


              PROJEKT

U S T A W A

                                                 z dnia

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

innych ustaw1)

Art. 1.  W ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakoÊci handlowej artyku∏ów

rolno-spo˝ywczych (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 44, z póên. zm.2)) wprowadza si´

nast´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∏produktów oraz wyrobów gotowych

otrzymywanych z tych surowców i pó∏produktów, w tym

Êrodki spo˝ywcze,”,

b) dodaje si´ pkt 6-9 w brzmieniu:

„6) artyku∏ rolno-spo˝ywczy w opakowaniu jednostkowym –

artyku∏ rolno-spo˝ywczy przeznaczony do obrotu,

umieszczony, przed wprowadzeniem go do obrotu, w

opakowaniu uniemo˝liwiajàcym zamian´ zawartoÊci bez

otwierania lub zmiany opakowania, bez wzgl´du na to

czy opakowanie obejmuje ca∏y artyku∏ rolno-spo˝ywczy

czy jego cz´Êç,
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 7) partia produkcyjna – okreÊlonà iloÊç artyku∏u rolno-

spo˝ywczego wyprodukowanego, przetworzonego lub

zapakowanego w praktycznie takich samych warunkach,

8) próbka – cz´Êç partii produkcyjnej pobranà jednorazowo,

w sposób losowy, do kontroli lub oceny w zakresie

jakoÊci handlowej artyku∏u rolno-spo˝ywczego,

9) producent – osob´ fizycznà, prawnà albo jednostk´

organizacyjnà nieposiadajàcà 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 zarejestrowana na terytorium

któregoÊ z paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej.”;

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

„1. Wprowadzane do obrotu artyku∏y rolno-spo˝ywcze powinny

spe∏niaç wymagania w zakresie jakoÊci handlowej, je˝eli w

przepisach o jakoÊci handlowej zosta∏y okreÊlone takie

wymagania oraz dodatkowe wymagania dotyczàce tych

artyku∏ów, je˝eli zosta∏y zadeklarowane 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, odnoszàce si´ do artyku∏ów rolno-

spo˝ywczych, umieszczone na opakowaniu, dokumencie,

ulotce, etykiecie, obwolucie albo zawieszce, towarzyszàcym

lub dotyczàcym danego artyku∏u rolno-spo˝ywczego.

 5.Oznakowanie artyku∏u rolno-spo˝ywczego nie mo˝e

w  szczególnoÊci wprowadzaç w b∏àd konsumenta co do

to˝samoÊci artyku∏u rolno-spo˝ywczego, w tym jego rodzaju,
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w∏aÊciwoÊci, sk∏adu, iloÊci, trwa∏oÊci, pochodzenia oraz

sposobu produkcji lub sugerowaç, ˝e artyku∏ ten posiada

specjalne w∏aÊciwoÊci, je˝eli ich nie posiada lub gdy inne

podobne artyku∏y rolno-spo˝ywcze  posiadajà takie

w∏aÊciwoÊci.”;

4) art. 7 otrzymuje brzmienie:

 „Art. 7. 1. Ârodki spo˝ywcze w opakowaniach jednostkowych

i  zbiorczych, przeznaczone bezpoÊrednio dla

konsumenta znakuje si´ przez zamieszczenie na

tych Êrodkach informacji zawierajàcej:

1) nazw´ Êrodka spo˝ywczego,

2) dane identyfikujàce producenta, w tym firm´ lub

nazw´ ze wskazaniem formy prawnej, a

w  przypadku osoby fizycznej imi´ i nazwisko

oraz nazw´, pod którà osoba ta wykonuje

dzia∏alnoÊç oraz jej adres,

3) inne informacje niezb´dne do identyfikacji Êrodka

spo˝ywczego, istotne z punktu widzenia    konsu-

menta.

 2. Nazwa Êrodka spo˝ywczego ma precyzyjnie informo-

waç konsumenta o rodzaju Êrodka spo˝ywczego,

umo˝liwiaç odró˝nienie go od podobnych Êrodków

spo˝ywczych. Nazwie powinny towarzyszyç

informacje dotyczàce postaci Êrodka spo˝ywczego

lub procesów technologicznych stosowanych

w  produkcji, w szczególnoÊci takich, jak: sproszko-

wany, liofilizowany, g∏´boko mro˝ony, zag´szczony,

w´dzony – w przypadku gdy brak tej informacji mo˝e

wprowadziç konsumenta w b∏àd.
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  3.Przepisów ust. 1 nie stosuje si´ w przypadku

Êrodków spo˝ywczych w opakowaniach zbiorczych

przeznaczonych bezpoÊrednio dla konsumenta,

je˝eli treÊç oznakowania na opakowaniu

jednostkowym umieszczonym w tym opakowaniu

zbiorczym jest widoczna dla konsumenta.

 4. Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje si´ do Êrodków

spo˝ywczych w opakowaniach jednostkowych

przeznaczonych bezpoÊrednio dla konsumenta,

których  najwi´ksza  powierzchnia  nie  przekracza

10 cm 2.

 5. Artyku∏y rolno-spo˝ywcze, inne ni˝ Êrodki spo˝ywcze

w opakowaniach jednostkowych i zbiorczych

przeznaczonych bezpoÊrednio dla konsumenta,

znakuje si´ przez zamieszczenie informacji

zawierajàcej nazw´ artyku∏u oraz inne istotne z

punktu widzenia konsumenta informacje niezb´dne

do identyfikacji tego artyku∏u.

6. Informacje, o których mowa w ust. 5, w przypadku

artyku∏ów rolno-spo˝ywczych:

1) w opakowaniach jednostkowych - umieszcza si´

na opakowaniu albo na etykiecie, obwolucie lub

zawieszce trwale przymocowanej do opako-

wania,

2) nieopakowanych albo w opakowaniach zbior-

czych – umieszcza si´ w dokumentach

przewozowych lub podaje na wywieszkach

w  miejscu sprzeda˝y.
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 7. W przypadku miodu piekarniczego (przemys∏owego)

przeznaczonego do dalszego przetwarzania,

oznakowanie opakowania zbiorczego zawiera

dodatkowo wyrazy: „miód wy∏àcznie do dalszego

przerobu”;

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

 „Art. 7a. 1. Artyku∏y rolno-spo˝ywcze wprowadzane do obrotu

mogà byç ponadto oznakowane widocznym,

czytelnym i nieusuwalnym kodem identyfikacyjnym

partii produkcyjnej, umo˝liwiajàcym identyfikacj´

artyku∏u rolno-spo˝ywczego z danej partii

produkcyjnej.

 2. Kod identyfikacyjny, o którym mowa w ust. 1, jest

nadawany przez producenta.”;

6) uchyla si´ art. 8;

7) w art. 10:

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

„1a.  W przypadku koniecznoÊci wykonania badaƒ laborato-

ryjnych artyku∏y, o których mowa w ust. 1, mogà byç:

1) sk∏adowane w miejscu i na warunkach okreÊlonych

przez organ Inspekcji JakoÊci Handlowej Artyku∏ów

Rolno-Spo˝ywczych, do czasu uzyskania wyników

badaƒ pobranych przez ten organ próbek albo

2) skierowane do miejsca przeznaczenia i poddane

badaniom laboratoryjnym przez w ∏aÊciwy

miejscowo organ Inspekcji JakoÊci Handlowej

Artyku∏ów Rolno-Spo˝ywczych.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
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„2. W przypadku wydania przez organ Inspekcji JakoÊci

Handlowej Artyku∏ów Rolno-Spo˝ywczych decyzji

o  zakazie wprowadzenia artyku∏ów rolno-spo˝ywczych

do obrotu, o której mowa w art. 30 ust. 1, organ celny

cofa towar za granic´, nadajàc mu przeznaczenie celne

– powrotny wywóz lub nakazuje jego zniszczenie, je˝eli

obowiàzujàce w tym zakresie  przepisy Unii Europejskiej

nie stanowià inaczej 3).”;

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 gospodarczej ze

wskazaniem informacji 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 Rejestru Sàdowego lub

zaÊwiadczenie o wpisie do ewidencji dzia∏alnoÊci

gospodarczej.”;

10) w art. 13:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wniosek o przyznanie znaku jakoÊci producent artyku∏u

rolno-spo˝ywczego sk∏ada do ministra w∏aÊciwego do

spraw rynków rolnych.”,

b) dodaje si´ ust. 5 i 6 w brzmieniu:
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„5. Minister w∏aÊciwy do spraw rynków rolnych jest organem

w∏aÊciwym w sprawie przyjmowania wniosków o

rejestracj´ Êwiadectw dla artyku∏ów rolno-spo˝ywczych o

szczególnym charakterze, w rozumieniu przepisów Unii

Europejskiej obowiàzujàcych w tym zakresie.4)

 6. Sposób oraz tryb rejestracji Êwiadectw dla artyku∏ów

rolno-spo˝ywczych o szczególnym charakterze okreÊlajà

przepisy Unii Europejskiej.4)”;

11) w art. 15:

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie :

„3) mo˝e okreÊliç szczegó∏owe wymagania w zakresie

sk∏adowania lub transportu niektórych artyku∏ów rolno-

spo˝ywczych,”,

b) dodaje si´ pkt 4 i 5 w brzmieniu:

„4) okreÊli szczegó∏owy zakres i sposób znakowania

niektórych grup i rodzajów artyku∏ów rolno-spo˝ywczych

kodem identyfikacyjnym partii produkcyjnej,

 5) mo˝e okreÊliç warunki dotyczàce sposobu ˝ywienia lub

chowu zwierzàt majàce wp∏yw na jakoÊç handlowà

artyku∏ów rolno-spo˝ywczych otrzymywanych z tych

zwierzàt.”;

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

 „Art. 15a. 1. Wprowadzane do obrotu tusze wieprzowe oraz

tusze wo∏owe poddaje si´ klasyfikacji niezw∏ocz-

nie po uboju i oznacza si´ znakiem klasy jakoÊci

handlowej ustalonej dla danej tuszy.
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2. Wprowadzane do obrotu tusze innych zwierzàt

mogà byç klasyfikowane i oznaczane znakiem

klasy jakoÊci handlowej.

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

1) tusz pochodzàcych ze Êwiƒ u˝ytych 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 Êred-

niorocznie lub

b) dokonuje si´ uboju na podstawie umowy

z w∏aÊcicielem niewielkich iloÊci zwierzàt.

