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Art. 1. W ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o jako-
Êci handlowej artyku∏ów rolno-spo˝ywczych (Dz. U.
z 2005 r. Nr 187, poz. 1577, z póên. zm.3)) wprowadza
si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 3:

a) pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) opakowany Êrodek spo˝ywczy — Êrodek

spo˝ywczy w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 19
ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpie-
czeƒstwie ˝ywnoÊci i ˝ywienia (Dz. U.
Nr 171, poz. 1225);”,

b) w pkt 9 kropk´ zast´puje si´ Êrednikiem i doda-
je si´ pkt 10 w brzmieniu:

„10) artyku∏ rolno-spo˝ywczy zafa∏szowany —
produkt, którego sk∏ad jest niezgodny
z przepisami dotyczàcymi jakoÊci handlo-
wej poszczególnych artyku∏ów rolno-spo-
˝ywczych, albo produkt, w którym zosta∏y
wprowadzone zmiany, w tym zmiany doty-
czàce oznakowania, majàce na celu ukrycie
jego rzeczywistego sk∏adu lub innych w∏a-
ÊciwoÊci, je˝eli niezgodnoÊci te lub zmiany
w istotny sposób naruszajà interesy kon-
sumentów, w szczególnoÊci je˝eli:
a) dokonano zabiegów, które zmieni∏y lub

ukry∏y jego rzeczywisty sk∏ad lub nada∏y

mu wyglàd produktu zgodnego z prze-
pisami dotyczàcymi jakoÊci handlowej,

b) w oznakowaniu podano nazw´ niezgod-
nà z przepisami dotyczàcymi jakoÊci
handlowej poszczególnych artyku∏ów
rolno-spo˝ywczych albo niezgodnà
z prawdà,

c) w oznakowaniu podano niezgodne
z prawdà dane w zakresie sk∏adu, po-
chodzenia, terminu przydatnoÊci do
spo˝ycia lub daty minimalnej trwa∏oÊci,
zawartoÊci netto lub klasy jakoÊci han-
dlowej.”;

2) art. 6 i 7 otrzymujà brzmienie:

„Art. 6. 1. Artyku∏y rolno-spo˝ywcze wprowadza-
ne do obrotu sà oznakowane.

2. Do znakowania artyku∏ów rolno-spo-
˝ywczych stosuje si´ odpowiednio wy-
magania okreÊlone w art. 45 ust. 2,
art. 46 ust. 1 pkt 1 i art. 48 ust. 1 ustawy
z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeƒ-
stwie ˝ywnoÊci i ˝ywienia.

3. Do reklamy oraz do prezentacji artyku-
∏ów rolno-spo˝ywczych, w tym w szcze-
gólnoÊci w odniesieniu do ich kszta∏tu,
wyglàdu lub opakowania, zastosowa-
nych materia∏ów opakowaniowych,
sposobu prezentacji oraz otoczenia,
w jakim sà prezentowane, stosuje si´
odpowiednio wymagania okreÊlone
w art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeƒstwie
˝ywnoÊci i ˝ywienia.

4. Wymóg znakowania w j´zyku polskim
nie dotyczy artyku∏ów rolno-spo˝yw-
czych przeznaczonych do wywozu poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 7. 1. Oznakowanie artyku∏u rolno-spo˝yw-
czego zawiera informacje istotne
z punktu widzenia jakoÊci handlowej ar-
tyku∏u rolno-spo˝ywczego, w szczegól-
noÊci:

1) nazw´, pod którà artyku∏ rolno-spo-
˝ywczy jest wprowadzany do obrotu; 

2) inne dane umo˝liwiajàce identyfika-
cj´ artyku∏u rolno-spo˝ywczego oraz
odró˝nienie go od innych artyku∏ów
rolno-spo˝ywczych.

2. W przypadku artyku∏u rolno-spo˝ywcze-
go b´dàcego Êrodkiem spo˝ywczym: 

1) nazwa powinna odpowiadaç wyma-
ganiom okreÊlonym w art. 47 ustawy
z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpie-
czeƒstwie ˝ywnoÊci i ˝ywienia;
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USTAWA

z dnia 24 paêdziernika 2008 r.

o zmianie ustawy o jakoÊci handlowej artyku∏ów rolno-spo˝ywczych oraz niektórych innych ustaw1) 2)

———————
1) Niniejszà ustawà zmienia si´: ustaw´ z dnia 15 grudnia

2000 r. o Inspekcji Handlowej, ustaw´ z dnia 20 kwietnia
2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych,
ustaw´ z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodze-
nia zwierz´cego i ustaw´ z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bez-
pieczeƒstwie ˝ywnoÊci i ˝ywienia.

