów rolno-spo-
˝ywczych sà:

1) minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki
morskiej i minister w∏aÊciwy do spraw
transportu — w odniesieniu do przejÊç gra-
nicznych kolejowych, lotniczych i morskich,

2) minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska —
w odniesieniu do rzecznych przejÊç granicz-
nych oraz punktów nocnego postoju na rze-
kach granicznych,

3) w∏aÊciwy wojewoda — w odniesieniu do
drogowych przejÊç granicznych, przejÊç
granicznych przeznaczonych wy∏àcznie dla
ma∏ego ruchu granicznego, punktów
uproszczonych przekraczania granicy paƒ-
stwowej, przejÊç turystycznych, przejÊç gra-
nicznych na szlakach turystycznych przeci-
najàcych granic´ paƒstwowà oraz miejsc
przekraczania granicy na szlakach turystycz-
nych.”.

Art. 3. W ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o In-
spekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25
i Nr 110, poz. 1189 oraz z 2002 r. Nr 135, poz. 1145
i Nr 166, poz. 1360) w art. 3 ust. 2 otrzymuje brzmie-
nie: 

„2. Kontrola, o której mowa w ust. 1 pkt 2, nie
obejmuje kontroli jakoÊci handlowej artyku∏ów
rolno-spo˝ywczych u producentów oraz kon-
troli jakoÊci zdrowotnej Êrodków spo˝ywczych
okreÊlonych w przepisach odr´bnych.”.

Art. 4. W ustawie z dnia 16 marca 2001 r. o rolnic-
twie ekologicznym (Dz. U. Nr 38, poz. 452) w art. 26
dodaje si´ ust. 5 w brzmieniu:

„5. Kontrol´ granicznà produktów rolnictwa eko-
logicznego wprowadzanych do obrotu, o któ-
rych mowa w art. 24 ust. 3 i 5 oraz w art. 25
ust. 2, przeprowadza Inspekcja JakoÊci Han-
dlowej Artyku∏ów Rolno-Spo˝ywczych.”. 

Art. 5. Do dnia uzyskania przez Rzeczpospolità Pol-
skà cz∏onkostwa w Unii Europejskiej przez producenta
nale˝y rozumieç osob´ fizycznà, osob´ prawnà albo
jednostk´ organizacyjnà nieposiadajàcà osobowoÊci
prawnej, która produkuje, paczkuje lub wprowadza do
obrotu artyku∏y rolno-spo˝ywcze.

Art. 6. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wy-
dane na podstawie art. 15 pkt 3, art. 20 ust. 6, art. 31
ust. 8 pkt 2, art. 33 ust. 2, art. 39 ust. 3 ustawy, o któ-
rej mowa w art. 1, zachowujà moc do czasu wydania
nowych przepisów wykonawczych na podstawie
art. 15 pkt 3, art. 20 ust. 6, art. 31 ust. 8 pkt 2, art. 33
ust. 2, art. 39 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1,
w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà.

Art. 7. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2004 r., z wyjàtkiem:

1) art. 3 pkt 9 i art. 13 ust. 5 i 6 ustawy, o której mo-
wa w art. 1, które wchodzà w ˝ycie z dniem uzy-
skania przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa
w Unii Europejskiej;

2) art. 20 ust. 7 i 8 ustawy, o której mowa w art. 1, któ-
re wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2006 r.
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3) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1997 r. Nr 6, poz. 31 i Nr 43, poz. 271, z 2000 r. Nr 12,
poz. 136 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 498.