 4. Minister w∏aÊciwy do spraw rynków rolnych,

w  drodze rozporzàdzenia:

1) okreÊli szczegó∏owy sposób oznaczania

klasy jakoÊci handlowej tusz wieprzowych

oraz tusz wo∏owych,

2) mo˝e okreÊliç rodzaje tusz innych zwierzàt

oznaczanych znakiem klasy jakoÊci

handlowej oraz sposób ich oznaczania tym

znakiem
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– majàc na wzgl´dzie zastosowanie do tych

czynnoÊci odpowiednich urzàdzeƒ oraz

okreÊlenie warunków klasyfikacji umo˝liwiajàcej

jednolità rejestracj´ cen rynkowych oraz zapew-

nienie odpowiedniej zap∏aty producentom.”;

13) w art. 17:

a) w ust. 1:

– w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) kontrola jakoÊci handlowej artyku∏ów rolno-

spo˝ywczych sprowadzanych z zagranicy, w tym

kontrola graniczna tych artyku∏ów,”,

–  po pkt 2 dodaje si´ pkt 2a i 2b w brzmieniu:

„2a) nadzór i kontrola artyku∏ów rolno-spo˝ywczych

posiadajàcych zarejestrowane, na podstawie

odr´bnych przepisów, chronione oznaczenia

geograficzne, oznaczenia pochodzenia albo

Êwiadectwa dla artyku∏ów rolno-spo˝ywczych o

szczególnym charakterze oraz wspó∏praca

z  jednostkami sprawujàcymi taki nadzór lub

kontrol´ w innych paƒstwach,

2b) kontrola surowców oraz czynnoÊci lub procesów

technologicznych stosowanych przy wytwarzaniu

wyrobów winiarskich uzyskanych z winogron, w

szczególnoÊci kontrola rejestrów produkcyjnych

prowadzonych przez producentów oraz

sprawowanie nadzoru nad dokumentami

towarzyszàcymi transportowi winogron oraz win, a

tak˝e soków i moszczy z winogron,”,

– pkt 4 otrzymuje brzmienie:
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„4) wspó∏praca z w∏aÊciwymi organami administracji

rzàdowej w województwie, organami innych

inspekcji, urz´dami celnymi, Policjà, jednostkami

samorzàdu terytorialnego oraz paƒstwowymi

jednostkami organizacyjnymi realizujàcymi polityk´

rolnà paƒstwa,”,

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

„4a) wspó∏praca z jednostkami organizacyjnymi

pe∏niàcymi funkcj´ agencji p∏atniczych w zakresie

realizacji Wspólnej Polityki Rolnej,”,

–  pkt 6-8 otrzymujà brzmienie:

„6) prowadzenie szkoleƒ w zakresie przepisów i wyma-

gaƒ dotyczàcych jakoÊci handlowej lub ustalania klas

jakoÊci handlowej oraz metod i badaƒ artyku∏ów

rolno-spo˝ywczych,

 7) wspó∏praca z urz´dowymi jednostkami kontrolnymi

w  innych paƒstwach w zakresie jakoÊci handlowej

artyku∏ów rolno-spo˝ywczych, w tym wymienianie

informacji lub próbek artyku∏ów rolno-spo˝ywczych,

8) wykonywanie innych zadaƒ okreÊlonych w prze-

pisach odr´bnych.”,

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

„2a.  Kontrola jakoÊci handlowej artyku ∏ów rolno-

spo˝ywczych w produkcji mo˝e dotyczyç równie˝

sposobu i warunków ˝ywienia i chowu zwierzàt, je˝eli

informacja w tym zakresie zosta∏a zadeklarowana przy

wprowadzaniu artyku∏u rolno-spo˝ywczego do obrotu.

 2b. Minister w∏aÊciwy do spraw rynków rolnych mo˝e,

w  drodze rozporzàdzenia, okreÊliç szczegó∏owy
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sposób kontrol i  oraz wzory dokumentów

stwierdzajàcych jakoÊç handlowà niektórych artyku∏ów

rolno-spo˝ywczych lub ich grup, bioràc pod uwag´

dostosowanie sposobu dokonywania kontroli do

wymagaƒ swobodnego przep∏ywu towarów.”,

c) dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:

„4. Minister w∏aÊciwy do spraw rynków rolnych w poro-

zumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw wewn´trznych

oraz ministrem w∏aÊciwym do spraw gospodarki okreÊli,

w drodze rozporzàdzenia, wykaz przejÊç granicznych, na

których jest dokonywana kontrola jakoÊci handlowej

artyku∏ów rolno-spo˝ywczych sprowadzanych z zagra-

nicy, majàc na wzgl´dzie zabezpieczenie wprowadzania

do obrotu artyku∏ów rolno-spo˝ywczych spe∏niajàcych

wymagania w zakresie jakoÊci handlowej oraz uwzgl´d-

niajàc mo˝liwoÊci organizacyjne i techniczne Inspekcji

JakoÊci Handlowej Artyku∏ów Rolno-Spo˝ywczych.”;

14) w art. 20:

a) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Minister w∏aÊciwy do spraw rynków rolnych nadaje,

w  drodze zarzàdzenia,  statut  G ∏ównemu

Inspektoratowi. Statut okreÊla w szczególnoÊci

organizacj´ G ∏ównego Inspektoratu, rodzaje

poszczególnych komórek 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.
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 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 Inspekcji

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 wymagania w zakre-

sie jakoÊci handlowej okreÊlone w przepisach o jakoÊci

handlowej oraz dodatkowe wymagania dotyczàce tych

artyku∏ów, je˝eli zosta∏y zadeklarowane przez

producenta.”,

b) dodaje si´ pkt 3 w brzmieniu :

„3) iloÊç i jakoÊç sk∏adowanego artyku∏u rolno-spo˝ywczego

jest zgodna z ustalonymi warunkami sk∏adowania.”;

16) w art. 28:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Z przebiegu kontroli sporzàdza si´ protokó∏, je˝eli

przepisy Unii Europejskiej obowiàzujàce w tym zakresie

nie stanowià inaczej.3) ”,

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Z wykonywanych w toku kontroli czynnoÊci, w tym

z  zabezpieczenia artyku∏ów rolno-spo˝ywczych,

dokumentów lub innych przedmiotów, dokonywania

ogl´dzin, pobierania próbek lub przeprowadzania innych

dowodów sporzàdza si´ odr´bne protoko∏y, chyba ˝e

w  toku czynnoÊci kontrolnych nie stwierdzono

nieprawid∏owoÊci.”,

c) po ust. 6 dodaje si´ ust. 6a w brzmieniu:
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„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) w art. 30 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:

„3. Po przeprowadzeniu kontroli, o której mowa w art. 17 ust. 1

pkt 2, w przypadku stwierdzenia nieprawid∏owoÊci,

wojewódzki inspektor przekazuje kontrolowanej jednostce

informacj´ pokontrolnà zawierajàcà zwi´z∏y opis ustaleƒ i

wnioski pokontrolne.”;

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 dodatkowe wymagania dotyczàce tych artyku∏ów,

je˝eli zosta∏y zadeklarowane przez producenta.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Za dokonanie czynnoÊci zwiàzanych z ocenà, za

przeprowadzenie badaƒ laboratoryjnych i wydanie

Êwiadectwa jakoÊci handlowej pobiera si´ op∏aty.

W  przypadku artyku∏ów rolno-spo˝ywczych przewo-

˝onych jednym Êrodkiem transportu, w jednej ∏adowni lub

w jednym kontenerze, op∏at´ pobiera si´ za jedno

Êwiadectwo jakoÊci handlowej.”,

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

„5a. Âwiadectwo jakoÊci handlowej mo˝e byç wydane

podmiotowi, który nie z∏o˝y∏ wniosku o   dokonanie
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oceny, je˝eli przedsi´biorca 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 zwiàzane z dokonaniem oceny,

badania laboratoryjne i wydawanie Êwiadectw jakoÊci

handlowej oraz sposób i termin wnoszenia tych op∏at,

majàc na wzgl´dzie czynnoÊci zwiàzane z dokonaniem

oceny, rzeczywiste koszty ponoszone w zwiàzku

z  dokonywaniem oceny, przeprowadzaniem badaƒ

i  wydawaniem Êwiadectw jakoÊci handlowej.”;

19)  art. 33 otrzymuje brzmienie:

„Art. 33. 1. Do kontroli, oceny lub ustalania klas jakoÊci

handlowej artyku∏ów rolno-spo˝ywczych mogà byç

stosowane urzàdzenia, które uzyska∏y pozytywnà

opini´ w∏aÊciwej jednostki, a pomiar dokonany

przy pomocy tych urzàdzeƒ zapewnia otrzymanie

obiektywnych i wiarygodnych wyników w zakresie

wymagaƒ jakoÊci handlowej.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw rynków rolnych mo˝e

okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, metody oceny,

dopuszczalne tolerancje b∏´dów oraz jednostki

w∏aÊciwe do wydawania opinii o urzàdzeniach,

o  których mowa w ust. 1, majàc na wzgl´dzie

potencja∏ badawczy i zakres dzia∏ania tych

jednostek.”;

20) w art. 34:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
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„2) mo˝e okreÊliç metody analiz lub inne czynnoÊci

zwiàzane z dokonywaniem kontroli lub oceny niektórych

artyku∏ów rolno-spo˝ywczych,”,

b) dodaje si´ pkt 3 w brzmieniu:

„3) mo˝e okreÊliç szczegó∏owe warunki ustalania klas

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

czych.”;

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

 „1. Pobieranie próbek, ustalanie klas jakoÊci handlowej lub

sposobu produkcji okreÊlonych artyku∏ów rolno-spo˝ywczych

na zlecenie zainteresowanych przedsi´biorców mogà, poza

pracownikami Inspekcji, przeprowadzaç tylko osoby wpisane

do rejestru rzeczoznawców, zwane dalej „rzeczoznawcami”.

  2. Warunkiem wpisu do rejestru rzeczoznawców jest posiadanie

wiedzy praktycznej i teoretycznej z zakresu zasad

klasyfikacji, sposobu produkcji lub pobierania próbek danego

rodzaju artyku∏ów rolno-spo˝ywczych, potwierdzane

zdaniem, co 3 lata, egzaminu przed komisjà kwalifikacyjnà

powo∏anà przez G∏ównego Inspektora.”;

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

„1a. Dopuszcza si´ sporzàdzanie protoko∏ów w postaci wydruku

komputerowego, je˝eli taki wydruk zawiera wszystkie dane

okreÊlone we wzorze protoko∏u.”;

23) w art. 39:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przedsi´biorcy, u których organy Inspekcji przepro-

wadzi∏y kontrol´, w tym pobra∏y próbki, sà obowiàzani

wnieÊç op∏aty za przeprowadzenie czynnoÊci zwiàzanych

z dokonaniem kontroli oraz przeprowadzeniem badaƒ



16

laboratoryjnych tych próbek, je˝eli w wyniku tej kontroli

stwierdzono, ˝e artyku∏y rolno-spo˝ywcze nie

odpowiadajà wymaganiom w zakresie jakoÊci handlowej

wynikajàcym z przepisów o jakoÊci handlowej lub

wymaganiom dodatkowym zadeklarowanym przez

producenta.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Minister w∏aÊciwy do spraw rynków rolnych w poro-

zumieniu 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

pobierajàcych próbki, a tak˝e koszty przeprowadzonych

badaƒ laboratoryjnych i innych czynnoÊci zwiàzanych z

dokonaniem kontroli.”.