2) Niniejsza ustawa w zakresie swojej regulacji:
1) wykonuje postanowienia nast´pujàcych rozporzàdzeƒ

Wspólnoty Europejskiej: 
a) rozporzàdzenia Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia

22 paêdziernika 2007 r. ustanawiajàcego wspólnà or-
ganizacj´ rynków rolnych oraz przepisy szczegó∏owe
dotyczàce niektórych produktów rolnych (Dz. Urz. UE
L 299 z 16.11.2007, str. 1, z póên. zm.),

b) rozporzàdzenia Komisji (WE) nr 589/2008 z dnia
23 czerwca 2008 r. ustanawiajàcego szczegó∏owe za-
sady wykonywania rozporzàdzenia Rady (WE)
nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odnie-
sieniu do jaj (Dz. Urz. UE L 163 z 24.06.2008, str. 6,
z póên. zm.);

2) dokonuje cz´Êciowego wdro˝enia dyrektywy
2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
20 marca 2000 r. w sprawie zbli˝enia ustawodawstw
Paƒstw Cz∏onkowskich w zakresie etykietowania, pre-
zentacji i reklamy Êrodków spo˝ywczych (Dz. Urz. WE
L 109 z 06.05.2000, str. 29, z póên. zm.; Dz. Urz. UE Pol-
skie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 5, str. 75) — w za-
kresie regulacji dotyczàcych spraw znakowania, pre-
zentacji i reklamy Êrodków spo˝ywczych.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 171,
poz. 1225 i Nr 208, poz. 1541 oraz z 2007 r. Nr 176,
poz. 1238.
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2) oznakowanie opakowanych Êrodków
spo˝ywczych zawiera dane identyfi-
kujàce producenta albo producen-
tów, w tym firm´ albo nazw´ i adres,
albo imi´, nazwisko i adres.”;

3) w art. 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Artyku∏y rolno-spo˝ywcze przywo˝one
z paƒstw nieb´dàcych cz∏onkami Unii Europej-
skiej, z wy∏àczeniem paƒstw cz∏onkowskich
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Han-
dlu (EFTA) — stron umowy o Europejskim Ob-
szarze Gospodarczym, mogà byç dopuszczone
do obrotu w rozumieniu przepisów prawa cel-
nego, pod warunkiem przeprowadzenia kon-
troli jakoÊci handlowej przez organ Inspekcji
JakoÊci Handlowej Artyku∏ów Rolno-Spo˝yw-
czych.”; 

4) uchyla si´ art. 11;

5) w art. 12 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) rolników, w rozumieniu przepisów o ubezpie-
czeniu spo∏ecznym rolników, w zakresie pro-
wadzonej dzia∏alnoÊci rolniczej oraz podmio-
tów wyrabiajàcych wino gronowe lub moszcz
gronowy z winogron pochodzàcych z upraw
winoroÊli po∏o˝onych na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej;”;

6) w art. 15 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) mo˝e okreÊliç szczegó∏owy zakres i sposób
znakowania nieprzeznaczonych bezpoÊrednio
dla konsumenta finalnego niektórych grup
i rodzajów opakowanych artyku∏ów rolno-spo-
˝ywczych lub artyku∏ów rolno-spo˝ywczych
bez opakowaƒ”;

7) w art. 17:

a) w ust. 1 w pkt 1:

— lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) kontrola jakoÊci handlowej artyku∏ów rol-
no-spo˝ywczych przywo˝onych spoza
paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej
oraz spoza paƒstw cz∏onkowskich Euro-
pejskiego Porozumienia o Wolnym Han-
dlu (EFTA) — stron umowy o Europej-
skim Obszarze Gospodarczym, w tym
kontrola graniczna tych artyku∏ów,”,

— lit. e otrzymuje brzmienie:

„e) kontrola artyku∏ów rolno-spo˝ywczych
posiadajàcych zarejestrowane na podsta-
wie przepisów o rejestracji i ochronie
nazw i oznaczeƒ produktów rolnych
i Êrodków spo˝ywczych oraz o produk-
tach tradycyjnych chronione nazwy po-
chodzenia, chronione oznaczenia geogra-
ficzne albo b´dàcych gwarantowanymi
tradycyjnymi specjalnoÊciami oraz
wspó∏praca z jednostkami sprawujàcymi
takà kontrol´ w innych paƒstwach;”,

b) ust. 2b otrzymuje brzmienie:

„2b. Minister w∏aÊciwy do spraw rynków rol-
nych mo˝e, w drodze rozporzàdzenia,
okreÊliç:

1) szczegó∏owy sposób kontroli jakoÊci
handlowej artyku∏ów rolno-spo˝yw-
czych lub

2) wzory dokumentów zwiàzanych z prze-
prowadzaniem kontroli jakoÊci handlo-
wej artyku∏ów rolno-spo˝ywczych, lub

3) wzory dokumentów stwierdzajàcych ja-
koÊç handlowà niektórych artyku∏ów
rolno-spo˝ywczych lub ich grup

— bioràc pod uwag´ koniecznoÊç dostoso-
wania sposobu dokonywania kontroli do
wymagaƒ zwiàzanych ze swobodnym
przep∏ywem towarów oraz majàc na
wzgl´dzie obowiàzki okreÊlone w art. 8, 10
i 11 rozporzàdzenia (WE) nr 882/2004 Par-
lamentu Europejskiego i Rady z dnia
29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli
urz´dowych przeprowadzanych w celu
sprawdzenia zgodnoÊci z prawem paszo-
wym i ˝ywnoÊciowym oraz regu∏ami doty-
czàcymi zdrowia zwierzàt i dobrostanu
zwierzàt (Dz. Urz. UE L 165 z 30.04.2004,
str. 1, z póên. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wy-
danie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 200,
z póên. zm.).”;

8) w art. 17a w ust. 1 w pkt 5 kropk´ zast´puje si´
Êrednikiem i dodaje si´ pkt 6 w brzmieniu:

„6) mi´sa pochodzàcego z byd∏a w wieku do
12 miesi´cy.”;

9) w art. 17c ust. 1—4 otrzymujà brzmienie:

„1. Inspekcja prowadzi kontrole prawid∏owoÊci
dokonanych transakcji finansowanych z Euro-
pejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji, re-
alizowanych w ramach Wspólnej Polityki Rol-
nej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej, z wy∏à-
czeniem refundacji eksportowych oraz dzia∏aƒ
obj´tych Programem Rozwoju Obszarów Wiej-
skich, zwane dalej „kontrolami”. 

2. Kontrole sà prowadzone na zasadach okreÊlo-
nych w rozporzàdzeniu Rady (WE) nr 485/2008
z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie kontroli przez
paƒstwa cz∏onkowskie transakcji stanowià-
cych cz´Êç systemu finansowania przez Euro-
pejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (Dz. Urz.
UE L 143 z 03.06.2008, str. 1), zwanym dalej
„rozporzàdzeniem nr 485/2008”.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa oraz
minister w∏aÊciwy do spraw rynków rolnych
sà organami w∏aÊciwymi do:

1) przeprowadzania analizy ryzyka w rozumie-
niu rozporzàdzenia nr 485/2008 w zakresie
prawid∏owoÊci dokonanych transakcji finan-
sowanych z Europejskiego Funduszu Rolni-
czego Gwarancji, realizowanych w ramach
Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Poli-
tyki Rybackiej, z wy∏àczeniem refundacji eks-
portowych;

2) opracowywania projektu rocznego planu
kontroli, o którym mowa w rozporzàdzeniu
nr 485/2008;

3) przekazywania G∏ównemu Inspektorowi Ja-
koÊci Handlowej Artyku∏ów Rolno-Spo˝yw-
czych planu kontroli.
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4. Do przeprowadzania kontroli, w zakresie nie-
uregulowanym w rozporzàdzeniu nr 485/2008,
stosuje si´ odpowiednio przepisy art. 24—28.”;

10) po art. 17c dodaje si´ art. 17d w brzmieniu:

„Art. 17d. 1. Wojewódzki inspektor jakoÊci handlo-
wej artyku∏ów rolno-spo˝ywczych
w∏aÊciwy ze wzgl´du na miejsce pro-
wadzenia produkcji jaj jest organem
w∏aÊciwym w sprawie zwolnienia,
o którym mowa w art. 11 ust. 1 rozpo-
rzàdzenia Komisji (WE) nr 589/2008
z dnia 23 czerwca 2008 r. ustanawiajà-
cego szczegó∏owe zasady wykony-
wania rozporzàdzenia Rady WE
nr 1234/2007 w sprawie norm handlo-
wych w odniesieniu do jaj (Dz. Urz.
UE L 163 z 24.06.2008, str. 6, z póên.
zm.), zwanego dalej „rozporzàdze-
niem nr 589/2008”.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1,
zwane dalej „zwolnieniem”, jest do-
konywane w drodze decyzji.

3. Wniosek o zwolnienie zawiera
w szczególnoÊci:

1) nazw´, siedzib´ i adres albo imi´,
nazwisko, miejsce zamieszkania
i adres wnioskodawcy;

2) kod producenta.

4. Podmiot, który uzyska∏ zwolnienie
jest obowiàzany:

1) prowadziç ewidencj´ jaj nieozna-
kowanych zawierajàcà:

a) nazw´ albo imi´ i nazwisko i ad-
res odbiorcy jaj,

b) miejsce przeznaczenia jaj,

c) liczb´ lub mas´ jaj z podaniem
daty ich wys∏ania;

2) informowaç pisemnie w∏aÊciwego
wojewódzkiego inspektora jakoÊci
handlowej artyku∏ów rolno-spo-
˝ywczych o zamiarze dostawy jaj
do odbiorców w innych paƒstwach
cz∏onkowskich Unii Europejskiej,
na 14 dni przed ka˝dà wysy∏kà jaj,
podajàc:

a) nazw´ albo imi´ i nazwisko oraz
adres odbiorcy jaj,

b) miejsce przeznaczenia jaj,

c) mas´ lub liczb´ wysy∏anych jaj.