       Art. 2. W ustawie z dnia 12 paêdziernika 1990 r. o ochronie granicy

paƒstwowej (Dz. U. Nr 78, poz. 461, z póên. zm.5)) w art.17 ust.1 otrzymuje brzmienie

:

„1. Organami zobowiàzanymi do sta∏ego utrzymywania przejÊç

granicznych w stanie umo˝liwiajàcym przeprowadzanie

skutecznej kontroli granicznej, celnej, sanitarnej,

weterynaryjnej, fitosanitarnej, chemicznej, radiometrycznej

oraz jakoÊci handlowej artyku∏ów rolno-spo˝ywczych sà:

1) ministrowie w∏aÊciwi do spraw gospodarki morskiej

i transportu – w odniesieniu do przejÊç granicznych

kolejowych, lotniczych i morskich,

2) minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska – w odniesieniu

do rzecznych przejÊç granicznych oraz punktów nocnego

postoju na rzekach granicznych,
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3) w∏aÊciwy wojewoda – w odniesieniu do drogowych

przejÊç granicznych, przejÊç granicznych przezna-

czonych wy∏àcznie dla ma∏ego ruchu granicznego,

punktów uproszczonych przekraczania granicy

paƒstwowej, przejÊç turystycznych, przejÊç granicznych

na szlakach turystycznych przecinajàcych granic´

paƒstwowà oraz miejsc przekraczania granicy na

szlakach turystycznych.”.

      Art. 3.  W ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U.

z  2001 r. Nr 4, poz. 25, z póên. zm. 6))  w art. 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Kontrola, o której mowa w ust. 1 pkt 2, nie obejmuje kontroli

jakoÊci handlowej artyku∏ów rolno-spo˝ywczych u producentów

oraz kontroli jakoÊci zdrowotnej Êrodków spo˝ywczych

okreÊlonych w przepisach odr´bnych. ”.

      Art. 4.  W ustawie z dnia 16 marca 2001 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz.U.

Nr 38, poz. 452) w art. 26 dodaje si´ ust. 5 w brzmieniu:

„5. Kontrol´ granicznà produktów rolnictwa ekologicznego

wprowadzanych do obrotu, o których mowa w art. 24 ust. 3 i 5

oraz w art. 25 ust. 2, wykonuje Inspekcja JakoÊci Handlowej

Artyku∏ów Rolno-Spo˝ywczych.”.

     Art. 5.  Ilekroç w przepisach odr´bnych jest mowa o:

1) Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artyku∏ów Rolnych – nale˝y przez

to rozumieç Inspekcj´ JakoÊci Handlowej Artyku∏ów Rolno-

Spo˝ywczych;

2) G∏ównym Inspektorze Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artyku∏ów

Rolnych – nale˝y przez to rozumieç G∏ównego Inspektora JakoÊci

Handlowej Artyku∏ów Rolno-Spo˝ywczych;

3) wojewódzkim inspektorze skupu i przetwórstwa artyku∏ów rolnych

– nale˝y przez to rozumieç  wojewódzkiego inspektora jakoÊci

handlowej artyku∏ów rolno-spo˝ywczych;
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4) G∏ównym Inspektoracie Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artyku∏ów

Rolnych – nale˝y przez to rozumieç G∏ówny Inspektorat JakoÊci

Handlowej Artyku∏ów Rolno-Spo˝ywczych;

5) wojewódzkim inspektoracie skupu i przetwórstwa artyku∏ów

rolnych – nale˝y przez to rozumieç wojewódzki inspektorat jakoÊci

handlowej artyku∏ów rolno-spo˝ywczych.

     Art. 6. Do dnia uzyskania przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii

Europejskiej, przez producenta nale˝y rozumieç osob´ fizycznà, prawnà albo

jednostk´ organizacyjnà nieposiadajàcà osobowoÊci prawnej, która produkuje lub

paczkuje, lub wprowadza do obrotu w kraju artyku∏y rolno-spo˝ywcze.

     Art. 7. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane 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, 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, w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà.

    Art.  8. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2004 r., z wyjàtkiem art. 3

pkt 9 i art. 13 ust. 5 i 6, w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà, które wchodzà w

˝ycie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii

Europejskiej.

_______________

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 ekologicznym.

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

3) Rozporzàdzenie Komisji (EU) Nr 1148/2001 z dnia 12 czerwca 2001 r. w sprawie kontroli
zgodnoÊci z normami handlowymi obowiàzujàcymi dla Êwie˝ych owoców i warzyw  (OJ L 156,
13/06/2001, P. 0009-0022)

4) Rozporzàdzenie Rady (EWG) Nr 2082/92 z dnia 14 lipca 1992 r. w sprawie Êwiadectw
o  szczególnym charakterze dla produktów rolnych i Êrodków spo˝ywczych (OJ L 208 ,
24/07/1992 P. 0009 – 0014).

5) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz.U. z 1997 r. Nr 6, poz. 31 i Nr 43, poz. 271,
z  2000r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 498.
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6) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz.U. z 2001 r. Nr 110, poz. 1189  oraz z 2002 r.
Nr 135, poz. 1145 i Nr 166, poz. 1360.

23/08/em



U Z A S A D N I E N I E

Nowelizacja ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakoÊci handlowej artyku∏ów rolno-

spo˝ywczych (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 44 i Nr 154, poz. 1802 oraz z 2002 r.

Nr  135, poz. 1145 i Nr 166, poz. 1360) jest podyktowana koniecznoÊcià

szczegó∏owego dostosowywania przepisów krajowych do wymagaƒ Unii Europejskiej

oraz umo˝liwienia lepszego funkcjonowania Inspekcji JakoÊci Handlowej Artyku∏ów

Rolno-Spo˝ywczych.

W projekcie ustawy o zmianie ustawy :

1) uporzàdkowano definicj´ „artyku∏ów rolno-spo˝ywczych” uwzgl´dniajàc, ˝e Êrodki

spo˝ywcze, czyli produkty przeznaczone do spo˝ycia przez konsumenta,

obejmujà równie˝ runo leÊne, dziczyzn´ i organizmy wodne; zwiàzane jest to z

nadzorem jaki b´dzie prowadzi∏a Inspekcja w odniesieniu do chronionych

oznaczeƒ geograficznych, oznaczeƒ pochodzenia oraz produktów o

specyficznym charakterze. Wymagania rozporzàdzeƒ 2081/92 i 2082/92

okreÊlajàce procedury dla tych produktów nie dotyczà wymagaƒ sanitarnych, ani

weterynaryjnych (te wymagania muszà byç spe∏nione sine qua non), ale

specyficznych w∏aÊciwoÊci jakoÊci handlowej, która zach´ca konsumenta

oryginalnoÊcià oferty (np. oscypek). Innym przyk∏adem nadzoru Inspekcji jest

kontrola rzetelnoÊci producentów deklarujàcych na opakowaniach tuszek g´sich,

˝e jest to „g´Ê owsiana”. W tym zakresie równie˝ Inspekcja Weterynaryjna

wskaza∏a IJHARS jako w∏aÊciwà do prowadzenia kontroli;

2) wprowadzono definicj´ partii produkcyjnej zgodnie z dyrektywà 89/396 Rady UE

z dnia 14 czerwca 1989 r. w sprawie wskazówek lub oznakowaƒ

identyfikacyjnych partii towarów, do których nale˝y dany Êrodek spo˝ywczy oraz

definicj´ artyku∏u rolno-spo˝ywczego w opakowaniu jednostkowym

(dostosowanie do definicji zawartych w dyrektywie 2000/13/WE Parlamentu

Europejskiego i Rady z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie zbli˝enia ustawodawstw
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Paƒstw Cz∏onkowskich odnoszàcych si´ do etykietowania, prezentacji i reklamy

Êrodków spo˝ywczych) ;

3) wprowadzono wymóg zawarty w dyrektywie 2000/13 dotyczàcy podawania

danych identyfikujàcych producenta lub paczkujàcego, lub wprowadzajàcego do

obrotu. Przeniesienie tego wymagania z rozporzàdzenia Ministra Rolnictwa i

Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie znakowania Êrodków

spo˝ywczych i dozwolonych substancji dodatkowych (Dz.U. Nr 220, poz. 1856) w

sposób jednoznaczny umo˝liwi  wyodr´bnienie dla Êrodków spo˝ywczych

wymagaƒ w tym zakresie, w odró˝nieniu od innych ustaw regulujàcych w sposób

ogólny wymagania identyfikacji dla wszystkich grup produktów (ustawa o

towarach paczkowanych, ustawa o ogólnym bezpieczeƒstwie produktów, ustawa

– Prawo dzia∏alnoÊci gospodarczej, itp.); dodano równie˝ wymóg podawania

informacji o przeznaczeniu miodu piekarniczego do przerobu przemys∏owego –

zgodnie z dyrektywà Rady 2001/110/EEC dotyczàcà miodu;

4) wprowadzono przepisy dyrektywy 89/396 Rady UE z dnia 14 czerwca 1989 r. w

sprawie wskazówek lub oznakowaƒ identyfikacyjnych partii towarów, do których

nale˝y dany Êrodek spo˝ywczy. Dotychczas wymagania odnoszàce si´ do

identyfikacji partii produkcyjnej by∏y wskazane w rozporzàdzeniu Ministra

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie znakowania

Êrodków spo˝ywczych i dozwolonych substancji dodatkowych. Wymagania te

odnoszàce si´ tylko do Êrodków spo˝ywczych przeznaczonych dla konsumenta

nie obejmowa∏y wszystkich wytycznych zawartych w tej dyrektywie, a

odnoszàcych si´ do wczeÊniejszych etapów obrotu;

5) wprowadzono zmian´ brzmienia art. 4 ust 1 ustawy uwzgl´dniajàc sytuacj´, ˝e

nie w ka˝dym przypadku dla artyku∏u rolno-spo˝ywczego sà okreÊlone

wymagania w zakresie jakoÊci handlowej, a wtedy konieczne jest odnoszenie si´

do deklaracji producenta;

6) propozycja zmiany przepisów w art. 10 uwzgl´dnia z∏o˝onà sytuacj´ kontroli

granicznej. Zgodnie z Mi´dzynarodowà Konwencjà w sprawie harmonizacji

kontroli towarów na granicy, sporzàdzonà w Genewie dnia 21 paêdziernika

1982 r. (Dz. U. z 1999 r. Nr 103, poz. 1190) na granicy konieczne jest



3

zminimalizowanie obcià˝enia importerów, zw∏aszcza w odniesieniu do towarów

∏atwo psujàcych si´. Stàd te˝ proponowany przepis uwzgl´dnia sytuacj´, gdy

kontrola zostanie przeniesiona z granicy, gdzie nie jest mo˝liwe oczekiwanie na

decyzj´ organu Inspekcji, do miejsca docelowego;

7) wprowadzono zmian´ przepisu art. 10 ust. 2 ustawy dodajàc przepis odnoszàcy

si´ do „odr´bnych przepisów”, który jest zwiàzany  z koniecznoÊcià

przestrzegania wymagaƒ UE okreÊlonych na przyk∏ad w rozporzàdzeniu Komisji

Nr 1148/2001 z dnia 12 czerwca 2001 r. w sprawie kontroli zgodnoÊci z normami

handlowymi obowiàzujàcymi dla Êwie˝ych owoców i warzyw;

8) proponuje si´ wykreÊlenie ust. 1 i 2 art. 11 ustawy, z uwagi na to , ˝e na∏o˝ony

obowiàzek zg∏oszenia zamiaru wywozu jest  rodzajem bariery w eksporcie. Jak

sama nazwa mówi zamiar wywozu nie jest równoznaczny z rzeczywistym

wywiezieniem towaru. Istniejàcy przepis nie pozwala na uzyskanie wiarygodnych

informacji odnoÊnie wielkoÊci eksportu czy jego kierunków. JednoczeÊnie

proponuje si´ uzupe∏nienie art. 12 ust 3 pkt 2 ustawy  o przepis „ze wskazaniem

dzia∏alnoÊci eksportowej” . Znoszàc obowiàzek zg∏aszania zamiaru wywozu i

uzyskiwania potwierdzania zamiaru wywozu, dzi´ki temu przepisowi Inspekcja

b´dzie uzyskiwaç informacje odnoÊnie firm prowadzàcych dzia∏alnoÊç

eksportowà. Nie b´dzie to utrudnieniem, gdy˝ obowiàzek zg∏aszania

prowadzenia czy podj´cia dzia∏alnoÊci gospodarczej istnieje ca∏y czas.