5. G∏ówny Inspektor JakoÊci Handlowej
Artyku∏ów Rolno-Spo˝ywczych, na
podstawie informacji przekazanych
przez wojewódzkiego inspektora ja-
koÊci handlowej artyku∏ów rolno-
-spo˝ywczych, przekazuje informa-
cje, o których mowa w ust. 4 pkt 2,
w∏aÊciwym organom zainteresowa-
nych paƒstw cz∏onkowskich Unii Eu-
ropejskiej, zgodnie z art. 11 ust. 2
lit. a rozporzàdzenia nr 589/2008.

6. Wojewódzki inspektor jakoÊci han-
dlowej artyku∏ów rolno-spo˝ywczych
cofa w drodze decyzji zwolnienie, je-
˝eli podmiot nie wype∏nia obowiàz-
ków, o których mowa w ust. 4.

7. W∏aÊciwy powiatowy lekarz wetery-
narii niezw∏ocznie informuje w∏aÊci-
wego wojewódzkiego inspektora ja-
koÊci handlowej artyku∏ów rolno-
-spo˝ywczych o wydaniu decyzji
ograniczajàcej lub zakazujàcej pro-
dukcji jaj, dotyczàcej podmiotu, który
uzyska∏ zwolnienie. 

8. W przypadku cofni´cia zwolnienia
podmiot mo˝e ubiegaç si´ o uzyska-
nie zwolnienia nie wczeÊniej ni˝ po
up∏ywie 3 lat.

9. Wojewódzki inspektor jakoÊci han-
dlowej artyku∏ów rolno-spo˝ywczych
niezw∏ocznie powiadamia o zwolnie-
niu oraz o cofni´ciu zwolnienia po-
wiatowego lekarza weterynarii w∏a-
Êciwego ze wzgl´du na miejsce pro-
dukcji jaj oraz G∏ównego Inspektora
JakoÊci Handlowej Artyku∏ów Rolno-
-Spo˝ywczych, który prowadzi wykaz
podmiotów, które posiadajà zwolnie-
nie.”;

11) w art. 28:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Z przebiegu kontroli sporzàdza si´ protokó∏,
je˝eli przepisy Unii Europejskiej lub przepisy
odr´bne w zakresie rynków rolnych nie sta-
nowià inaczej.”,

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

„2a. W przypadku stwierdzenia nieprawid∏owo-
Êci wojewódzki inspektor przekazuje kon-
trolowanemu zalecenia pokontrolne i wzy-
wa do usuni´cia nieprawid∏owoÊci w okre-
Êlonym terminie.”;

12) art. 29 otrzymuje brzmienie:

„Art. 29. 1. Wykonujàc zadania, o których mowa
w art. 17 ust. 1 pkt 1 lit. a i e, woje-
wódzki inspektor, w drodze decyzji,
mo˝e:

1) zakazaç wprowadzania do obrotu
artyku∏u rolno-spo˝ywczego nie-
spe∏niajàcego wymagaƒ jakoÊci
handlowej lub wymagaƒ w zakresie
transportu lub sk∏adowania;

2) nakazaç poddanie artyku∏u rolno-
-spo˝ywczego, o którym mowa
w pkt 1, okreÊlonym zabiegom;

3) zakazaç sk∏adowania artyku∏u rolno-
-spo˝ywczego w nieodpowiednich
warunkach albo jego transportowa-
nia Êrodkami transportu nienadajà-
cymi si´ do tego celu;

4) przeklasyfikowaç artyku∏ rolno-spo-
˝ywczy do ni˝szej klasy, je˝eli arty-



Dziennik Ustaw Nr 214 — 11774 — Poz. 1346

ku∏ ten nie spe∏nia wymagaƒ jako-
Êciowych dla danej klasy jakoÊci
handlowej;

5) nakazaç zniszczenie artyku∏u rolno-
-spo˝ywczego, o którym mowa
w pkt 1, na koszt jego posiadacza.

2. Decyzje, o których mowa w ust. 1
pkt 1—3, mogà byç wydane przed za-
koƒczeniem kontroli. 

3. Decyzje, o których mowa w ust. 1
pkt 1—3, podlegajà natychmiastowe-
mu wykonaniu. 

4. W∏aÊciwoÊç miejscowà organu Inspek-
cji w sprawach, o których mowa
w ust. 1, ustala si´ wed∏ug miejsca
przeprowadzenia kontroli.

5. Informacje zawarte w decyzjach, o któ-
rych mowa w ust. 1, dotyczàce zafa∏-
szowania artyku∏ów rolno-spo˝yw-
czych, podaje si´ do publicznej wiado-
moÊci, z pomini´ciem informacji sta-
nowiàcych tajemnic´ przedsi´bior-
stwa oraz inne tajemnice podlegajàce
ochronie na podstawie przepisów od-
r´bnych.”;

13) uchyla si´ art. 30a;

14) w art. 35:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Do rejestru rzeczoznawców mogà byç wpi-
sane osoby:

1) które posiadajà wiedz´ praktycznà i teo-
retycznà z zakresu zasad klasyfikacji, spo-
sobu produkcji lub pobierania próbek ar-
tyku∏ów rolno-spo˝ywczych danego ro-
dzaju, potwierdzonà zdanym egzami-
nem, albo 

2) wobec których decyzja o uznaniu kwalifi-
kacji, wydana na podstawie przepisów
o zasadach uznawania kwalifikacji zawo-
dowych nabytych w paƒstwach cz∏on-
kowskich Unii Europejskiej, sta∏a si´
ostateczna.”,

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

„2a. Egzamin, o którym mowa w ust. 2 pkt 1,
jest zdawany co 3 lata przed komisjà kwali-
fikacyjnà powo∏anà przez G∏ównego
Inspektora.”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Rejestr rzeczoznawców prowadzi, wed∏ug
specjalizacji w zakresie rodzajów artyku∏ów
rolno-spo˝ywczych, wojewódzki inspektor
w∏aÊciwy ze wzgl´du na miejsce zamieszka-
nia rzeczoznawcy albo — w przypadku osób
niemajàcych miejsca zamieszkania na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej — woje-
wódzki inspektor w∏aÊciwy dla wojewódz-
twa mazowieckiego.”;

15) art. 37 otrzymuje brzmienie:

„Art. 37. 1. SkreÊlenie z rejestru rzeczoznawców
nast´puje z chwilà up∏ywu 3 lat od
dnia zdania egzaminu, o którym mowa
w art. 35 ust. 2a, chyba ˝e przed up∏y-
wem tego okresu rzeczoznawca po-
nownie zda taki egzamin.

2. SkreÊlenie z rejestru rzeczoznawców
przed up∏ywem 3 lat od dnia zdania
egzaminu, o którym mowa w art. 35
ust. 2a, nast´puje w przypadkach:

1) Êmierci; 

2) skazania prawomocnym wyrokiem
za przest´pstwo pope∏nione z winy
umyÊlnej;

3) rezygnacji z∏o˝onej przez rzeczo-
znawc´;

4) nieprzestrzegania obowiàzujàcych
przepisów dotyczàcych wykonywa-
nych czynnoÊci;

5) wykazania oczywistej nieudolnoÊci
lub niedba∏oÊci przy wykonywaniu
obowiàzków;

6) nieuzasadnionej odmowy przepro-
wadzenia klasyfikacji artyku∏u rolno-
-spo˝ywczego;

7) nierzetelnego i stronniczego wyko-
nywania obowiàzków.

3. SkreÊlenie z rejestru rzeczoznawców
w przypadkach, o których mowa
w ust. 1 i ust. 2 pkt 1, nast´puje z mo-
cy prawa, bez wydania decyzji.”;

16) tytu∏ rozdzia∏u 5 otrzymuje brzmienie:

„Rozdzia∏ 5

Przepisy karne i kary pieni´˝ne”;

17) w art. 40:

a) w ust. 1:

— uchyla si´ pkt 1 i 2,

— pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) nie zg∏asza wojewódzkiemu inspektorowi
podj´cia albo prowadzenia lub zaprzesta-
nia prowadzenia dzia∏alnoÊci w zakresie
produkcji, sk∏adowania, konfekcjonowa-
nia lub obrotu artyku∏ami rolno-spo˝yw-
czymi”,

b) ust. 2. otrzymuje brzmienie:

„2. Kto:

1) nie prowadzi klasyfikacji jaj zgodnie z art. 4
rozporzàdzenia nr 589/2008 oraz cz´Êcià A
rozdzia∏u II za∏àcznika XIV do rozporzàdze-
nia Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 paê-
dziernika 2007 r. ustanawiajàcego wspólnà
organizacj´ rynków rolnych oraz przepisy
szczegó∏owe dotyczàce niektórych produk-
tów rolnych (rozporzàdzenie o jednolitej
wspólnej organizacji rynku) (Dz. Urz. UE
L 299 z 16.11.2007, str. 1), zwanego dalej
„rozporzàdzeniem nr 1234/2007”, 
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2) nie klasyfikuje, nie pakuje lub nie zna-
kuje jaj zgodnie z art. 6 rozporzàdzenia
nr 589/2008,