OdnoÊnie ust. 3 art. 11 nale˝y wziàç pod uwag´, ˝e umow´ zawierajà dostawca i

odbiorca artyku∏u rolno-spo˝ywczego. Stàd tez dostawca musi spe∏niaç

wymagania, które w umowie zostanà okreÊlone przez odbiorc´ towaru, a

niekoniecznie muszà wymagania te pokrywaç si´ z wymaganiami w kraju

odbiorcy, zw∏aszcza, ˝e takich wymagaƒ mo˝e nie byç w ogóle. Stàd

proponowana zmiana redakcji tego przepisu;

9) wprowadzono zmian´ obecnego przepisu art. 13 ust. 4 ustawy, przyjmujàc, ˝e

producent mo˝e wyst´powaç z wnioskiem o nadanie znaku bezpoÊrednio do

ministra w∏aÊciwego do spraw rynków rolnych, bez dodatkowego poÊrednictwa

G∏ównego Inspektora.  W art. 13 dodano przepisy wskazujàce ministra

w∏aÊciwego do spraw rynków rolnych jako organ w∏aÊciwy do przeprowadzania
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na szczeblu krajowym procedury okreÊlonej w Rozporzàdzeniu UE 2082/92 w

sprawie Êwiadectw o szczególnym charakterze dla produktów rolnych i Êrodków

spo˝ywczych;

10) zmieniono przepis art. 15 pkt 3 obowiàzujàcej ustawy upowa˝niajàcy ministra

w∏aÊciwego do spraw rynków rolnych do okreÊlenia szczegó∏owych wymagaƒ w

zakresie sk∏adowania lub transportu, ograniczajàc go do niektórych artyku∏ów

rolno-spo˝ywczych. Zgodnie z aquis communitare nie ma na poziomie UE

wymagaƒ w tym zakresie odnoszàcych si´ do wszystkich artyku∏ów rolno-

spo˝ywczych. Dyrektywne wymagania w tym zakresie odnoszà si´ do g∏´boko

mro˝onych artyku∏ów rolno-spo˝ywczych;

11) w art. 15 dodano upowa˝nienie dla ministra w∏aÊciwego do spraw rynków rolnych

do okreÊlenia sposobu ˝ywienia lub chowu zwierzàt, który to sposób mo˝e mieç

wp∏yw na jakoÊç handlowà. Uwzgl´dniono w ten sposób mo˝liwoÊç wdro˝enia na

czas pozostajàcy do akcesji wymagaƒ okreÊlonych w przepisach UE, zwiàzanych

w szczególnoÊci z normami marketingowymi dla drobiu i jaj (znakowanie musi

uwzgl´dniaç informacje o pochodzeniu kury z chowu bateryjnego, klatkowego lub

wolno wybiegowego) oraz dla „g´si owsianej”;

12) dodano art. 15a, który ma na celu stworzenie podstawy prawnej do uregulowania

systemu ustalania klas jakoÊci tusz zwierzàt rzeênych oraz rozliczania si´ z

dostawcami zwierzàt rzeênych. W proponowanych przepisach wzi´to pod uwag´

m.in. wymagania okreÊlone w

– Rozporzàdzeniu 3220/84 – ustanawiajàcym wspólnotowà skal´ klasyfikacji

tusz wieprzowych,

– Rozporzàdzeniu 2967/85 – ustanawiajàcym szczegó∏owe zasady stosowania

wspólnotowej skali klasyfikacji tusz wieprzowych:

– Rozporzàdzeniu 1208/81 – ustanawiajàcym wspólnotowà klasyfikacj´ tusz

wo∏owych;

13) uszczegó∏owiono przepisy art. 17 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy jednoznacznie

wskazujàc, ˝e kontrola artyku∏ów rolno-spo˝ywczych sprowadzanych z zagranicy

mo˝e odbywaç si´ bezpoÊrednio na granicy. Przepis ten w po∏àczeniu ze
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zmianami ustawy z dnia 12 paêdziernika  1990 r. o ochronie granicy paƒstwowej

(Dz.U. Nr 78, poz. 461 z póên. zm.) – zaproponowanymi w dalszej cz´Êci projektu

ustawy (art. 2), umo˝liwi∏by jednoznaczne w∏àczenie Inspekcji JakoÊci Handlowej

Artyku∏ów Rolno-Spo˝ywczych do s∏u˝b dzia∏ajàcych na granicy.

Uzasadniajàc powy˝sze propozycje nale˝y stwierdziç, ˝e na mocy przepisów

ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakoÊci handlowej artyku∏ów rolno-

spo˝ywczych (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 44,  z póên. zm.) oraz delegacji ustawy

z dnia 23 sierpnia 2001 r. o Êrodkach ˝ywienia zwierzàt  (Dz. U. Nr 123, poz.

1350) Inspekcja JakoÊci Handlowej Artyku∏ów Rolno-Spo˝ywczych sprawuje

nadzór nad jakoÊcià handlowà artyku∏ów rolno-spo˝ywczych oraz Êrodkami

˝ywienia zwierzàt w obrocie  z zagranicà. Wprowadzane do obrotu artyku∏y

powinny spe∏niaç wymagania w zakresie jakoÊci handlowej okreÊlone  w

przepisach o jakoÊci handlowej oraz deklarowane przez producenta lub

wprowadzajàcego do obrotu. W wi´kszoÊci przypadków w punktach kontroli

granicznej Inspekcja dysponuje dobrze wyszkolonà kadrà oraz pomieszczeniami

wyposa˝onymi w podstawowy sprz´t do badaƒ laboratoryjnych. Zadaniem

Inspekcji jest kontrola towaru przed wprowadzeniem go na polski obszar celny, a

tym samym ochrona polskiego konsumenta przed nap∏ywem towarów nie

spe∏niajàcych polskich  wymagaƒ  z zakresu jakoÊci handlowej. Pracownicy

Inspekcji wspó∏dzia∏ajà ze S∏u˝bami Celnymi w celu potwierdzenia to˝samoÊci

towarów, a co za tym idzie w∏aÊciwego naliczania c∏a. W celu dostosowania si´

do systemu kontroli funkcjonujàcego w Unii Europejskiej, IJHARS modernizuje

laboratoria znajdujàce si´ w bezpoÊrednim sàsiedztwie granicy wschodniej.

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

akredytowane laboratoria w Gdyni  i w Poznaniu ( w polskim i rosyjskim systemie

akredytacyjnym), co dodatkowo wzmacnia pozycj´ laboratoriów granicznych;

14) dodano punkt 2a w art. 17 wskazujàcy na obj´cie zakresem nadzoru i kontroli

prowadzonym przez Inspekcj´ równie˝ artyku∏ów rolno-spo˝ywczych

posiadajàcych chronione oznaczenia geograficzne, oznaczenia pochodzenia oraz

Êwiadectwa szczególnego charakteru, które sà regulowane w prawie UE

odr´bnymi rozporzàdzeniami 2081/92 oraz 2082/92 i 1493/99, 1576/89,
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884/2001, Inspekcja b´dzie równie˝ prowadzi∏a nadzór i kontrol´ rynku pod

kàtem przestrzegania tych przepisów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

15) wprowadzono przepisy dotyczàce kontroli i nadzoru nad wyrobami winiarskimi,

zgodnie z rozporzàdzeniami UE 1493/99, 1576/89, 884/2001;

16) w przepisie art. 17 ust. 1 pkt 4 dodano przepis o wspó∏pracy organów Inspekcji z

w∏aÊciwymi organami administracji rzàdowej, paƒstwowych jednostek

organizacyjnych realizujàcych polityk´ rolnà paƒstwa;

17) w przepisie art. 17 ust. 1 pkt 6 dodano przepis majàcy na celu stworzenie

podstaw do teoretycznego i praktycznego prowadzenia szkoleƒ w zakresie

ustalania klas jakoÊci handlowej;

18) w przepisie art. 17 ust. 1 pkt 7 dodano przepis o mo˝liwoÊci wymiany informacji i

próbek, co jest konieczne w przypadku ochrony pochodzenia geograficznego win

i napojów spirytusowych;

19) zmieniono brzmienie obecnego pkt 8 w art. 17 ust. 1, jednoczeÊnie w art. 5

porzàdkujàc zapisy w innych ustawach, w których wskazana by∏a Inspekcja

Skupu i Przetwórstwa Artyku∏ów Rolnych;

20) w art. 17 dodano ust. 2a i 2b. Pierwszy do zadaƒ Inspekcji wpisuje kontrol´

warunków ˝ywienia i chowu zwierzàt, je˝eli majà one wp∏yw na jakoÊç handlowà i

zostanie taka informacja zadeklarowana przy wprowadzeniu artyku∏u rolno-

spo˝ywczego do obrotu (powy˝ej zosta∏y wskazane  wymagania UE w zakresie

deklaracji w oznakowaniu jaj i tuszek drobiowych sposobu chowu oraz chowu

tzw. „g´si owsianej”). Drugi przepis pozwala na dostosowanie w okresie

przedakcesyjnym sposobu prowadzenia kontroli do wymagaƒ UE, czego

przyk∏adem mo˝e byç rozporzàdzenie 1148/2001 w sprawie kontroli zgodnoÊci

norm handlowych majàcych zastosowanie do Êwie˝ych owoców i warzyw, dla

tych artyku∏ów rolno-spo˝ywczych sà wystawiane odr´bne Êwiadectwa jakoÊci.

Podobna procedura przewidziana jest dla „g´si owsianej”;

22) zmiana w art. 20 ust. 6 ustawy, pozwala na okreÊlenie logo Inspekcji, co umo˝liwi

jednoznaczne identyfikowanie produktów z tym logiem na rynku UE oraz w
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eksporcie do krajów trzecich oraz Êwiadectw wystawianych przez Inspekcj´ w

wyniku oceny jakoÊci handlowej;

23) wprowadzono propozycj´ (dodanie w art. 20 ust. 7 i 8) ujednoliconego

umundurowania pracowników Inspekcji dzia∏ajàcych na granicy, co pozwoli na ich

jednoznaczne odró˝nienie si´ od innych s∏u˝b kontroli i u∏atwienie poruszania si´

pracowników Inspekcji w obr´bie przejÊç granicznych;

24) w art. 23 w ust. 1 dodaje si´ nowy pkt 3, który umo˝liwi Inspekcji dokonywanie

kontroli w odniesieniu do sk∏adowanych artyku∏ów rolno-spo˝ywczych. Takie

uprawnienie dla Inspekcji jest konieczne z uwagi na ostatnie wydarzenia

zwiàzane z przechowywaniem zbó˝ w elewatorach;

25) wprowadza si´ zmian´ zapisu w art. 28 ust. 1 ustawy odnoszàc si´ do

„szczególnych przepisów”, co jest zwiàzane z propozycjà przepisu wskazanego

jako ust. 2b w art. 17;

26) wprowadza si´ nowe brzmienie art. 28 ust. 6 i dodaje ust. 6a. Proponowane

zmiany majà na celu usprawnienie post´powania kontrolnego wykonywanego

przez Inspekcj´ przez ograniczenie iloÊci i rodzaju wystawianej dokumentacji

pokontrolnej. W przypadku braku nieprawid∏owoÊci niezasadnym jest wystawianie

dodatkowych protoko∏ów, których treÊç jest powieleniem informacji zawartych w

protokole kontroli. Proponowane zmiany  utrzymujà pe∏nà pisemnà dokumentacj´

czynnoÊci kontrolnych w razie stwierdzenia nieprawid∏owoÊci.  Wy˝ej wymienione

poprawki przyczynià si´ do podniesienia efektywnoÊci kontroli wskutek

zmniejszenia czasu zwiàzanego z wype∏nianiem dokumentacji pokontrolnej, co

jest szczególnie istotne do zachowania p∏ynnoÊci kontroli granicznej;

27) dodaje si´ nowy ust. 3 do art. 30 odnoszàcy si´ do dalszej procedury

post´powania Inspekcji po kontroli dokonanej w zakresie transportu i

sk∏adowania. Warunki sk∏adowania i transportu artyku∏ów rolno-spo˝ywczych sà

jednym z elementów kontroli, do realizacji której zobowiàzana jest Inspekcja.

Stanowià tak˝e wa˝ny czynnik majàcy wp∏yw na ostatecznà jakoÊç handlowà

artyku∏ów rolno-spo˝ywczych. Powy˝szy przepis umo˝liwi Inspekcji



8

podejmowanie dzia∏aƒ zmierzajàcych do wyeliminowania nieprawid∏owoÊci w

zakresie sk∏adowania i transportu, a tym samym negatywnego ich wp∏ywu na

jakoÊç handlowà artyku∏ów rolno-spo˝ywczych;

28) w zmianie przepisów art. 31 ust. 2 uwzgl´dniono mo˝liwoÊç dodatkowej deklaracji

w zakresie jakoÊci handlowej wskazanej przez producenta równie˝ w przypadku

gdy nie ma szczegó∏owych wymagaƒ w zakresie jakoÊci handlowej dla tych

artyku∏ów rolno-spo˝ywczych i deklaracja taka równie˝ podlega ocenie jakoÊci

handlowej. Uwzgl´dniono równie˝ sytuacje, gdy ocena jest dokonywana na

wniosek jednego podmiotu (poprzez dodanie ust. 5b), a Êwiadectwo otrzymuje

inny podmiot. Taka sytuacja ma miejsce przy skupie prowadzonym przez Agencj´

Rynku Rolnego, na wniosek której Inspekcja dokonuje oceny tusz zwierzàt

rzeênych, natomiast Êwiadectwo jest potrzebne eksporterowi tych pó∏tusz;

29) zaproponowano (zmiana art. 31 ust. 5) obni˝enie kosztów, jakimi sà obcià˝eni

eksporterzy drobni, którzy przewo˝à jednym Êrodkiem transportu kilka, a czasami

i kilkanaÊcie ró˝nych artyku∏ów rolno-spo˝ywczych. Przy stosunkowo ma∏ej masie

towarowej przewo˝onych artyku∏ów rolno-spo˝ywczych pobieranie op∏at za ka˝de

Êwiadectwo powoduje obcià˝enie takiego eksportera niewspó∏miernie wysokimi -

w stosunku do uzyskiwanych przychodów – kosztami op∏at za Êwiadectwa.

Propozycja zapisu wynika z obecnych doÊwiadczeƒ Inspekcji;

30) zmieniono brzmienie art. 31 ust. 8 pkt 2 bioràc, pod uwag´, ˝e dokonanie oceny

mo˝e opieraç si´ na ocenie sensorycznej, a nie wy∏àcznie na badaniach

laboratoryjnych, podobnie zaproponowano zmian´ zapisu w art. 34 pkt 2;

31) zmieniono brzmienie art. 33. Wprowadzenie tych zmian ma na celu ustalenie

podstaw do wydawania obiektywnej opinii o urzàdzeniach. Dotychczas

obowiàzujàcy tekst artyku∏u nie stwarza∏ takiej mo˝liwoÊci oceny urzàdzeƒ.

Celowe jest równie˝ stworzenie mo˝liwoÊci okreÊlenia minimalnej dok∏adnoÊci

stosowanych urzàdzeƒ;

32) dodano pkt 3 w art. 34. Wprowadzenie tej zmiany ma na celu stworzenie

podstawy prawnej do wydania rozporzàdzenia okreÊlajàcego warunki ustalania

klasyfikacji tusz zwierzàt rzeênych. Obydwie wy˝ej wymienione propozycje

zapisów uwzgl´dniajà wymagania okreÊlone w: Rozporzàdzeniu Komisji 2967/85
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ustanawiajàcym wspólnotowà skal´ klasyfikacji tusz wieprzowych oraz

Rozporzàdzeniu Komisji 2004/02 dotyczàcym procedury oznaczania zawartoÊci

mi´sa i t∏uszczu w niektórych produktach z wieprzowiny;

33) art. 35 ustawy wprowadza zmian´ porzàdkowà oraz zmian´ odnoszàcà si´ do

okresu obowiàzywania kwalifikacji rzeczoznawczych z roku na trzy lata.

Organizowanie corocznych egzaminów i szkoleƒ powodowa∏oby nadmierne

obcià˝enie pracowników Inspekcji zadaniami zwiàzanymi z tà dzia∏alnoÊcià.

JednoczeÊnie 3-letni okres wydaje si´ dostateczny dla przeprowadzania

weryfikacji wiedzy i doÊwiadczenia rzeczoznawców;

34) w art. 36 proponuje si´ dodanie nowego ust. 1a, który umo˝liwia stosowanie

formy elektronicznej protoko∏u w miejsce wypisywania druku protoko∏u; zmiana ta

u∏atwi rzeczoznawcom prac´ w skomputeryzowanych zak∏adach dokonujàcych

uboju do kilkuset sztuk byd∏a dziennie;

35) zmieniono przepisy art. 39 ust. 1 i 3 bioràc pod uwag´, ˝e w ramach

przeprowadzanej kontroli mo˝e byç dokonywana np. ocena sensoryczna

artyku∏ów rolno-spo˝ywczych, a nie zawsze w ramach kontroli dokonuje si´

badaƒ laboratoryjnych;

36) w art. 4 projektu ustawy zmieniajàcej zmienia si´ przepisy ustawy o rolnictwie

ekologicznym wskazujàc na obj´cie kontrolà granicznà prowadzonà przez

Inspekcj´ produktów ekologicznych przywo˝onych z zagranicy;

37) w art. 5 projektu ustawy zmieniajàcej wprowadzono zmiany polegajàce na

wskazaniu przepisów wymagajàcych zmiany nazwy Inspekcji Skupu i

Przetwórstwa Artyku∏ów Rolnych na Inspekcj´ JakoÊci Handlowej Artyku∏ów

Rolno-Spo˝ywczych. Przepis dotyczàcy utraty mocy ustawy z dnia 30 czerwca

1970 r. o Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artyku∏ów Rolnych (Dz. U. z 2000 r.

Nr  23, poz. 293, z póên. zm.) zosta∏ zawarty w art. 48 pkt 1 ustawy z dnia

21 grudnia 2000 r. o jakoÊci handlowej artyku∏ów rolno-spo˝ywczych (Dz. U. z

2001 r. Nr 5, poz. 44). Przepisy zawarte w przywo∏anym art. 5 projektu majà na

celu uporzàdkowanie i jednoznaczne wskazanie, ˝e we wszystkich przepisach

prawnych zakres zadaƒ na∏o˝onych na organy Inspekcji Skupu i Przetwórstwa
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Artyku∏ów Rolnych przejmujà odpowiednio organy Inspekcji JakoÊci Handlowej

Artyku∏ów Rolno-Spo˝ywczych;

38) art. 3 zawiera zmian´ w przepisach art. 3 ust. 2 ustawy o Inspekcji Handlowej,

majàcà na celu dostosowanie przepisów tej ustawy do przepisów ustawy o

jakoÊci handlowej artyku∏ów rolno-spo˝ywczych, w której okreÊla si´, ˝e zadania

w zakresie jakoÊci handlowej artyku∏ów rolno-spo˝ywczych w obrocie

detalicznym wykonuje Inspekcja Handlowa;

39) przewiduje si´ wejÊcie ustawy w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2004 r., z wyjàtkiem

art. 1 pkt 1 lit.c i art. 1 pkt 10 lit. b, które wchodzà w ˝ycie z dniem uzyskania

przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii Europejskiej.

OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR)

1. Wskazanie podmiotów, na które oddzia∏uje ustawa

Ustawa oddzia∏uje na producentów rolnych, producentów Êrodków spo˝ywczych oraz

innych uczestników obrotu, z uwzgl´dnieniem importerów i eksporterów oraz na

pracowników Inspekcji JakoÊci Handlowej Artyku∏ów Rolno-Spo˝ywczych. Wdro˝enie

ustawy b´dzie oddzia∏ywaç na popraw´ warunków dzia∏alnoÊci eksporterów i

importerów artyku∏ów rolno-spo˝ywczych. Drobni eksporterzy odniosà korzyÊci w

zwiàzku z redukcjà wydatków na op∏aty za wystawienie Êwiadectwa jakoÊci

handlowej. Likwidacja procedury  zg∏aszania zamiaru wywozu przyczyni si´ tak˝e do

zmniejszenia obcià˝eƒ eksporterów i skrócenia czasu oczekiwania na wywóz.

Umo˝liwienie importerom przewozu sprowadzanych produktów, które muszà byç

obj´te badaniami laboratoryjnymi, do miejsca przeznaczenia i tam oczekiwanie na
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decyzj´ organu Inspekcji jest istotne szczególnie dla importerów ∏atwo psujàcych si´

produktów.

2. Konsultacje

W ramach konsultacji spo∏ecznych projekt ustawy zosta∏ umieszczony na stronie

internetowej MRiRW oraz przes∏any do konsultacji z zainteresowanymi organizacjami

spo∏eczno-zawodowymi, a w szczególnoÊci  :

1) Radzie Gospodarki ˚ywnoÊciowej;

2) Krajowemu Zwiàzkowi Rolników, Kó∏ek i Organizacji Rolniczych;

3) Komisji Krajowej NSZZ “SolidarnoÊç”;

4) Federacji Zwiàzków Producentów Rolnych;

5) Zwiàzkowi Zawodowemu Rolników “Ojczyzna”;

6) Polskiej Federacji Producentów ˚ywnoÊci.

W wyniku konsultacji spo∏ecznych odpowiedê przes∏a∏y : Rada Gospodarki

˚ywnoÊciowej, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych, Polska Federacja

Producentów ˚ywnoÊci, Krajowy Zwiàzek Rolników, Kó∏ek i Organizacji Rolniczych,

Krajowa Rada Izb Rolniczych, Zwiàzek Zawodowy Rolników „Ojczyzna”, Zwiàzek

Prywatnych Przetwórców Mleka.

W wyniku konsultacji zg∏oszono nast´pujàce uwagi nie uwzgl´dnione w projekcie :

1) wprowadzone zosta∏y wymogi w zakresie znakowania, co powoduje koniecznoÊç

dostosowania napisów na opakowaniach.

Opinia strony rzàdowej - zmiana dotyczàca art. 3 pkt 6-8 nie wprowadza obowiàzku

stosowania opakowaƒ uniemo˝liwiajàcych zamian´ zawartoÊci bez zmiany

opakowaƒ, ale definiuje poj´cie opakowania jednostkowego, które funkcjonuje w

prawie krajowym.

Podobnie zmiana  art. 7 przenosi na poziom ustawy cz´Êç wymagaƒ, które do tej

pory by∏y regulowane rozporzàdzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16

grudnia 2002 r. w sprawie znakowania Êrodków spo˝ywczych i dozwolonych
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substancji dodatkowych (Dz.U. Nr 220, poz. 1856). ˚adna z tych propozycji nie

wprowadza nowych uregulowaƒ w stosunku do ju˝ funkcjonujàcych. Dodanie nowych

zapisów w tekÊcie projektu ustawy jest zwiàzane z koniecznoÊcià pe∏nej

implementacji wymagaƒ dyrektywy 2000/13 w sprawie etykietowania Êrodków

spo˝ywczych oraz stworzenia mo˝liwoÊci odwo∏ywania si´ do przepisów ustawy jako

lex specialis w odniesieniu do znakowania Êrodków spo˝ywczych.

2) proponuje si´ dodanie definicji „masy netto”, ze szczególnym uwzgl´dnieniem

wyrobów cukierniczych trwa∏ych.

Opinia strony rzàdowej – w ustawie o jakoÊci handlowej nie wyst´puje poj´cie masy

netto, nie ma wi´c mo˝liwoÊci dodania tej definicji. Sprawy wskazywania masy netto

dla takich wyrobów b´dzie okreÊlona w wytycznych GUM do ustawy o towarach

paczkowanych.

3)  proponuje si´ dodanie w art. 35 po s∏owach „rzeczoznawcami” „w tym tak˝e w

jednostkach kontrolnych posiadajàcych akredytacj´ zgodnie z art. 15 ustawy z

dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoÊci”.

Opinia strony rzàdowej – ustawa o systemie oceny zgodnoÊci nie obejmuje artyku∏ów

rolno-spo˝ywczych. Stàd te˝ wydaje si´ w∏aÊciwe pozostawienie zapisu w

dotychczasowej formie, gdy˝ wprowadza to ujednolicenie systemu uzyskiwania

kompetencji rzeczoznawczych.

4)   proponuje si´, aby przepisy art. 17 w zakresie kontroli na granicy gwarantowa∏y

dokonywanie tej kontroli wspólnie z kontrolà sanitarnà i celnà.

Opinia strony rzàdowej -  zadanie odnoszàce si´ do koordynacji dzia∏aƒ kontrolnych

zosta∏o okreÊlone  w art. 17 ust. 1 pkt 4 oraz w nowym ust. 4 (zostanà okreÊlone

przejÊcia graniczne, przy czym b´dà wzi´te pod uwag´ równie˝ inne s∏u˝by

dzia∏ajàce na poszczególnych przejÊciach granicznych).

5)   proponuje si´ pozostawienie kontroli towarów sprowadzanych z zagranicy tylko

na granicy, bez przenoszenia tej kontroli w g∏àb kraju.

Opinia strony rzàdowej – pozostawienie kontroli sprowadzanych artyku∏ów rolno-

spo˝ywczych ∏atwo psujàcych si´ tylko na granicy by∏o wielokrotnie sygnalizowane

przez przedsi´biorców jako znaczne utrudnienie w obrocie towarowym. Jest to
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szczególnie wa˝ne w przypadku produktów ∏atwo psujàcych si´, gdy˝ proponowany

nowy zapis daje mo˝liwoÊç pobrania prób i przeprowadzenia analiz równolegle w

czasie przejechania ∏adunku do miejsca docelowego. Pozostawanie takich produktów

na granicy i oczekiwanie na wynik kontroli powoduje obni˝enie ich jakoÊci oraz

utrudnia ruch graniczny. Rozwiàzaniem jest dobre monitorowanie transportu

produktu w g∏´bi kraju.

6) pozosta∏e propozycje mia∏y charakter redakcyjny oraz wskazywa∏y na

ograniczenie zapisów odnoszàcych si´ do znakowania w sposób nieusuwalny, z

podaniem funkcji technologicznej oraz znakowania kodem partii produkcyjnej, co

nie odpowiada∏o zapisom dyrektyw 2000/13 oraz 89/396.

3. Wp∏yw regulacji na dochody i wydatki bud˝etu i sektora publicznego

1) dochód bud˝etu paƒstwa z tytu∏u op∏at za Êwiadectwa jakoÊci handlowej mo˝e

ulec zmianie w zwiàzku z zapisem proponowanym w art. 1 pkt 18 lit. b. Nie jest

mo˝liwe natomiast oszacowanie tej zmiany, gdy˝ b´dzie zale˝eç to od wielkoÊci

eksportu, jego struktury, iloÊci podmiotów dokonujàcych wywozu artyku∏ów rolno-

spo˝ywczych za granic´, wymagaƒ odbiorcy itp. czynników. Koszty

umundurowania inspektorów dzia∏ajàcych na granicy b´dà uj´te w ramach

wydatków zaplanowanych na dzia∏alnoÊç i utrzymanie Inspekcji.

2) przewiduje si´, ˝e koszty wprowadzenia umundurowania dla pracowników

Inspekcji wyniosà ∏àcznie ok. 244 000 z∏. Koszty wprowadzenia umundurowania

dla inspektorów pracujàcych na granicach paƒstwa przedstawiajà si´

nast´pujàco:

- umundurowanie m´skie – 1 872 z∏,

- umundurowanie damskie – 1 822 z∏.

Âredni  koszt umundurowania 1847 x liczba inspektorów dokonujàcych kontroli

granicznej 132  =  ok. 243 804 z∏. Sorty mundurowe sà przyznawane  raz na dwa

lata, czyli roczny koszt umundurowania wynosi ok. 121 902 z∏.
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4. Wp∏yw regulacji na rynek pracy

Projekt ustawy o zmianie ustawy o jakoÊci handlowej artyku∏ów rolno-

spo˝ywczych i innych ustaw nie wp∏ynie na rynek pracy. Propozycje zapisów ustawy

majà charakter porzàdkowy. Zaproponowane zmiany nie b´dà mia∏y wp∏ywu na

rynek zatrudnienia. Zostanà zlikwidowane etaty Inspekcji na granicy zachodniej, co

pozwoli na ewentualne uzupe∏nienie braków  kadrowych na granicy wschodniej.

Proponowane zmiany w strukturze organizacyjnej Inspekcji stworzà mo˝liwoÊci

szybkiego przemieszczania pracowników do innych województw, w których zaistnieje

koniecznoÊç zwi´kszenia obsady personalnej, bez koniecznoÊci dodatkowych

uzgodnieƒ.

Przyj´cie proponowanej zmiany pozwoli na oszcz´dniejsze, a jednoczeÊnie

efektywniejsze wykorzystanie kadry merytorycznej Inspekcji.

5. Wp∏yw regulacji na konkurencyjnoÊç wewn´trznà i zewn´trznà gospodarki

Uchwalenie ustawy o zmianie ustawy nie b´dzie mia∏o wp∏ywu na konkurencyjnoÊç

wewn´trznà i zewn´trznà gospodarki, gdy˝ zmiany polegajà na doprecyzowaniu i

uszczegó∏owieniu przepisów ju˝ obowiàzujàcych. Proponowana racjonalizacja

pobierania op∏at za przeprowadzenie oceny zró˝nicowanych przesy∏ek zmniejszy

obcià˝enie ma∏ych przedsi´biorców, co w efekcie poprawi ich konkurencyjnoÊç.

WykreÊlenie przepisu wprowadzajàcego obowiàzek zg∏aszania zamiaru eksportu

artyku∏ów rolno-spo˝ywczych równie˝ wp∏ynie na konkurencyjnoÊç przedsi´biorstw,

skracajàc procedury zwiàzane z wywozem artyku∏ów rolno-spo˝ywczych za granic´.

6. Wp∏yw regulacji na sytuacj´ i rozwój regionów

Uchwalenie ustawy o zmianie ustawy nie b´dzie mia∏o wp∏ywu na sytuacj´ i rozwój

regionów.

Projekt uzyska∏ rekomendacj´ Rady Legislacyjnej do dalszych etapów procedury

legislacyjnej.















P r o j e k t

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1)

z dnia ...............................................................2003 r.

w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu znakowania niektórych grup i rodzajów
artykułów rolno-spożywczych kodem identyfikacyjnym partii produkcyjnej

Na podstawie art. 15 pkt 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej
artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 44 z późn. zm.2)) zarządza się, co
następuje:

§ 1.
1. Środki spożywcze w opakowaniach jednostkowych znakuje się kodem identyfikacyjnym
partii produkcyjnej na opakowaniu albo etykiecie.
2. W przypadku pozostałych artykułów rolno-spożywczych, innych niż wymienione w ust. 1,
kod identyfikacyjny partii produkcyjnej umieszcza się na opakowaniu albo pojemniku lub
podaje w odpowiednich dokumentach handlowych.
3. W przypadku pojedynczych porcji lodów kod identyfikacyjny partii produkcyjnej podaje
się wyłącznie w oznakowaniu opakowania zbiorczego.
4. Jeżeli nie jest możliwe jednoznaczne odróżnienie kodu identyfikacyjnego od innych
informacji zawartych w oznakowaniu należy poprzedzić go literą ”L”.

§ 2. Znakowanie kodem identyfikacyjnym  nie jest wymagane w przypadku :
1) produktów rolnych w stanie surowym transportowanych bezpośrednio z gospodarstwa

rolnego, w którym zostały wyprodukowane :
a) przeznaczonych do sprzedaży albo dostarczenia do miejsc tymczasowego

składowania, przygotowania albo pakowania,
b) przewożonych do grup producentów rolnych,
c) zebranych i zgromadzonych w celu dalszego natychmiastowego przygotowania lub

przetworzenia;
2) środków spożywczych przeznaczonych dla konsumenta bez opakowania lub pakowanych

na życzenie w miejscu sprzedaży albo pakowanych w celu niezwłocznej sprzedaży;
3) środków spożywczych w opakowaniach lub pojemnikach, których największa

powierzchnia jest mniejsza niż 10 cm2 ;
4) środków spożywczych, których oznakowanie zawiera datę minimalnej trwałości albo

termin przydatności do spożycia, określone z podaniem co najmniej dnia i miesiąca, jeżeli
określenie to wystarcza do identyfikacji partii produkcyjnej.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni  od  dnia  ogłoszenia.

          
MINISTER ROLNICTWA

                                                                                                       I ROZWOJU WSI
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________________

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rynki rolne na podstawie § 1 ust.2 pkt 3
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz,U. Nr 32, poz. 305).
2) Zmiany niniejszej ustawy zostały ogłoszone 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 ........ , poz. ......
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UZASADNIENIE

Dostosowanie obowiązujących w Polsce przepisów prawnych do przepisów obowiązujących
w Unii Europejskiej w zakresie  znakowania niektórych środków spożywczych, dla których w
przepisach UE wymaga się określenia szczegółowych wymagań odnoszących się do
znakowania partii produkcyjnej kodem identyfikacyjnym. W UE przepisy takie zostały
podane w dyrektywie 89/396 Rady UE z dnia 14 czerwca 1989 r. w sprawie oznaczania i
identyfikacji partii produkcyjnej artykułów spożywczych. Dotychczas przepisy odnoszące się
do znakowania kodem identyfikacyjnym partii produkcyjnej były określone w rozporządzeniu
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie znakowania środków
spożywczych i dozwolonych substancji dodatkowych. Jednakże w stosunku do wymagań
dyrektywnych ww. rozporządzenie regulowało tylko znakowanie kodem identyfikacyjnym
partii produkcyjnej w odniesieniu do środków spożywczych przeznaczonych dla konsumenta,
podczas gdy wymagania dyrektywy obejmują wszystkie artykuły rolno-spożywcze.

Wejście w życie rozporządzenia nie wpłynie na:
1) sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu

terytorialnego,
2) rynek pracy,
3) konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki,
4) sytuację i rozwój regionalny.

W ramach konsultacji społecznych projekt rozporządzenia zostanie skonsultowany z
zainteresowanymi organizacjami  społeczno-zawodowymi, a w szczególności  z :

- Polską Federacją Producentów Żywności,
- Rada Gospodarki Żywnościowej,
- Krajowym Związkiem Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych;
- Komisją Krajową NSZZ “Solidarność”;
- Federacją Związków Producentów Rolnych;
- Związkiem Zawodowym Rolników “Ojczyzna”.

Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia.

Opracowano w:
Departamencie Przetwórstwa
i Rynków Rolnych

Za zgodność pod względem
prawnym i redakcyjnym:

27/08/em



P r o j e k t

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1)

z dnia ............................................... 2003 r.

w sprawie wykazu przejść granicznych, na których jest dokonywana  kontrola jakości
handlowej artykułów rolno-spożywczych sprowadzanych z zagranicy

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej
artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 44 z późn. zm.2)) zarządza się, co
następuje:

§ 1. Ustala się wykaz przejść granicznych, na których jest dokonywana kontrola jakości
handlowej artykułów rolno-spożywczych sprowadzanych z zagranicy stanowiący załącznik
do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

                                                                                       MINISTER ROLNICTWA
                                                                                              I ROZWOJU WSI

W porozumieniu

MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH
I ADMINISTRACJI

MINISTER GOSPODARKI, PRACY
I POLITYKI SPOŁECZNEJ

__________________________________________

1)Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - Rynki Rolne,  na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).
2) Zmiany niniejszej ustawy zostały ogłoszone 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 ........ , poz. ......
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Załącznik  do rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia .................... 2003 r. (poz. )

WYKAZ PRZEJŚĆ GRANICZNYCH, NA KTÓRYCH JEST DOKONYWANA
KONTROLA JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW

ROLNO-SPOŻYWCZYWCZYCH SPROWADZANYCH Z  ZAGRANICY

Nazwa przejścia granicznego Kategoria punktu
granicznego 1)

Nazwa punktu
kontroli

granicznej

Rodzaj
kontrolowanych

produktów 2)

1 2 3 4

Barwinek R

HC-NT
HC-T(CH)
HC-T(FR)
NHC-NT
NHC-T(CH)
NHC-T(FR)

Bezledy R

HC-NT
HC-T(CH)
HC-T(FR)
NHC-NT
NHC-T(CH)
NHC-T(FR)

Bobrowniki R HC-NT
NHC-NT

Braniewo F

HC-NT
HC-T(CH)
HC-T(FR)
NHC-NT
NHC-T(CH)
NHC-T(FR)

Budzisko R

HC-NT
HC-T(CH)
HC-T(FR)
NHC-NT
NHC-T(CH)
NHC-T(FR)

Chyżne R

HC-NT
HC-T(CH)
HC-T(FR)
NHC-NT
NHC-T(CH)
NHC-T(FR)

Cieszyn-Boguszowice R

HC-NT
HC-T(CH)
HC-T(FR)
NHC-NT
NHC-T(CH)
NHC-T(FR)



3

1 2 3 4

Dorohusk R

HC-NT
HC-T(CH)
HC-T(FR)
NHC-NT
NHC-T(CH)
NHC-T(FR)

Gronowo R HC-NT
NHC-NT

Gdańsk P Gdynia

HC-NT
HC-T(CH)
HC-T(FR)
NHC-NT

Gdańsk-Rębiechowo A Gdynia

HC-NT
HC-T(CH)
HC-T(FR)
NHC-T(CH)

Gdynia P

HC-NT
HC-T(CH)
HC-T(FR)
NHC-NT
NHC-T(CH)
NHC-T(FR)

Hrebenne R

HC-NT
HC-T(CH)
HC-T(FR)
NHC-NT
NHC-T(CH)
NHC-T(FR)

Jędrzychowice R

HC-NT
HC-T(CH)
HC-T(FR)
NHC-NT
NHC-T(CH)
NHC-T(FR)

Kołbaskowo R

HC-NT
HC-T(CH)
HC-T(FR)
NHC-NT
NHC-T(CH)
NHC-T(FR)

Kołobrzeg P

HC-NT
HC-T(CH)
HC-T(FR)
NHC-NT
NHC-T(CH)
NHC-T(FR)
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1 2 3 4

Korczowa R

HC-NT
HC-T(CH)
HC-T(FR)
NHC-NT
NHC-T(CH)
NHC-T(FR)

Kraków-Balice A HC-NT
NHC-NT

Kudowa-Słone R HC-NT
NHC-NT

Kukuryki R Koroszczyn

HC-NT
HC-T(CH)
HC-T(FR)
NHC-NT
NHC-T(CH)
NHC-T(FR)

Kunowice F Rzepin HC-NT
NHC-NT

Kuźnica Białostocka R

HC-NT
HC-T(CH)
HC-T(FR)
NHC-NT
NHC-T(CH)
NHC-T(FR)

Medyka R

HC-NT
HC-T(CH)
HC-T(FR)
NHC-NT
NHC-T(CH)
NHC-T(FR)

Międzylesie F Kudowa-Słone NHC-NT

Olszyna R

HC-NT
HC-T(CH)
HC-T(FR)
NHC-NT
NHC-T(CH)
NHC-T(FR)
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1 2 3 4

Poznań-Ławica A

HC-NT
HC-T(CH)
HC-T(FR)
NHC-NT
NHC-T(CH)
NHC-T(FR)

Przemyśl F Medyka

HC-NT
HC-T(CH)
HC-T(FR)
NHC-NT
NHC-T(CH)
NHC-T(FR)

Rzeszów-Jasionka A

HC-NT
HC-T(CH)
HC-T(FR)
NHC-NT
NHC-T(CH)
NHC-T(FR)

Szczecin P

HC-NT
HC-T(CH)
HC-T(FR)
NHC-NT
NHC-T(CH)
NHC-T(FR)

Świecko R

HC-NT
HC-T(CH)
HC-T(FR)
NHC-NT
NHC-T(CH)
NHC-T(FR)

Świnoujście P

HC-NT
HC-T(CH)
HC-T(FR)
NHC-NT
NHC-T(CH)
NHC-T(FR)

Terespol F Koroszczyn

HC-NT
HC-T(CH)
HC-T(FR)
NHC-NT
NHC-T(CH)
NHC-T(FR)

Warszawa-Okęcie A

HC-NT
HC-T(CH)
HC-T(FR)
NHC-NT
NHC-T(CH)
NHC-T(FR)
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1 2 3 4

Zebrzydowice F

HC-NT
HC-T(CH)
HC-T(FR)
NHC-NT
NHC-T(CH)
NHC-T(FR)

Objaśnienia:
1) Poszczególne litery w kolumnie oznaczają:
A - punkt kontroli granicznej na lotnisku,
F - punkt kontroli granicznej na przejściu kolejowym,
P - punkt kontroli granicznej na przejściu morskim,
R - punkt kontroli granicznej na przejściu drogowym.
2) Przez poszczególne oznaczenia literowe w kolumnie należy rozumieć:
HC – artykuły rolno-spożywcze przeznaczone do spożycia przez ludzi,
NHC – artykuły rolno-spożywcze nieprzeznaczone do spożycia przez ludzi,
NT - artykuły rolno-spożywcze niewymagające przechowywania w obniżonej temperaturze,
T - artykuły rolno-spożywcze wymagające przechowywania w obniżonej temperaturze,
(FR) - artykuły rolno-spożywcze wymagające przechowywania w temperaturze mrożenia,
(CH) - artykuły rolno-spożywcze wymagające przechowywania w temperaturze chłodzenia.
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U Z A S A D N I E N I E

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 17 ust. 4 ustawy z

dnia 21 grudnia 2000 roku o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2001

r. Nr 5, poz. 44,  Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 135, poz. 1145, Nr 166, poz. 1360 oraz z

2003 r. Nr … poz …….).

Projekt określa wykaz przejść granicznych, na których będzie dokonywana graniczna

kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz kategorie tych przejść w

zależności od rodzaju przejścia granicznego. Uwzględniono również rodzaje artykułów rolno-

spożywczych w zależności od ich przeznaczenia i sposobu ich przechowywania.

Miejsca granicznej kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych są zgodne z

rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. w sprawie utworzenia izb

celnych i urzędów celnych oraz określenia ich siedzib (Dz. U. Nr 43, poz. 392), jak również

rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. w sprawie właściwości

miejscowej organów celnych  (Dz. U. Nr 43, poz. 391).

Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje bezpośrednich skutków związanych z

rynkiem pracy, konkurencyjnością gospodarki czy sytuacją i rozwojem regionów. W związku

z tym nie jest konieczne przygotowywanie pogłębionej analizy oceny skutków regulacji.

Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje skutków finansowych dla budżetu państwa.

W ramach uzgodnień międzyresortowych projekt rozporządzenia zostanie przesłany do

konsultacji z zainteresowanymi organizacjami  społeczno-zawodowymi, a w szczególności  :

- Krajowemu Związkowi Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych,

- Komisji Krajowej NSZZ “Solidarność”,

- Federacji Związków Producentów Rolnych,

- Związkowi Zawodowemu Rolników “Ojczyzna”,

- Polskiej Federacji Producentów Żywności.

Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie po upływie 14 dni od dnia

ogłoszenia.

Opracowano:
w Departamencie Przetwórstwa
i Rynków Rolnych

Za zgodność pod względem prawnym i redakcyjnym:

28/08/em



P r o j e k t

ZARZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1)

z dnia ................................................2003 r.

w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Jakości Handlowej Artykułów
Rolno-Spożywczych

Na podstawie art. 20 ust. 6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej
artykułów rolno-spożywczych (Dz U. z 2001 r. Nr 5, poz 44 z późn. zm.2)) zarządza się, co
następuje:

§ 1. Nadaje się statut Głównemu Inspektoratowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno-
Spożywczych, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Nadaje się wzór znaku Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych,
stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ROLNICTWA
                                                                                                       I ROZWOJU WSI

__________________

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rynki rolne na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).
2)Zmiany niniejszej ustawy zostały ogłoszone 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 ..., poz. ...
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Załączniki do zarządzenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia .......................2003 r. (poz.   )

Załącznik nr 1
STATUT

GŁÓWNEGO INSPEKTORATU JAKOŚCI HANDLOWEJ
ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH

§ 1. Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, zwany dalej
"Głównym Inspektoratem", działa na podstawie ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości
handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niniejszego statutu.

§ 2. Głównym Inspektoratem kieruje Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-
Spożywczych, zwany dalej "Głównym Inspektorem", przy pomocy zastępców Głównego
Inspektora, dyrektora generalnego oraz kierowników komórek organizacyjnych,
wymienionych w § 5.

§ 3. Główny Inspektor koordynuje i nadzoruje działalność wojewódzkich inspektoratów
Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

§ 4. Główny Inspektor może tworzyć komisje lub zespoły jako organy opiniodawczo-
doradcze, o charakterze stałym lub doraźnym, określając cel ich powołania, nazwę, skład
osobowy, zakres zadań i tryb działania, w tym sposób finansowania ich działalności.

§ 5. W skład Głównego Inspektoratu wchodzą:

1) Wydział Kontroli Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Pochodzenia
Roślinnego;

2) Wydział Kontroli Jakości Handlowej Artykułów Pochodzenia Zwierzęcego;
3) Wydział Koordynacji Badań Laboratoryjnych i Orzecznictwa;
4) Wydział Badań Rynkowych i Ewidencji;
5) Wydział Nadzoru w Rolnictwie Ekologicznym;
6) Wydział Współpracy z Zagranicą i Integracji Europejskiej;
7) Wydział Nadzoru;
8) Wydział Szkoleń;
9) Wydział do Spraw Prowadzenia Punktu Kontaktowego Kodeksu Żywnościowego

FAO/WHO;
10) Biuro Dyrektora Generalnego;
11) Pełnomocnik Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

do Spraw Wdrażania i Nadzorowania Systemu Zarządzania Jakością (SZJ);
12) Stanowisko Pracy do Spraw Audytu Wewnętrznego;
13) Stanowisko Pracy do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych;
14) Centralne Laboratorium.

§ 6. Główny Inspektor może tworzyć zespoły w ramach istniejących komórek
organizacyjnych Głównego Inspektoratu.

§ 7. Szczegółowy zakres działania komórek organizacyjnych określa zarządzenie Głównego
Inspektora w sprawie "Regulaminu organizacyjnego Głównego Inspektoratu".
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Załącznik nr 2

WZÓR ZNAKU INSPEKCJI JAKOŚCI HANDLOWEJ
ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH

Wzór znaku Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przedstawiony jest
na załączonym rysunku. Wzór składa się z  ........................... liter na ....................... tle.
Dopuszcza się używanie znaku w kolorach czarno-białym.

Wzór znaku Inspekcji

Wzór znaku
w opracowaniu
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U Z A S A D N I E N I E

Statut Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych określa w

szczególności organizację Głównego Inspektoratu, rodzaje poszczególnych komórek

organizacyjnych, ich zakres zadań. Jednocześnie wzór znaku zawarty w załączniku nr 2 do

rozporządzenia pozwala na określenie znaku inspekcji, co umożliwi jednoznaczne

identyfikowanie świadectw wystawianych przez Inspekcję w wyniku oceny jakości

handlowej.

Wejście w życie rozporządzenia nie wpłynie na:
1) sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu

terytorialnego,
2) rynek pracy,
3) konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki,
4) sytuację i rozwój regionalny.

W ramach konsultacji społecznych projekt rozporządzenia zostanie skonsultowany z
zainteresowanymi organizacjami  społeczno-zawodowymi, a w szczególności  z :

- Polską Federacją Producentów Żywności,
- Rada Gospodarki Żywnościowej,
- Krajowym Związkiem Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych;
- Komisją Krajową NSZZ “Solidarność”;
- Federacją Związków Producentów Rolnych;
- Związkiem Zawodowym Rolników “Ojczyzna”.

Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Opracowano w:
Departamencie Przetwórstwa
i Rynków Rolnych

Za zgodność pod względem
prawnym i redakcyjnym:

29/08/em



P r o j e k t

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia ............................ ......................2003 r.

w sprawie mundurów pracowników Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-
Spożywczych oraz wzoru odznaki tej Inspekcji

Na podstawie art. 20 ust. 8 ustawy  z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów
rolno-spożywczych (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 44 z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:
1) wzory i kolor mundurów pracowników Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-

Spożywczych, zwanych dalej „pracownikami”;
2) wzór odznaki Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, zwanej dalej

„odznaką Inspekcji”.

§ 2.1. Mundur składa się z:

1) zimowej marynarki z gabardyny;
2) zimowych spodni (lub spódnicy dla kobiet) z gabardyny;
3) letniej marynarki z tropiku;
4) letnich spodni ( lub spódnicy dla kobiet ) z tropiku;
5) koszuli z długimi rękawami;
6) koszuli z krótkim rękawem;
7) zimowej czapli z nausznikami – ze stylizowanym wizerunkiem orła w kolorze srebrnym;
8) beretu ze stylizowanym wizerunkiem orła w kolorze srebrnym – dla mężczyzn;
9) furażerki ze stylizowanym wizerunkiem orła w kolorze srebrnym  - dla kobiet;
10) swetra lub puloweru;
11) wiatrówki z gabardyny;
12) wiatrówki z tropiku;
13) zimowej kurtki nieprzemakalnej z podpinką;
14) kurtki;
15) letnich skarpet (rajstop dla kobiet );
16) zimowych skarpet ( rajstop dla kobiet );
17) szalika;
18) zimowych rękawiczek skórzanych ocieplanych;
19) krawata;
20) paska skórzanego do spodni (spódnicy);
21) letnich pantofli skórzanych;
22) zimowych trzewików skórzanych ocieplonych.

   2. Wzory składników munduru, o których mowa w ust.1 pkt 1-14, oraz orła określa
załącznik nr 1 do rozporządzenia.

   3. Składniki munduru, o których mowa w ust. 1:
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1) pkt 1 - 4, 7;  9 –12  - są koloru grafitowego;
2) pkt 8, 13 i 14  oraz 17 – 22  - są koloru czarnego;
3) pkt 5 i 6 – są koloru białego;
4) skarpety  - są koloru czarnego;
5) rajstopy – są koloru beżowego.

§ 3.1. Odznaka Inspekcji wykonana jest z tkaniny o kolorze beżowym, w kształcie koła o
średnicy 8 cm, z napisem w otoku „INSPEKCJA JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW
ROLNO-SPOŻYWCZYCH”, w środku ze znakiem Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów
Rolno-Spożywczych; napisy oraz znak Inspekcji haftowane są nicią o kolorze grafitowym.
   2. Wzór odznaki, o której mowa w ust. 1, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

 § 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ROLNICTWA
      I ROZWOJU WSI

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rynki rolne,   na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).
2) Zmiany niniejszej ustawy zostały ogłoszone 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 ........ , poz. ......
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Załączniki do rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia ..........................2003 r. (poz.     )

Załącznik nr 1

WZORY SKŁADNIKÓW UMUNDUROWANIA PRACOWNIKÓW INSPEKCJI
JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH

Wzory w projektowaniu.

        Załącznik nr 2

WZÓR ODZNAKI INSPEKCJI JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-
SPOŻYWCZYCH

Wzór w projektowaniu.
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U Z A S A D N I E N I E

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 20 ust. 8 ustawy z

dnia 21 grudnia 2000 roku o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2001

r. Nr 5, poz. 44,  Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 135, poz. 1145, Nr 166, poz. 1360 oraz z

2003 r. Nr … poz …….).

Projekt określa:

1) wzory i kolor umundurowania pracowników Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów

Rolno-Spożywczych,

2) wzór odznaki Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Ustawa z dnia …………… o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-

spożywczych (Dz. U.  Nr ………………) wprowadziła obowiązek noszenia munduru i

odznaki Inspekcji przez pracowników Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-

Spożywczych wykonujących czynności służbowe w miejscach odpraw celnych.

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych powstała 1 stycznia 2003 r. i do

tej pory sprawy związane z ustanowieniem munduru pracowników Inspekcji nie były

uregulowane.

Umundurowanie przysługuje 132 pracownikom Inspekcji zatrudnionym na merytorycznych

stanowiskach w oddziałach granicznych.

Przewiduje się, że koszty wprowadzenia umundurowania wyniosą łącznie ok. 244000 zł.

Przewidywany koszt munduru damskiego – 1822 zł, munduru męskiego – 1872 zł. Średni

przewidywany koszt umundurowania pracownika wynosi 1847 zł, co przy uwzględnieniu 132

pracowników Inspekcji wykonujących swe obowiązki na granicy państwowej daje 243.804 zł.

Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje bezpośrednich skutków związanych z

rynkiem pracy, konkurencyjnością gospodarki czy sytuacją i rozwojem regionów. W związku

z tym nie jest konieczne przygotowywanie pogłębionej analizy oceny skutków regulacji.

W ramach uzgodnień międzyresortowych projekt rozporządzenia zostanie przesłany do

konsultacji z zainteresowanymi organizacjami  społeczno-zawodowymi, a w szczególności  :

- Krajowemu Związkowi Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych;

- Komisji Krajowej NSZZ “Solidarność”;
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- Federacji Związków Producentów Rolnych;

- Związkowi Zawodowemu Rolników “Ojczyzna”;

- Polskiej Federacji Producentów Żywności.

Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie po upływie 14 dni od dnia

ogłoszenia.

Opracowano:
w Departamencie Przetwórstwa
i Rynków Rolnych

Za zgodność pod względem prawnym i redakcyjnym

26/08/em