3) nie znakuje opakowaƒ transporto-
wych zgodnie z art. 7 rozporzàdzenia
nr 589/2008,

4) wprowadza do obrotu na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej jaja nieoznakowane
zgodnie z art. 8 ust. 5 rozporzàdzenia
nr 589/2008,

5) nie znakuje jaj kodem producenta zgodnie
z art. 9 ust. 1 rozporzàdzenia nr 589/2008,

6) b´dàc producentem, nie prowadzi ewiden-
cji zgodnie z art. 20 rozporzàdzenia
nr 589/2008,

7) prowadzàc punkt odbioru, nie prowadzi
ewidencji zgodnie z art. 21 rozporzàdzenia
nr 589/2008,

8) prowadzàc zak∏ad pakowania, nie prowa-
dzi ewidencji zgodnie z art. 22 rozporzà-
dzenia nr 589/2008

— podlega karze grzywny.”,

c) uchyla si´ ust. 3,

d) ust. 4a otrzymuje brzmienie:

„4a. Kto, wbrew obowiàzkowi okreÊlonemu
w art. 5 rozporzàdzenia nr 485/2008, nie
udost´pnia dokumentów lub nie udziela
informacji obj´tych zakresem kontroli

— podlega karze grzywny.”,

e) w ust. 4b:

— w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) cz´Êci B za∏àcznika V do rozporzàdzenia

nr 1234/2007 lub”,

— w pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) cz´Êci A za∏àcznika V do rozporzàdzenia

nr 1234/2007 lub”,

— w pkt 3 uchyla si´ lit. c,

f) w ust. 4c:

— pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) nie poddaje klasyfikacji lub ustalaniu ma-

sy tusz wieprzowych zgodnie z wymaga-
niami okreÊlonymi w cz´Êci B za∏àczni-
ka V do rozporzàdzenia nr 1234/2007,”,

— pkt 4 i 5 otrzymujà brzmienie:
„4) nie znakuje tusz wieprzowych zgodnie

z art. 43 lit. m rozporzàdzenia nr 1234/2007,
5) nie dope∏nia obowiàzku, o którym mowa

w art. 15a ust. 3c lub 3d, w terminie okre-
Êlonym w art. 15a ust. 3e”,

g) w ust. 4d:

— w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) cz´Êci A za∏àcznika V do rozporzàdzenia

nr 1234/2007,”,

— pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) nie dope∏nia obowiàzku, o którym mowa

w art. 15a ust. 3c lub 3d, w terminie okre-
Êlonym w art. 15a ust. 3e”,

h) po ust. 4d dodaje si´ ust. 4e w brzmieniu:
„4e. Kto:

1) prowadzàc rzeêni´, nie klasyfikuje byd∏a
w wieku do 12 miesi´cy zgodnie z pkt II
za∏àcznika XIa do rozporzàdzenia
nr 1234/2007,

2) nie znakuje zgodnie z pkt IV za∏àcz-
nika XIa do rozporzàdzenia nr 1234/2007
mi´sa, o którym mowa w pkt I za∏àczni-
ka XIa do tego rozporzàdzenia

— podlega karze grzywny.”,
i) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Orzekanie w sprawach o czyny, o których
mowa w ust. 1—4e, nast´puje w trybie prze-
pisów Kodeksu post´powania w sprawach
o wykroczenia.”;

18) po art. 40 dodaje si´ art. 40a w brzmieniu:
„Art. 40a. 1. Kto:

1) uniemo˝liwia organowi Inspekcji
lub organowi Inspekcji Handlowej
przeprowadzanie kontroli, o któ-
rych mowa w ustawie, lub kontroli
przeprowadzanych na podstawie
przepisów odr´bnych, podlega ka-
rze pieni´˝nej w wysokoÊci do
dwudziestokrotnego przeci´tnego
wynagrodzenia miesi´cznego
w gospodarce narodowej za rok
poprzedzajàcy, og∏aszanego przez
Prezesa G∏ównego Urz´du Staty-
stycznego w Dzienniku Urz´do-
wym Rzeczypospolitej Polskiej
„Monitor Polski” na podstawie
przepisów o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecz-
nych, zwanego dalej „przeci´tnym
wynagrodzeniem”;

2) utrudnia organowi Inspekcji lub
organowi Inspekcji Handlowej
przeprowadzanie kontroli, o któ-
rych mowa w ustawie, lub kontroli
przeprowadzanych na podstawie
przepisów odr´bnych, podlega ka-
rze pieni´˝nej w wysokoÊci do
pi´tnastokrotnego przeci´tnego
wynagrodzenia;

3) wprowadza do obrotu artyku∏y rol-
no-spo˝ywcze nieodpowiadajàce
jakoÊci handlowej okreÊlonej
w przepisach o jakoÊci handlowej
lub deklarowanej przez producen-
ta w oznakowaniu tych artyku∏ów,
podlega karze pieni´˝nej w wyso-
koÊci do pi´ciokrotnej wartoÊci ko-
rzyÊci majàtkowej uzyskanej lub
która mog∏aby zostaç uzyskana
przez wprowadzenie tych artyku-
∏ów rolno-spo˝ywczych do obrotu,
nie ni˝szej jednak ni˝ 500 z∏;

4) wprowadza do obrotu artyku∏y rol-
no-spo˝ywcze zafa∏szowane, pod-
lega karze pieni´˝nej w wysokoÊci
nie wy˝szej ni˝ 10 % przychodu
osiàgni´tego w roku rozliczenio-
wym poprzedzajàcym rok na∏o˝e-
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nia kary, nie ni˝szej jednak ni˝
1 000 z∏;

5) nie poddaje klasyfikacji lub ustala-
niu masy tusz wieprzowych lub
wo∏owych, podlega karze pieni´˝-
nej w wysokoÊci nie wy˝szej ni˝
10 % przychodu osiàgni´tego
w roku rozliczeniowym poprzedza-
jàcym rok na∏o˝enia kary, nie ni˝-
szej jednak ni˝ 1 000 z∏.

2. Kto nie usunà∏ nieprawid∏owoÊci
stwierdzonych podczas kontroli
w terminie okreÊlonym w zaleceniach
pokontrolnych, podlega karze pie-
ni´˝nej w wysokoÊci do trzykrotnego
przeci´tnego wynagrodzenia.

3. Kto wprowadza ponownie do obrotu
produkt tego samego rodzaju, który
nie odpowiada jakoÊci handlowej ze
wzgl´du na t´ samà wad´, podlega
karze pieni´˝nej ustalonej — w zale˝-
noÊci od stwierdzonej wady — zgod-
nie z ust. 1 pkt 3 lub 4, podwy˝szonej
o wysokoÊç kar na∏o˝onych w okresie
24 miesi´cy przed dniem rozpocz´cia
kontroli.

4. Kary pieni´˝ne, o których mowa
w ust. 1—3, wymierza, w drodze de-
cyzji, w∏aÊciwy ze wzgl´du na miejsce
przeprowadzania kontroli wojewódz-
ki inspektor albo wojewódzki inspek-
tor Inspekcji Handlowej.

5. Ustalajàc wysokoÊç kary, wojewódzki
inspektor albo wojewódzki inspektor
Inspekcji Handlowej uwzgl´dnia sto-
pieƒ szkodliwoÊci czynu, stopieƒ za-
winienia, zakres naruszenia, dotych-
czasowà dzia∏alnoÊç podmiotu dzia∏a-
jàcego na rynku artyku∏ów rolno-spo-
˝ywczych i wielkoÊç jego obrotów.

6. Termin zap∏aty kary pieni´˝nej wyno-
si 30 dni od dnia, w którym decyzja
o wymierzeniu kary sta∏a si´ ostatecz-
na.

7. Kary pieni´˝ne stanowià dochód bu-
d˝etu paƒstwa i sà wp∏acane na ra-
chunek bankowy wojewódzkiego
inspektoratu jakoÊci handlowej arty-
ku∏ów rolno-spo˝ywczych albo woje-
wódzkiego inspektoratu Inspekcji
Handlowej.

8. W zakresie nieuregulowanym w usta-
wie do kar pieni´˝nych stosuje si´
odpowiednio przepisy dzia∏u III usta-
wy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordy-
nacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r.
Nr 8, poz. 60, z póên. zm.4)).”.

Art. 2. W ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r.
o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25,
z póên. zm.5)) w art. 18:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wojewódzki inspektor, w drodze decyzji, mo˝e:

1) zarzàdziç w toku kontroli ograniczenie
wprowadzania do obrotu, wstrzymanie
wprowadzania do obrotu lub wycofanie
z obrotu produktów albo wstrzymanie
Êwiadczenia us∏ug, albo niezw∏oczne usu-
ni´cie stwierdzonych nieprawid∏owoÊci, je-
˝eli jest to konieczne ze wzgl´du na bezpie-
czeƒstwo lub interes konsumentów albo in-
teres gospodarczy paƒstwa;

2) nakazaç przedsi´biorcy, w ramach sprawo-
wanego nadzoru, o którym mowa w art. 17
ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o ja-
koÊci handlowej artyku∏ów rolno-spo˝yw-
czych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577,
z póên. zm.6)), wstrzymanie wprowadzania
do obrotu lub wycofanie z obrotu w jego
punktach sprzeda˝y ca∏ej partii artyku∏u rol-
no-spo˝ywczego zafa∏szowanego, je˝eli
stwierdzony rodzaj nieprawid∏owoÊci mo˝e
odnosiç si´ do ca∏ej partii produkcyjnej arty-
ku∏u rolno-spo˝ywczego.”;

2) dodaje si´ ust. 4 i 5 w brzmieniu:

„4. W∏aÊciwoÊç miejscowà organu Inspekcji
w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 2,
ustala si´ wed∏ug miejsca przeprowadzania
kontroli. 

5. Informacje zawarte w decyzjach, o których
mowa w ust. 1, dotyczàce zafa∏szowania arty-
ku∏ów rolno-spo˝ywczych, podaje si´ do pu-
blicznej wiadomoÊci, z pomini´ciem informa-
cji stanowiàcych tajemnic´ przedsi´biorstwa
oraz inne tajemnice podlegajàce ochronie na
podstawie przepisów odr´bnych.”.

Art. 3. W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o orga-
nizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U.
z 2005 r. Nr 244, poz. 2081, z póên. zm.7)) w art. 4
w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) posiada przyrzàdy pomiarowe poÊwiadczone do-
wodem legalizacji albo Êwiadectwem wzorcowa-
nia zgodnie z przepisami o miarach, zapewniajà-
ce prawid∏owe pomiary iloÊci mleka podczas je-
go za∏adunku oraz roz∏adunku.”.

———————
4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86,
poz. 732 i Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470,
Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590
i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, Nr 120,
poz. 818, Nr 192, poz. 1378, Nr 225, poz. 1671 oraz z 2008 r.
Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109
i Nr 209, poz. 1316, 1318 i 1320.

———————
5) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2001 r. Nr 110, poz. 1189, z 2002 r. Nr 135, poz. 1145
i Nr 166, poz. 1360, z 2003 r. Nr 223, poz. 2220 i Nr 229,
poz. 2275, z 2004 r. Nr 34, poz. 293, z 2005 r. Nr 180,
poz. 1495, z 2007 r. Nr 147, poz. 1033 oraz z 2008 r. Nr 157,
poz. 976.

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 171,
poz. 1225 i Nr 208, poz. 1541, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238
oraz z 2008 r. Nr 214, poz. 1346.

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 50, poz. 363 i Nr 208,
poz. 1541, z 2007 r. Nr 115, poz. 794 oraz z 2008 r. Nr 127,
poz. 816.
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Art. 4. W ustawie z dnia 16 grudnia 2005 r. o pro-
duktach pochodzenia zwierz´cego (Dz. U. z 2006 r.
Nr 17, poz. 127 i Nr 171, poz. 1225, z 2007 r. Nr 64,
poz. 429 oraz z 2008 r. Nr 145, poz. 916) w art. 22 do-
daje si´ ust. 3 w brzmieniu:

„3. G∏ówny Lekarz Weterynarii przekazuje Komisji
Europejskiej informacje zgodnie z art. 31 rozpo-
rzàdzenia Komisji (WE) nr 589/2008 z dnia
23 czerwca 2008 r. ustanawiajàcego szczegó∏owe
zasady wykonywania rozporzàdzenia Rady (WE)
nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w od-
niesieniu do jaj (Dz. Urz. UE L 163 z 24.06.2008,
str. 6, z póên. zm.).”.

Art. 5. W ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bez-
pieczeƒstwie ˝ywnoÊci i ˝ywienia (Dz. U. Nr 171,
poz. 1225) w art. 48 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:

„3. Wymóg znakowania w j´zyku polskim nie doty-
czy Êrodków spo˝ywczych przeznaczonych do
wywozu poza terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej.”.

Art. 6. Decyzje w sprawie zwolnienia, o którym
mowa w art. 11 ust. 1 rozporzàdzenia Komisji (WE)
nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008 r. ustanawiajàce-
go szczegó∏owe zasady wykonywania rozporzàdzenia

Rady WE nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych
w odniesieniu do jaj (Dz. Urz. UE L 163 z 24.06.2008,
str. 6, z póên. zm.), wydane przed dniem wejÊcia w ˝y-
cie ustawy, uznaje si´ za decyzje wydane na podsta-
wie art. 17d ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1,
w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà.

Art. 7. Przepisy wykonawcze wydane na podsta-
wie art. 15 pkt 6 ustawy, o której mowa w art. 1, za-
chowujà moc do dnia wejÊcia w ˝ycie przepisów wy-
konawczych wydanych na podstawie art. 15 pkt 6
ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym
niniejszà ustawà.

Art. 8. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem:

1) art. 1 pkt 17 lit. e, lit. f w zakresie dotyczàcym
art. 40 ust. 4c pkt 1 i 4 oraz lit. g w zakresie doty-
czàcym art. 40 ust. 4d pkt 1 lit. a, które wchodzà
w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2009 r.;

2) art. 3, który wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 30 dni od
dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski


