
Projekt

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E

M I N I S T R A  R O L N I C T W A  I  R O Z W O J U  W S I 1)

z dnia …………………… 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu artykułów rolno-spożywczych 

przywożonych z zagranicy oraz ich minimalnych ilości podlegających kontroli jakości 

handlowej

Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej 

artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1688 i 2254) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 stycznia 2013 r. w 

sprawie wykazu artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy oraz ich 

minimalnych ilości podlegających kontroli jakości handlowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1934) 

załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego 

rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 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 27 października 2021 r. w sprawie  szczegółowego 
zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1950).

Paweł Małaczek
zastępca dyrektora

Departamentu Prawnego
za zgodność pod względem prawnym, 

legislacyjnym i redakcyjnym 
/podpisano elektronicznie/
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Załącznik do rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia ……2023 r. (poz. …..)

WYKAZ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH PRZYWOŻONYCH Z 

ZAGRANICY ORAZ ICH MINIMALNE ILOŚCI PODLEGAJĄCE KONTROLI 

JAKOŚCI HANDLOWEJ

Lp.  Kod CN                             Nazwa towaru Minimalna 

ilość 

podlegająca 

kontroli 

jakości 

handlowej

1  2 3 4

1  0201  Mięso z bydła, świeże lub schłodzone  1 t

2  0202  Mięso z bydła, zamrożone  1 t

3  0203  Mięso ze świń, świeże, schłodzone lub zamrożone  0,5 t

4  ex 0206 10 98  Wątroby z bydła, świeże lub schłodzone, inne niż 

do produkcji wyrobów farmaceutycznych

 0,5 t

5  ex 0206 21 00  Ozory z bydła, zamrożone, inne niż do produkcji 

wyrobów farmaceutycznych

 0,5 t

6  ex 0206 22 00  Wątroby z bydła, zamrożone, inne niż do produkcji 

wyrobów farmaceutycznych

 0,5 t

7  ex 0206 29 99  Pozostałe podroby z bydła, zamrożone, inne niż do 

produkcji wyrobów farmaceutycznych, inne niż 

przepona gruba i przepona cienka

 0,5 t

8  ex 0206 30 00  Wątroby ze świń, świeże lub schłodzone, inne niż 

do produkcji wyrobów farmaceutycznych

 0,5 t

9  ex 0206 41 00  Wątroby ze świń, zamrożone, inne niż do produkcji 

wyrobów farmaceutycznych

 0,5 t



3

10  ex 0207  Mięso i podroby jadalne, z drobiu objętego pozycją 

0105, świeże, schłodzone lub zamrożone, z 

wyłączeniem podpozycji:

0207 43 00 – wątróbki otłuszczone z kaczek, 

świeże lub schłodzone;

0207 45 93 – wątróbki kacze otłuszczone, 

zamrożone;

0207 53 00 – wątróbki otłuszczone z gęsi, świeże 

lub schłodzone;

0207 55 93 – wątróbki gęsie otłuszczone, 

zamrożone

 0,5 t

11  ex 0302  Ryby świeże lub schłodzone, z wyłączeniem 

filetów rybnych oraz pozostałego mięsa rybiego, 

objętych pozycją

0304, z wyłączeniem podpozycji

0302 91 – wątróbki, ikry i mlecze

 1 t

12  ex 0303  Ryby zamrożone, z wyłączeniem filetów rybnych 

oraz pozostałego mięsa rybiego, objętych pozycją 

0304, z wyłączeniem podpozycji 

0303 91 – wątróbki, ikry i mlecze

 1 t

13  0304  Filety rybne i pozostałe mięso rybie (nawet 

rozdrobnione), świeże, schłodzone lub zamrożone

 0,5 t

14  ex 0305  Ryby suszone, solone lub w solance; ryby 

wędzone, nawet gotowane przed lub podczas 

procesu wędzenia; mąki, mączki i granulki, z ryb, 

nadające się do spożycia przez ludzi, z 

wyłączeniem podpozycji:

0305 10 00 – mąki, mączki i granulki, z ryb, 

nadające się do spożycia przez ludzi;

0305 20 00 – wątróbki, ikra i mlecz, z ryb, suszone, 

wędzone, solone lub w solance

 0,5 t
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15 0306 Skorupiaki, nawet w skorupach, żywe, świeże, 

schłodzone, zamrożone, suszone, solone lub w 

solance; skorupiaki wędzone, nawet w skorupach, 

nawet gotowane przed lub w trakcie procesu 

wędzenia; skorupiaki, w skorupach, gotowane na 

parze lub w wodzie, nawet schłodzone, zamrożone, 

suszone, solone lub w solance; mąki, mączki i 

granulki, ze skorupiaków, nadające się do spożycia 

przez ludzi

 0,1 t

16 0307 Mięczaki, nawet w skorupach, żywe, świeże, 

schłodzone, zamrożone, suszone, solone lub w 

solance; mięczaki wędzone, nawet w skorupach, 

nawet gotowane przed lub w trakcie procesu 

wędzenia; mąki, mączki i granulki z mięczaków, 

nadające się do spożycia przez ludzi

0,5 t

17  ex 0402  Mleko i śmietana, zagęszczone lub zawierające 

dodatek cukru lub innego środka słodzącego, z 

wyłączeniem podpozycji:

0402 21 – mleko i śmietana w proszku, granulkach 

lub w innej stałej postaci, o zawartości tłuszczu 

przekraczającej 1,5% masy, niezawierające dodatku 

cukru lub innego środka słodzącego;

0402 29 11 – mleko specjalne dla niemowląt, w 

hermetycznie zamkniętych pojemnikach, o 

zawartości netto nieprzekraczającej 500 g i o 

zawartości tłuszczu przekraczającej 10% masy

 1 t
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18  ex 0403  Maślanka, mleko zsiadłe i śmietana ukwaszona, 

jogurt, kefir i inne sfermentowane lub zakwaszone 

mleko i śmietana, nawet zagęszczone lub 

zawierające dodatek cukru lub innego środka 

słodzącego, lub aromatyzowane lub zawierające 

dodatek owoców, orzechów lub kakao, z 

wyłączeniem podpozycji:

0403 20 51 – jogurt aromatyzowany lub 

zawierający dodatek owoców, orzechów lub kakao, 

w proszku, granulkach lub innej stałej postaci, o 

zawartości tłuszczu mlecznego nieprzekraczającej 

1,5% masy;

0403 20 53 – jogurt aromatyzowany lub 

zawierający dodatek owoców, orzechów lub kakao, 

w proszku, granulkach lub innej stałej postaci, o 

zawartości tłuszczu mlecznego przekraczającej 

1,5% masy, ale nieprzekraczającej 27% masy;

0403 20 59 – jogurt aromatyzowany lub 

zawierający dodatek owoców, orzechów lub kakao, 

w proszku, granulkach lub innej stałej postaci, o 

zawartości tłuszczu mlecznego przekraczającej 27% 

masy;

0403 90 11 – maślanka, mleko zsiadłe i śmietana 

ukwaszona, kefir i inne sfermentowane lub 

zakwaszone mleko i śmietana, niearomatyzowane 

ani niezawierające dodatku owoców, orzechów lub 

kakao, w proszku, granulkach lub w innej stałej 

postaci, niezawierające dodatku cukru lub innego 

środka słodzącego, o zawartości tłuszczu 

nieprzekraczającej 1,5% masy;

0403 90 13 – maślanka, mleko zsiadłe i śmietana 

ukwaszona, kefir i inne sfermentowane lub 

zakwaszone mleko i śmietana, niearomatyzowane 

 1 t
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ani niezawierające dodatku owoców, orzechów lub 

kakao, w proszku, granulkach lub w innej stałej 

postaci, niezawierające dodatku cukru lub innego 

środka słodzącego, o zawartości tłuszczu 

przekraczającej 1,5% masy, ale nieprzekraczającej 

27% masy;

0403 90 19 – maślanka, mleko zsiadłe i śmietana 

ukwaszona, kefir i inne sfermentowane lub 

zakwaszone mleko i śmietana, niearomatyzowane 

ani niezawierające dodatku owoców, orzechów lub 

kakao, w proszku, granulkach lub w innej stałej 

postaci, niezawierające dodatku cukru lub innego 

środka słodzącego, o zawartości tłuszczu 

przekraczającej 27% masy;

0403 90 31 – maślanka, mleko zsiadłe i śmietana 

ukwaszona, kefir i inne sfermentowane lub 

zakwaszone mleko i śmietana, niearomatyzowane 

ani niezawierające dodatku owoców, orzechów lub 

kakao, w proszku, granulkach lub w innej stałej 

postaci, zawierające dodatek cukru lub innego 

środka słodzącego, o zawartości tłuszczu 

nieprzekraczającej 1,5% masy;
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 0403 90 33 – maślanka, mleko zsiadłe i śmietana 

ukwaszona, kefir i inne sfermentowane lub 

zakwaszone mleko i śmietana, niearomatyzowane 

ani niezawierające dodatku owoców, orzechów lub 

kakao, w proszku, granulkach lub w innej stałej 

postaci, zawierające dodatek cukru lub innego 

środka słodzącego, o zawartości tłuszczu 

przekraczającej 1,5% masy, ale nieprzekraczającej 

27% masy;

0403 90 39 – maślanka, mleko zsiadłe i śmietana 

ukwaszona, kefir i inne sfermentowane lub 

zakwaszone mleko i śmietana niearomatyzowane 

ani niezawierające dodatku owoców, orzechów lub 

kakao, w proszku, granulkach lub w innej stałej 

postaci, zawierające dodatek cukru lub innego 

środka słodzącego, o zawartości tłuszczu 

przekraczającej 27% masy;

0403 90 71 – maślanka, mleko zsiadłe i śmietana 

ukwaszona, kefir i inne sfermentowane lub 

zakwaszone mleko i śmietana, aromatyzowane lub 

zawierające dodatek owoców, orzechów lub kakao, 

w proszku, granulkach lub w innej stałej postaci, o 

zawartości tłuszczu mlecznego nie przekraczającej 

1,5% masy;

0403 90 73 – maślanka, mleko zsiadłe i śmietana 

ukwaszona, kefir i inne sfermentowane lub 

zakwaszone mleko i śmietana, aromatyzowane lub 

zawierające dodatek owoców, orzechów lub kakao, 

w proszku, granulkach lub w innej stałej postaci, o 

zawartości tłuszczu mlecznego przekraczającej 

1,5% masy, ale nieprzekraczającej 27% masy;

0403 90 79 – maślanka, mleko zsiadłe i śmietana 

ukwaszona, kefir i inne sfermentowane lub 
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zakwaszone mleko i śmietana, aromatyzowane lub 

zawierające dodatek owoców, orzechów lub kakao, 

w proszku, granulkach lub w innej stałej postaci, o 

zawartości tłuszczu mlecznego przekraczającej 27% 

masy

 19  0405 10  Masło  0,5 t

20  0405 20  Produkty mleczarskie do smarowania  0,5 t

21  0406  Ser i twaróg  0,5 t

22  ex 0407 21 00  Jaja ptactwa z gatunku Gallus domesticus w 

skorupkach, świeże (wyłącznie przeznaczone do 

spożycia przez ludzi)

 10 tys. szt.

23  ex 0408  Jaja ptasie bez skorupek i żółtka jaj, świeże, 

suszone, gotowane na parze lub w wodzie, 

formowane, zamrożone lub inaczej 

zakonserwowane, nawet zawierające dodatek cukru 

albo innego środka słodzącego, z wyłączeniem 

podpozycji:

0408 11 20 – żółtka jaj suszone, nienadające się do 

spożycia przez ludzi;

0408 19 20 – pozostałe żółtka jaj, inne niż suszone, 

nienadające się do spożycia przez ludzi;

0408 91 20 – jaja ptasie bez skorupek, suszone, 

nienadające się do spożycia przez ludzi;

0408 99 20 – pozostałe jaja ptasie bez skorupek, 

inne niż suszone, nienadające się do spożycia przez 

ludzi

 1 t

24  0409 00 00  Miód naturalny  0,5 t

25  ex 0504 00 00  Żołądki (w tym przedżołądki) z bydła, całe i w 

kawałkach, świeże, schłodzone, zamrożone, solone, 

w solance, suszone lub wędzone

 1 t

26  0701 90  Pozostałe ziemniaki, inne niż sadzeniaki, świeże 

lub schłodzone

 5 t
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27  ex 0709 59  Pozostałe grzyby i trufle, inne niż grzyby z rodzaju 

Agaricus, świeże lub schłodzone, z wyłączeniem 

grzybów hodowlanych

 0,5 t

28  0709 92 10  Oliwki, świeże lub schłodzone,  do celów innych 

niż produkcja oliwy 

 1 t

29  0709 92 90  Pozostałe oliwki, świeże lub schłodzone  1 t

30  0709 99 40  Kapary, świeże lub schłodzone  0,5 t

31  0709 99 60  Kukurydza cukrowa, świeża lub schłodzona  1 t

32  ex 0710  Warzywa (niepoddane obróbce cieplnej lub 

ugotowane na parze lub w wodzie), zamrożone, z 

wyłączeniem podpozycji:

0710 80 10 – oliwki;

0710 80 59 – pozostałe owoce z rodzaju Capsicum 

lub z rodzaju Pimenta, inne niż słodka papryka;

0710 80 61 – grzyby z rodzaju Agaricus;

0710 80 69 – pozostałe grzyby;

0710 80 80 – karczochy;

0710 80 85 – szparagi;

0710 80 95 – pozostałe warzywa

 1 t

33  ex 0711 51 00  Grzyby z rodzaju Agaricus, w solance  1 t

34  ex 0711 59 00  Pozostałe grzyby, w solance  1 t

35  0712 31 00  Grzyby z rodzaju Agaricus, suszone, całe, cięte w 

kawałki, w plasterkach, łamane lub w proszku, ale 

dalej nieprzetworzone

 50 kg

36  0712 39 00  Pozostałe grzyby suszone, całe, cięte w kawałki, w 

plasterkach, łamane lub w proszku, ale dalej 

nieprzetworzone, inne niż grzyby z rodzaju 

Agaricus, uszaki (Auricularia spp.), trzęsaki 

(Tremella spp.) 

 50 kg

37  0713 33 90  Fasola włącznie z białą groszkową (Phaseolus 

vulgaris), suszona, łuskana, nawet bez skórki lub 

dzielona, inna niż do siewu

 1 t
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38  0713 50 00  Bób (Vicia faba var. major) i bobik (Vicia faba var. 

equina, Vicia faba var. minor), suszone, łuskane, 

nawet bez skórki lub dzielone

 1 t

39  0802 11 10  Migdały w łupinach gorzkie, świeże lub suszone  1 t

40  0802 12 10  Migdały bez łupin gorzkie, świeże lub suszone  1 t

41  0802 12 90  Migdały bez łupin pozostałe, świeże lub suszone  1 t

42  0802 22 00  Orzechy leszczyny (Corylus spp.) bez łupin, 

świeże lub suszone

 1 t

43  0802 32 00  Orzechy włoskie bez łupin, świeże lub suszone  1 t

44  0802 51 00  Pistacje w łupinach, świeże lub suszone  1 t

45  0802 52 00  Pistacje bez łupin, świeże lub suszone  1 t

46  0802 61 00  Orzechy makadamia w łupinach, świeże lub 

suszone

 1 t

47  0802 62 00  Orzechy makadamia bez łupin, świeże lub suszone  1 t

48  0802 91 00  Orzechy sosny, w łupinach  1 t

49  0802 92 00  Orzechy sosny, bez łupin  1 t

50  0802 99 10  Orzechy pecan, świeże lub suszone  1 t

51  0804 10 00  Daktyle, świeże lub suszone  1 t

52  0804 20 90  Figi suszone  1 t

53  ex 0804 30 00  Ananasy suszone  1 t

54  ex 0804 40 00  Awokado suszone  1 t

55  ex 0804 50 00  Guawa, mango i smaczelina suszone  1 t

56  ex 0805  Owoce cytrusowe, suszone  1 t

57  ex 0806  Winogrona, świeże lub suszone, z wyłączeniem 

podpozycji 0806 10 10 winogrona stołowe, świeże

 1 t

58 ex 0809 21 00 Wiśnie (Prunus cerasus), świeże przeznaczone do 

przetwórstwa przemysłowego

5 t

59 ex 0809 40 05 Śliwki, świeże przeznaczone do przetwórstwa 

przemysłowego 

5 t

60 ex 0810 10  Truskawki i poziomki, świeże przeznaczone do 

przetwórstwa przemysłowego 

5 t
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61 ex 0810 20 10 Maliny, świeże przeznaczone do przetwórstwa 

przemysłowego 

5 t

62 ex 0810 30 10 Porzeczki czarne, świeże przeznaczone do 

przetwórstwa przemysłowego

5 t

63 ex 0810 30 30 Porzeczki czerwone, świeże przeznaczone do 

przetwórstwa przemysłowego

5 t

64  0811  Owoce i orzechy, niepoddane obróbce cieplnej lub 

ugotowane na parze lub w wodzie, zamrożone, 

nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka 

słodzącego

 1 t

65  0812  Owoce i orzechy zakonserwowane tymczasowo (na 

przykład gazowym ditlenkiem siarki, w solance, w 

wodzie siarkowej lub w innych roztworach 

konserwujących), ale nienadające się w tym stanie 

do bezpośredniego spożycia

 1 t

66  0813 10 00  Morele suszone  0,5 t

67  0813 20 00  Śliwki suszone  0,5 t

68  0813 30 00  Jabłka suszone  0,5 t

69  0901 11 00  Kawa, niepalona, niepozbawiona kofeiny  1 t

70  0901 21 00  Kawa, palona, niepozbawiona kofeiny  1 t

71  0902 30 00  Herbata czarna (fermentowana) i herbata 

częściowo fermentowana, w bezpośrednich 

opakowaniach o zawartości nieprzekraczającej 3 kg

 1 t

72  0902 40 00  Pozostała herbata czarna (fermentowana) i 

pozostała herbata częściowo fermentowana

 1 t

73  0904  Pieprz z rodzaju Piper; owoce z rodzaju Capsicum  

lub z rodzaju Pimenta, suszone lub rozgniatane, lub 

mielone

 1 t

74  0905  Wanilia  1 t

75  0906  Cynamon i kwiaty cynamonowca  1 t

76  ex 0908  Gałka muszkatołowa  1 t
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77  ex 0909  Nasiona anyżku, kopru, kolendry, kminku, jagody 

jałowca

 1 t

78  ex 0910  Imbir  1 t

79  0910 20  Szafran  1 t

80  0910 30 00  Kurkuma  1 t

81  0910 91 05  Curry  1 t

82  0910 99 31  Macierzanka piaskowa (Thymus serpyllum) 

nierozgniatana ani niemielona

 1 t

83  0910 99 33  Tymianek nierozgniatany ani niemielony pozostały  1 t

84  0910 99 39  Tymianek rozgniatany lub mielony  1 t

85  0910 99 50  Liście laurowe  1 t

86  ex 1001  Pszenica i meslin (wyłącznie do celów 

spożywczych), z wyłączeniem podpozycji:

1001 11 00 – nasiona pszenicy durum;

1001 91 – nasiona pozostałe (orkisz, pszenica 

zwyczajna i meslin oraz pozostałe) 

 15 t

87  ex 1002 90 00  Pozostałe żyto, inne niż nasiona  (wyłącznie do 

celów spożywczych) 

 15 t

88  ex 1003 90 00  Pozostały jęczmień, inny niż nasiona  (wyłącznie 

do celów spożywczych) 

 15 t

89  ex 1004 90 00  Pozostały owies, inny niż nasiona  (wyłącznie do 

celów spożywczych) 

 15 t

90  ex 1005 90 00  Pozostała kukurydza, inne niż nasiona  (wyłącznie 

do celów spożywczych) 

 15 t

91  1006 20  Ryż łuskany (brązowy)  5 t

92  1006 30  Ryż częściowo lub całkowicie bielony, nawet 

polerowany lub glazurowany

 5 t

93  1006 40 00  Ryż łamany  5 t

94  ex 1008 10 00  Gryka (wyłącznie do celów spożywczych)  1t

95  ex 1008 29 00  Pozostałe proso, inne niż nasiona (wyłącznie do 

celów spożywczych) 

 5 t

96  1101 00 11  Mąka pszenna z pszenicy durum  5 t
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97  ex 1101 00 15  Mąka pszenna z pszenicy zwyczajnej  5 t

98  1102 20  Mąka kukurydziana  5 t

99  1102 90 70  Mąka żytnia  5 t

100  1103 13  Kasze, mączki i granulki, z kukurydzy  5 t

101  ex 1103 19 20  Kasze z jęczmienia  5 t

102  ex 1104 22 40  Ziarno z owsa obrobione wyłącznie przez 

śrutowanie (wyłącznie do celów spożywczych) 

 1 t

103  ex 1104 23 40  Ziarno z kukurydzy obrobione wyłącznie przez 

śrutowanie (wyłącznie do celów spożywczych) 

 1 t

104  ex 1104 29 04  Ziarno z jęczmienia obrobione wyłącznie przez 

śrutowanie (wyłącznie do celów spożywczych) 

 1 t

105  ex 1104 29 17  Ziarno z gryki łuszczone (łuskane lub obierane), 

(wyłącznie do celów spożywczych) 

1 t 

106  ex 1104 29 51  Ziarno z pszenicy obrobione wyłącznie przez 

śrutowanie (wyłącznie do celów spożywczych) 

 1 t

107  ex 1104 29 55  Ziarno z żyta obrobione wyłącznie przez 

śrutowanie (wyłącznie do celów spożywczych) 

 1 t

108  1105  Mąka, mączka, proszek, płatki i granulki, 

ziemniaczane

 1 t

109  ex 1107 10 99  Słód niepalony inny niż z pszenicy, inny niż w 

postaci mąki (wyłącznie do celów spożywczych) 

 5 t

110  ex 1107 20 00  Słód palony (wyłącznie do celów spożywczych)  5 t

111  ex 1108  Skrobie; inulina (wyłącznie do celów 

spożywczych) 

 1 t

112  ex 1201 90 00  Nasiona soi, nawet łamane (wyłącznie do celów 

spożywczych) 

 5 t

113  ex 1202  Orzeszki ziemne, nieprażone ani niepoddane w 

inny sposób obróbce cieplnej, nawet łuskane lub 

łamane, z wyłączeniem podpozycji

1202 30 00 – orzeszki ziemne nasiona

 5 t

114  ex 1204 00 90  Pozostałe nasiona lnu, nawet łamane, inne niż do 

siewu (wyłącznie do celów spożywczych) 

 5 t
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115  ex 1205 10 90  Nasiona rzepaku lub rzepiku, nawet łamane, o 

niskiej zawartości kwasu erukowego, inne niż do 

siewu (wyłącznie do celów spożywczych) 

 15 t

116  ex 1205 90 00  Pozostałe nasiona rzepaku lub rzepiku, nawet 

łamane (wyłącznie do celów spożywczych) 

15  t

117  ex 1206 00  Nasiona słonecznika, nawet łamane, z 

wyłączeniem podpozycji

1206 00 10 – nasiona słonecznika do siewu 

(wyłącznie do celów spożywczych) 

 5 t

118  ex 1207 50 90  Pozostałe nasiona gorczycy, inne niż do siewu 

(wyłącznie do celów spożywczych) 

 1 t

119  ex 1207 91 90  Pozostałe nasiona maku, inne niż do siewu 

(wyłącznie do celów spożywczych) 

 0,1 t

120  ex 1210  Szyszki chmielowe, świeże lub suszone, nawet 

mielone, sproszkowane lub w formie granulek; 

lupulina (wyłącznie do celów spożywczych) 

 1 t

121  ex 1211  Rośliny i części roślin (włącznie z nasionami i 

owocami) w rodzaju stosowanych głównie w 

perfumerii, farmacji lub stosowane do celów 

owadobójczych, grzybobójczych lub podobnych, 

świeże lub suszone, nawet krojone, kruszone lub 

proszkowane (wyłącznie do celów spożywczych), z 

wyłączeniem podpozycji:

ex 1211 90 86 20 – bazylia świeża w całej postaci ; 

ex 1211 90 86 30 – mięta świeża w całej postaci; 

ex 1211 90 86 90 – pozostałe w całej postaci 

 1 t

122  ex 1302 13 00  Soki i ekstrakty roślinne, z chmielu (wyłącznie do 

celów spożywczych) 

 0,1 t
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123  ex 1501  Tłuszcz ze świń (włącznie ze smalcem), do celów 

spożywczych, z wyłączeniem podpozycji:

1501 10 10 – smalec do zastosowań 

przemysłowych innych niż produkcja artykułów 

spożywanych przez ludzi;

1501 20 10 – pozostały tłuszcz ze świń do 

zastosowań przemysłowych innych niż produkcja 

artykułów spożywanych przez ludzi;

1501 90 00 – pozostały tłuszcz inny niż smalec i 

tłuszcz ze świń

 1 t

124  ex 1507 90 90  Olej sojowy inny niż surowy i odgumowany i jego 

frakcje, niemodyfikowane chemicznie, do celów 

spożywczych, konfekcjonowane

 1 t

125  ex 1508 90 90  Olej z orzeszków ziemnych inny niż surowy i jego 

frakcje, niemodyfikowane chemicznie, do celów 

spożywczych, konfekcjonowane

 1 t

126 ex1509 20 00 Oliwa z oliwek najwyższej jakości z pierwszego 

tłoczenia, do celów spożywczych

0,1 t

127 ex1509 30 00 Pozostała oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia, do 

celów spożywczych

0,1 t

128 ex 1509 90 00 Pozostała oliwa i jej frakcje, niemodyfikowane 

chemicznie, do celów spożywczych

0,5 t

129  ex 1510 90 00  Pozostałe oleje, inne niż surowe i ich frakcje, 

otrzymywane wyłącznie z oliwek, 

niemodyfikowane chemicznie, włącznie z 

mieszaninami tych olejów lub ich frakcji z olejami 

lub frakcjami objętymi pozycją 1509, do celów 

spożywczych

 1 t

130  ex 1511 10 90  Olej palmowy, surowy, pozostały, do celów 

spożywczych

 1 t
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131  ex 1512 19 90  Olej z nasion słonecznika, inny niż surowy i jego 

frakcje, niemodyfikowane chemicznie, do celów 

spożywczych, konfekcjonowane

 1 t

132  ex 1514 19 90  Olej rzepakowy lub rzepikowy, o niskiej 

zawartości kwasu erukowego, inny niż surowy oraz 

ich frakcje, niemodyfikowane chemicznie, do celów 

spożywczych, konfekcjonowane

 1 t

133  ex 1514 99 90  Olej gorczycowy i pozostały olej rzepakowy i 

rzepikowy, inne niż surowe oraz ich frakcje, 

niemodyfikowane chemicznie, do celów 

spożywczych, konfekcjonowane

 1 t

134  ex 1515 29 90  Olej kukurydziany, inny niż surowy i jego frakcje, 

ale niemodyfikowane chemicznie, do celów 

spożywczych, konfekcjonowane

 1 t

135  1517 10  Margaryna, z wyłączeniem margaryny płynnej  1 t

136  1517 90 10  Jadalne mieszaniny lub produkty z tłuszczów lub 

olejów, zwierzęcych lub roślinnych, lub z frakcji 

różnych tłuszczów lub olejów, z niniejszego działu, 

inne niż jadalne tłuszcze lub oleje lub ich frakcje, 

objęte pozycją 1516, zawierające więcej niż 10% 

masy, ale nie więcej niż 15% masy tłuszczów 

mleka

 1 t

137  1601 00  Kiełbasy i podobne wyroby z mięsa, podrobów lub 

krwi; przetwory żywnościowe na bazie tych 

wyrobów

 1 t

138  ex 1602  Pozostałe mięso, podroby lub krew, przetworzone 

lub zakonserwowane, z wyłączeniem podpozycji

1602 90 – pozostałe, włącznie z przetworami z krwi 

dowolnych zwierząt

 0,5 t
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139  ex 1604  Ryby przetworzone lub zakonserwowane; kawior i 

namiastki kawioru przygotowane z ikry rybiej, z 

wyłączeniem podpozycji:

1604 31 00 – kawior;

1604 32 00 – namiastki kawioru

 1 t

140  1701 99 10  Cukier biały  15 t

141  ex 1702 90 95  Miód sztuczny, nawet zmieszany z miodem 

naturalnym

 1 t

142  1704 90 30  Biała czekolada  0,5 t

143  1704 90 65  Wyroby żelowe i galaretki, włącznie z pastami 

owocowymi, w postaci wyrobów cukierniczych

 0,5 t

144  1704  90 71  Cukierki z masy gotowanej, nawet nadziewane  0,5 t

145  1704 90 75  Toffi, karmelki i podobne cukierki  0,5 t

146  1704 90 81  Tabletki prasowane  0,5 t

147  1801 00 00  Ziarna kakao, całe lub łamane, surowe lub palone  5 t

148  1805 00 00  Proszek kakaowy, niezawierąjący dodatku cukru 

lub innego środka słodzącego

 0,5 t

149  1806 31 00  Pozostała czekolada i pozostałe przetwory 

spożywcze zawierające kakao, w blokach, 

tabliczkach lub batonach, nadziewane

 0,5 t

150  1806 32 10  Pozostała czekolada i pozostałe przetwory 

spożywcze zawierające kakao, w blokach, 

tabliczkach lub batonach, bez nadzienia, z 

dodatkami zbóż, owoców lub orzechów

 0,5 t

151  1806 32 90  Pozostała czekolada i pozostałe przetwory 

spożywcze zawierające kakao, w blokach, 

tabliczkach lub batonach, bez nadzienia

 0,5 t

152  1806 90 11  Czekoladki (włącznie z pralinkami), nawet z 

nadzieniem, zawierające alkohol

 0,5 t

153  1806 90 19  Czekoladki (włącznie z pralinkami), nawet z 

nadzieniem, niezawierające alkoholu

 0,5 t
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154  1806 90 31  Pozostałe wyroby czekoladowe nadziewane  0,5 t

155  1806 90 39  Pozostałe wyroby czekoladowe bez nadzienia  0,5 t

156  ex 1905  Chleb, bułki, pieczywo cukiernicze, ciasta i 

ciastka, herbatniki i pozostałe wyroby piekarnicze, 

nawet zawierające kakao; opłatki sakralne, wafle 

wytłaczane, papier ryżowy i podobne wyroby, z 

wyłączeniem pustych kapsułek stosowanych do 

celów farmaceutycznych

 0,5 t

157  ex 2001  Warzywa, owoce, orzechy i pozostałe jadalne 

części roślin, przetworzone lub zakonserwowane 

octem lub kwasem octowym, z wyłączeniem 

podpozycji:

2001 90 10 – ostry sos z mango;

2001 90 20 – owoce z rodzaju Capsicum, inne niż 

słodka papryka i pieprz angielski;

2001 90 30 – kukurydza cukrowa (Zea mays var. 

saccharata);

2001 90 40 – ignamy, słodkie ziemniaki i podobne 

jadalne części roślin, zawierające 5% masy skrobi 

lub więcej;

2001 90 92 – owoce tropikalne i orzechy tropikalne; 

rdzenie palmowe

 1 t

158  2002  Pomidory przetworzone lub zakonserwowane 

inaczej niż octem lub kwasem octowym

 1 t

159  ex 2003  Grzyby przetworzone lub zakonserwowane inaczej 

niż octem lub kwasem octowym, z wyłączeniem 

podpozycji

2003 90 10 – trufle

 1 t

160  2005 40 00  Groch (Pisum sativum) przetworzony lub 

zakonserwowany inaczej niż octem lub kwasem 

octowym, niezamrożony

 1 t



20

161  ex 2005  Pozostałe warzywa, przetworzone lub 

zakonserwowane inaczej niż octem lub kwasem 

octowym, niezamrożone, inne niż produkty objęte 

pozycją 2006, z wyłączeniem podpozycji:

2005 10 00 – warzywa homogenizowane;

2005 51 00 – fasola łuskana; 

ex 2005 70 00 – oliwki inne niż w bezpośrednich 

opakowaniach o zawartości netto 

nieprzekraczającej 5 kg

 1 t

162 2006 00 Warzywa, owoce, orzechy, skórki z owoców i 

pozostałe części roślin, zakonserwowane cukrem 

(odsączone, lukrowane lub kandyzowane)

1 t

163  2007  Dżemy, galaretki owocowe, marmolady, przeciery 

i pasty owocowe lub orzechowe, otrzymane w 

wyniku obróbki cieplnej, nawet zawierające 

dodatek cukru lub innej substancji słodzącej

 1 t

164  2008 20  Ananasy inaczej przetworzone lub 

zakonserwowane, nawet zawierające dodatek cukru 

lub innej substancji słodzącej, lub alkoholu, gdzie 

indziej niewymienione ani niewłączone

 1 t

165  2008 30  Owoce cytrusowe inaczej przetworzone lub 

zakonserwowane, nawet zawierające dodatek cukru 

lub innej substancji słodzącej, lub alkoholu, gdzie 

indziej niewymienione ani niewłączone

 1 t

166  2008 40  Gruszki inaczej przetworzone lub 

zakonserwowane, nawet zawierające dodatek cukru 

lub innej substancji słodzącej, lub alkoholu, gdzie 

indziej niewymienione ani niewłączone

 1 t

167  2008 50  Morele inaczej przetworzone lub zakonserwowane, 

nawet zawierające dodatek cukru lub innej 

substancji słodzącej, lub alkoholu, gdzie indziej 

niewymienione ani niewłączone

 1 t
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168  2008 60  Wiśnie i czereśnie inaczej przetworzone lub 

zakonserwowane, nawet zawierające dodatek cukru 

lub innej substancji słodzącej, lub alkoholu, gdzie 

indziej niewymienione ani niewłączone

 1 t

169  2008 70  Brzoskwinie, włączając nektaryny inaczej 

przetworzone lub zakonserwowane, nawet 

zawierające dodatek cukru lub innej substancji 

słodzącej, lub alkoholu, gdzie indziej 

niewymienione ani niewłączone

 1 t

170  2008 80  Truskawki i poziomki inaczej przetworzone lub 

zakonserwowane, nawet zawierające dodatek cukru 

lub innej substancji słodzącej, lub alkoholu, gdzie 

indziej niewymienione ani niewłączone

 1 t

171 2008 93 Żurawiny ((Vaccinium macrocarpon, Vaccinium 

oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea) inaczej 

przetworzone lub zakonserwowane, nawet 

zawierające dodatek cukru lub innej substancji 

słodzącej, lub alkoholu, gdzie indziej 

niewymienione ani niewłączone

1 t

172  ex 2008 97 78  Pozostałe mieszanki owocowe inaczej 

przetworzone lub zakonserwowane, włączając 

mieszanki inne niż objęte podpozycją 2008 19, w 

których jeden pojedynczy owoc przekracza 50% 

całkowitej masy owoców, niezawierające dodatku 

alkoholu, zawierające dodatek cukru, w 

bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto 

nieprzekraczającej 1 kg

 1 t

173  2008 99 43  Winogrona inaczej przetworzone lub 

zakonserwowane, niezawierające dodatku alkoholu, 

zawierające dodatek cukru, w bezpośrednich 

opakowaniach o zawartości netto przekraczającej 1 

kg

 1 t
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174  2008 99 45  Śliwki inaczej przetworzone lub zakonserwowane, 

niezawierające dodatku alkoholu, zawierające 

dodatek cukru, w bezpośrednich opakowaniach o 

zawartości netto przekraczającej 1 kg

 1 t

175  ex 2008 99 49  Pozostałe owoce inaczej przetworzone lub 

zakonserwowane, niezawierające dodatku alkoholu, 

zawierające dodatek cukru, w bezpośrednich 

opakowaniach o zawartości netto przekraczającej 1 

kg

 1 t

176  2008 99 67  Pozostałe owoce inaczej przetworzone lub 

zakonserwowane, niezawierające dodatku alkoholu, 

zawierające dodatek cukru, w bezpośrednich 

opakowaniach o zawartości netto 

nieprzekraczającej 1 kg

 1 t

177  2008 99 72  Śliwki inaczej przetworzone lub zakonserwowane, 

niezawierające dodatku alkoholu, niezawierające 

dodatku cukru, w bezpośrednich opakowaniach o 

zawartości netto 5 kg lub większej

 1 t

178  2008 99 78  Śliwki inaczej przetworzone lub zakonserwowane, 

niezawierające dodatku alkoholu, niezawierające 

dodatku cukru, w bezpośrednich opakowaniach o 

zawartości netto mniejszej niż 5 kg

 1 t

179  2008 99 99  Pozostałe owoce inaczej przetworzone lub 

zakonserwowane, niezawierające dodatku alkoholu, 

niezawierające dodatku cukru

 1 t

180  2009  Soki owocowe (włączając moszcz gronowy) i soki 

warzywne, niesfermentowane i niezawierające 

dodatku alkoholu, nawet z dodatkiem cukru lub 

innej substancji słodzącej

 1 t
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181  2101  Ekstrakty, esencje i koncentraty kawy, herbaty lub 

maté (herbaty paragwajskiej) oraz przetwory na 

bazie tych produktów lub na bazie kawy, herbaty 

lub maté (herbaty paragwajskiej); cykoria palona i 

pozostałe palone namiastki kawy oraz ich ekstrakty, 

esencje i koncentraty

 0,5 t

182  2104  Zupy i buliony i preparaty do nich; złożone 

przetwory spożywcze, homogenizowane

 1 t

183  2105 00  Lody i pozostałe lody jadalne, nawet zawierające 

kakao

 1 t

184 2202 99 11 Napoje na bazie soi o zawartości białka 2,8% masy 

lub większej

1 hl

185 2202 99 15 Napoje na bazie soi o zawartości białka mniejszej 

niż 2,8% masy; napoje na bazie orzechów objętych 

działem 8, zbóż objętych działem 10 lub nasion 

objętych działem 12

1 hl

186 2202 99 19 Pozostałe 1 hl

187  2203 00  Piwo otrzymywane ze słodu  10 hl

188  2204  Wino ze świeżych winogron, włącznie z winami 

wzmocnionymi; moszcz gronowy, inny niż objęty 

pozycją 2009

 10 hl

189  2208 60  Wódka  1 hl

190  2208 90 48  Pozostałe wódki i napoje spirytusowe (z 

wyłączeniem likierów), destylowane z owoców, w 

pojemnikach o objętości 2 litrów lub mniejszej

 1 hl

191  2208 90 56  Pozostałe wódki i napoje spirytusowe (z 

wyłączeniem likierów), inne niż destylowane z 

owoców, w pojemnikach o objętości 2 litrów lub 

mniejszej

 1 hl

192  2208 90 71  Pozostałe wódki i napoje spirytusowe (z 

wyłączeniem likierów), destylowane z owoców, w 

pojemnikach o objętości większej niż 2 litry

 1 hl
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193  2208 90 77  Pozostałe wódki i napoje spirytusowe (z 

wyłączeniem likierów), w pojemnikach o objętości 

większej niż 2 litry

 1 hl

194  2208 90 91  Alkohol etylowy nieskażony, o objętościowej 

mocy alkoholu mniejszej niż 80% obj., w 

pojemnikach o objętości 2 litrów lub mniejszej

 1 hl

195  2208 90 99  Alkohol etylowy nieskażony, o objętościowej 

mocy alkoholu mniejszej niż 80% obj., w 

pojemnikach o objętości większej niż 2 litry

 1 hl

196  ex 2302 30  Otręby, śruta i inne pozostałości odsiewu, 

przemiału lub innej obróbki pszenicy, nawet 

granulowane (wyłącznie do celów spożywczych) 

 5 t

197  ex 2302 40  Otręby, śruta i inne pozostałości odsiewu, 

przemiału lub innej obróbki, z pozostałych zbóż, 

nawet granulowane (wyłącznie do celów 

spożywczych) 

 5 t

198  ex 3501 10 90  Kazeina do stosowania w przemyśle produkującym 

żywność

 1 t

199  ex 3501 90 90  Kazeiniany i pozostałe pochodne kazeiny 

(wyłącznie do celów spożywczych) 

 1 t

200  3502 11 90  Pozostała albumina jaja suszona, odpowiednia do 

spożycia przez ludzi

 1 t

201  ex 3503 00 10  Żelatyna i jej pochodne (wyłącznie do celów 

spożywczych) 

 0,5 t

202  ex 3505 10  Dekstryny i pozostałe skrobie modyfikowane 

(wyłącznie do celów spożywczych) 

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

Potrzeba zmiany rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 stycznia 

2013 r. w sprawie wykazu artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy oraz ich 

minimalnych ilości podlegających kontroli jakości handlowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1934) 

wystąpiła po analizie aktualnego znaczenia poszczególnych artykułów rolno-spożywczych 

przywożonych z zagranicy dla rynku krajowego, a także w wyniku informacji przekazanych 

przez służby kontrolne (tj. Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-

Spożywczych) zajmujące się jakością handlową artykułów rolno-spożywczych. 

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-

spożywczych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1688), artykuły rolno-spożywcze przywożone z państw 

niebędących członkami Unii Europejskiej, z wyłączeniem państw członkowskich 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim 

Obszarze Gospodarczym, mogą być dopuszczone do obrotu w rozumieniu przepisów prawa 

celnego, pod warunkiem przeprowadzenia kontroli jakości handlowej przez organ Inspekcji 

Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Przepisy zmienianego rozporządzenia 

zawierają wykaz artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy oraz ich 

minimalnych ilości podlegających kontroli jakości handlowej. 

W związku ze zmianami niektórych kodów CN, wprowadzonymi przez rozporządzenie 

wykonawcze Komisji (UE) 2021/1832 z dnia 12 października 2021 r. zmieniające załącznik I 

do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej 

oraz w sprawie Wspólnoty Taryfy Celnej, część artykułów rolno-spożywczych wymienionych 

w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie 

wykazu artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy oraz ich minimalnych ilości 

podlegających kontroli jakości handlowej ma nieaktualne kody CN.

W związku z tym, że załącznik do zmienianego rozporządzenia określa wykaz artykułów rolno-

spożywczych przywożonych z zagranicy oraz ich minimalne ilości podlegające kontroli jakości 

handlowej w formie tabelarycznej, gdzie poszczególne artykuły wymienione są według 

rosnącej kolejności kodów CN, wprowadzenie powyższych zmian wiąże się z koniecznością 

zmiany całego załącznika, biorąc pod uwagę potrzebę zachowania przyjętej kolejności 

umieszczenia w tabeli artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy i 

podlegających kontroli jakości handlowej.
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Ocena przewidywanego wpływu projektu rozporządzenia na działalność 

mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców: projektowana zmiana 

rozporządzenia w zakresie uaktualnienia kodów CN artykułów podlegających kontroli, ułatwi 

pracę inspektorom IJHARS, a co za tym idzie wpłynie pozytywnie na efektywność 

przeprowadzanych na granicy kontroli tych artykułów. Natomiast wprowadzana projektem 

zmiana polegająca na dodaniu do wykazu artykułów podlegających kontroli jakości handlowej, 

artykułów o kodach: 0802 91 00 Orzechy sosny, w łupinach oraz 0802 92 00 Orzechy sosny, 

bez łupin, będzie gwarantować, że podmioty importujące do kraju artykuły rolno-spożywcze, 

których wpisanie do wykazu jest proponowane (tj. artykuły o kodach: 0802 91 00 Orzechy 

sosny, w łupinach oraz 0802 92 00 Orzechy sosny, bez łupin),  uzyskają możliwość dodatkowej 

weryfikacji jakości handlowej tych artykułów w ramach przeprowadzonej przez IJHARS 

kontroli granicznej. Mikroprzedsiębiorstwa, oraz małe i średnie przedsiębiorstwa są 

szczególnie narażone na nieuczciwe praktyki handlowe. Uzyskanie urzędowego potwierdzenia 

w wyniku kontroli niewłaściwej jakości handlowej sprowadzanych towarów pomoże w 

dochodzeniu roszczeń od zagranicznych partnerów handlowych.

Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. Celem 

niniejszego przepisu jest umożliwienie przedsiębiorcom oraz producentom artykułów rolno-

spożywczych przywożonych z państw niebędących członkami Unii Europejskiej (które to 

artykuły zostaną dodane do wykazu artykułów podlegających kontroli jakości handlowej tj. 

artykułom o kodach: 0802 91 00 Orzechy sosny, w łupinach oraz 0802 92 00 Orzechy sosny, 

bez łupin) przystosowania się do zmienionych regulacji i wcześniejszego zapoznania się z nimi. 

Z uwagi na to, że w okresie obowiązywania dotąd obowiązującego rozporządzenia, nie 

powstały i nie powstaną żadne zdarzenia, które mogłyby być regulowane zgodnie z przepisami 

niniejszego rozporządzenia, nie jest zasadne wprowadzenie tu przepisu przejściowego. W 

przypadku grupy produktów, o którą poszerza się wykaz nie są wymagane od importerów 

żadne nowe dodatkowe dokumenty, które wymagałyby wydłużania vacatio legis. Główny 

Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych na bieżąco jest informowany 

o etapach prac legislacyjnych, w związku z czym w momencie wejścia w życie rozporządzenia 

pracownicy Wojewódzkich Inspektoratów Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 

będą przygotowani do podjęcia kontroli również w stosunku do nowej grupy produktów jakimi 

będą CN 0802 91 00 Orzechy sosny, w łupinach oraz CN 0802 92 00 Orzechy sosny, bez łupin 

została na poziomie 1t (produkty te na bazie obecnie obowiązujących przepisów zmienianego 
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rozporządzenia były kontrolowane w ramach pozycji: CN 0802 90 50 Orzechy sosny (Pinus 

spp.), świeże lub suszone, która to pozycja zostanie niniejszym projektem zaktualizowana na 

dwie następujące: CN 0802 91 00 Orzechy sosny, w łupinach oraz CN 0802 92 00 Orzechy 

sosny, bez łupin, przy czym minimalna ilość podlegająca kontroli została przyjęta na poziomie 

1t analogicznie jak dla dotychczasowej pozycji CN 0802 90 50 Orzechy sosny (Pinus spp.), 

świeże lub suszone).

Stosownie do ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia 

prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony na stronie 

Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Projekt 

rozporządzenia został również zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 

Rządowego Centrum Legislacji. 

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych i dlatego nie będzie podlegał 

procedurze notyfikacji w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 

2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów 

prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.).

Projekt rozporządzenia został ujęty w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi.

Akceptował:  
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Nazwa projektu:
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI

1. Jaki problem jest rozwiązywany?

mailto:anna.pyrzynska-zajac@minrol.gov.pl
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Zgodnie z art. 10 ust. 1  ustawy  z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów 

rolno-spożywczych (Dz.U. 2022 r., poz. 1688),  artykuły rolno-spożywcze przywożone z 

państw niebędących członkami Unii Europejskiej, z wyłączeniem państw członkowskich 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim 

Obszarze Gospodarczym, mogą być dopuszczone do obrotu w rozumieniu przepisów prawa 

celnego, pod warunkiem przeprowadzenia kontroli jakości handlowej przez organ Inspekcji 

Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Przepisy zmienianego rozporządzenia 

zawierają wykaz artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy oraz ich 

minimalnych ilości podlegających kontroli jakości handlowej. 

W związku ze zmianami niektórych kodów CN, wprowadzonymi przez rozporządzenie 

wykonawcze Komisji (UE) 2021/1832 z dnia 12 października 2021 r. zmieniające załącznik 

I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i 

statystycznej oraz w sprawie Wspólnoty Taryfy Celnej, część artykułów rolno-spożywczych 

wymienionych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 stycznia 2013 

r. w sprawie wykazu artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy oraz ich 

minimalnych ilości podlegających kontroli jakości handlowej ma nieaktualne kody CN.

Wobec powyższego Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 

(GIJHARS), zwrócił się do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z prośbą o podjęcie 

działań legislacyjnych mających na celu zaktualizowanie rozporządzenia Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie wykazu artykułów rolno-spożywczych 

przywożonych z zagranicy oraz ich minimalnych ilości podlegających kontroli jakości 

handlowej.

Zmiana inna niż tylko aktualizacja kodu CN, nastąpi wyłącznie dla artykułów objętych 

obecnie pozycją CN 0802 90 50 Orzechy sosny (Pinus spp.), świeże lub suszone. Ta pozycja 

zostanie usunięta, a w jej miejsce zostaną wpisane dwie następujące pozycje: CN 0802 91 00 

Orzechy sosny, w łupinach oraz CN 0802 92 00 Orzechy sosny, bez łupin, przy czym 

minimalna ilość podlegająca kontroli dla obydwu tych nowych pozycji, została przyjęta na 

poziomie 1t analogicznie jak dla dotychczasowej pozycji CN 0802 90 50 Orzechy sosny 

(Pinus spp.), świeże lub suszone.

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany 

efekt
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Ze względu na fakt, że kwestie dotyczą granicznej kontroli jakości handlowej artykułów 

rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy, cel projektu nie może zostać osiągnięty za 

pomocą innych środków niż wprowadzenie zmian w aktualnie obowiązującym 

rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wykazu artykułów rolno-

spożywczych przywożonych z zagranicy oraz ich minimalnych ilości podlegających kontroli 

jakości handlowej. 

Załącznik do rozporządzenia zostanie zaktualizowany o obowiązujące kody CN oraz 

uzupełniony o wskazanie dotyczące artykułów rolno-spożywczych objętych aktualnymi 

kodami celnymi, zgodnie z zweryfikowanymi wskazaniami z Głównego Inspektoratu Jakości 

Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Wielkość minimalnej ilości podlegającej kontroli jakości handlowej dla kodów  CN 0802 91 

00 Orzechy sosny, w łupinach oraz CN 0802 92 00 Orzechy sosny, bez łupin została na 

poziomie 1t, analogicznie jak było to przewidziane dla obowiązującej przed aktualizacją 

pozycji: CN 0802 90 50 Orzechy sosny (Pinus spp.), świeże lub suszone, która aktualnie 

została rozbita na dwie ww. pozycje. Umożliwi to przystosowanie się do zmienionych 

regulacji i wcześniejszego zapoznania się z nimi. Ponieważ załącznik do zmienianego 

rozporządzenia określa wykaz artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy 

oraz ich minimalne ilości podlegające kontroli jakości handlowej w formie tabelarycznej, 

gdzie poszczególne artykuły wymienione są według rosnącej kolejności kodów CN, 

wprowadzenie powyższych zmian wiąże się z potrzebą zmiany brzmienia całego załącznika i 

tylko w taki sposób może zostać zrealizowane.

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich 

OECD/UE? 

Brak informacji. Należy podkreślić, że kontrola prowadzona przez IJHARS nie jest kontrolą 

w zakresie bezpieczeństwa żywności. Poza zharmonizowanymi obszarami, dla których 

zostały określone wymagania w zakresie kontroli jakości handlowej artykułów rolno-

spożywczych, każde państwo samodzielnie ustala obszary kontroli w tym zakresie. 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt

Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie
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Importerzy: Import Bezpośrednie.

Importowane 

produkty objęte 

zmienianymi 

kodami celnymi: 

CN w 

przywożonych 

ilościach 

określonych w 

projekcie 

rozporządzenia 

będą dopuszczone 

do obrotu w 

rozumieniu 

przepisów prawa 

celnego po 

kontroli granicznej 

organów Inspekcji 

Jakości Handlowej 

Artykułów Rolno-

Spożywczych.

Wojewódzkie 

Inspektoraty Jakości 

Handlowej 

Artykułów Rolno-

Spożywczych

16 przepisy ustawy 

z dnia 

21 grudnia 2000 

r. 

o jakości 

handlowej 

artykułów rolno-

spożywczych 

(Dz. U. 

z 2022 r. poz. 

1688).

Bezpośrednie - 

uaktualnienie 

przepisów, z 

których korzysta 

IJHARS

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
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Projekt rozporządzenia zostanie skonsultowany z organizacjami społeczno-zawodowymi 

i instytucjami działającymi w obszarze regulowanym projektowanymi zmianami 

rozporządzenia w tym m.in. z: 

1) Augustowsko – Podlaskim Stowarzyszeniem Eko-Rolników;

2) Business Centre Club; 

3) Darłowską Grupą Producentów Ryb i Armatorów Łodzi Rybackich; 

4) EKOŁAN – Kujawsko Pomorskim Stowarzyszeniem Producentów Ekologicznych; 

5) Forum Rolnictwa Ekologicznego im. M. Górnego; 

6) Federacją Branżowych Związków Producentów Rolnych; 

7) Federacją Gospodarki Żywnościowej RP; 

8) Federacją Konsumentów; 

9) Federacją Przedsiębiorców Polskich; 

10)Federacją Związków Kółek i Organizacji Rolniczych RP; 

11)Federacją Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych; 

12)Forum Związków Zawodowych;

13)Fundacją „Agrounia”; 

14)Instytutem Gospodarki Rolnej; 

15)Kołobrzeską Grupą Producentów Ryb; 

16)Konfederacją Lewiatan; 

17)Krajową Federacją Hodowców Drobiu i Producentów Jaj; 

18)Krajową Federacją Producentów Zbóż;  

19)Krajową Izbą Gospodarczą; 

20)Krajową Izbą Gospodarczą „Przemysł Rozlewniczy”; 

21)Krajową Izbą Gospodarczą Przemysłu Spożywczego i Opakowań; 

22)Krajową Izbą Producentów Drobiu i Pasz; 

23)Krajową Izbą Producentów Ryb;  

24)Krajową Radą Drobiarstwa – Izbą Gospodarczą;  

25)Krajową Radą Izb Rolniczych; 

26)Krajową Radą Spółdzielczą; 

27)Krajowym Stowarzyszeniem Mleczarzy; 

28)Krajowym Stowarzyszeniem Przetwórców Owoców i Warzyw;  

29)Krajowym Zrzeszeniem Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych;   

30)Krajowym Sekretariatem Przemysłu Spożywczego NSZZ „Solidarność”;  
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31)Krajowym Związkiem Grup Producentów Owoców i Warzyw;  

32)Krajowym Związkiem Grup Producentów Rolnych – Izbą Gospodarczą; 

33)Krajowym Związkiem Pracodawców-Producentów Trzody Chlewnej  „POLPIG”; 

34)Krajowym Związkiem Rewizyjnym Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych; 

35)Krajowym Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”; 

36)Krajowym Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Spożywców „Społem”; 

37)Krajowym Związkiem Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych; 

38)Krajowym Związkiem Spółdzielni Mleczarskich Związkiem Rewizyjnym;  

39)Polską Federacją Ziemniaka; 

40)Krajowym Związkiem Zrzeszeń Plantatorów Owoców i Warzyw; 

41)Krajowym Sekretariatem Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego NSZZ Solidarność 

'80; 

42)NSZZ „Solidarność” Komisją Krajową;

43)NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”;

44)Naczelną Radą Zrzeszeń Handlu i Usług;  

45)Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych Rolników i Organizacji 

Rolniczych;

46)Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Przetwórców i Producentów Produktów 

Ekologicznych „Polska Ekologia”;

47) Ogólnopolskim Związkiem Producentów Drobiu POLDRÓB; 

48)Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych; 

49)Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych Rolników i Organizacji 

Rolniczych; 

50)Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Kupców i Drobnej Wytwórczości;  

51)Organizacją Producentów Ryb „Bałtyk”; 

52)Organizacją Producentów Ryb Jesiotrowatych; 

53)Organizacją Producentów Rybnych Władysławowo; 

54)Polskim Klubem Ekologicznym – Kołem Miejskim w Gliwicach; 

55)Polskim Związkiem Rolników Ekologicznych; 

56)Polskim Towarzystwem Rolników Ekologicznych; 

57)Pomorskim Stowarzyszeniem Producentów Ekologicznych BIOPOMORZE; 

58)Polską Izbą Żywności Ekologicznej; 

59)POLBISCO Stowarzyszeniem Polskich Producentów Wyrobów Czekoladowych i 
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Cukierniczych;  

60)Polską Federacją Hodowców Bydła i Producentów Mleka; 

61)Polską Federacją Producentów Żywności – Związkiem Pracodawców; 

62)Polską Izbą Handlu; 

63)Polską Izbą Mleka;  

64)Polską Izbą Produktu Regionalnego i Lokalnego;  

65)Polską Organizacją Handlu i Dystrybucji; 

66)Polską Radą Winiarstwa;  

67)Polskim Karpiem Spółką z o.o. – Organizacją Producentów; 

68)Polskim Klubem Ekologicznym; 

69)Polskim Związkiem Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego;  

70)Polskim Związkiem Hodowców i Producentów Gęsi; 

71)Polskim Związkiem Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS”; 

72)Polskim Związkiem Ogrodniczym; 

73)Polskim Związkiem Owczarskim; 

74)Polskim Związkiem Plantatorów Chmielu; 

75)Polskim Związkiem Producentów Roślin Zbożowych; 

76)Polskim Związkiem Pszczelarskim; 

77)Polskim Związkiem Zawodowym Rolników; 

78)Polskim Związkiem Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu; 

79)Polskim Stowarzyszeniem Producentów Oleju; 

80)Polskim Stowarzyszeniem Przetwórców Ryb; 

81)Polskim Stowarzyszeniem Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”; 

82)Polskim Towarzystwem Rybackim; 

83)Polskim Zrzeszeniem Producentów Bydła Mięsnego;  

84)Pomorską Organizacją Producentów – Arka;   

85)Północnoatlantycką Organizacją Producentów;   

86)Pracodawcami Rzeczypospolitej Polskiej; 

87)Radą Dialogu Społecznego; 

88)Stowarzyszeniem „EkoLubelszczyzna”; 

89)Stowarzyszeniem Gospodarstw Ekologicznych „Truskawka”; 

90)Polską ekologią;

91)Sekretariatem Rolnictwa Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”;
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92)Stowarzyszeniem „Krajowa Unia Producentów Soków”;

93)Stowarzyszeniem Importerów Ryb; 

94)Stowarzyszeniem Naukowo-Technicznym Inżynierów i Techników Przemysłu Rolno-

Spożywczego; 

95)Stowarzyszeniem Naukowo-Technicznym Inżynierów i Techników Rolnictwa; 

96)Stowarzyszeniem Polska Wódka – PolishVodka Association;

97)Stowarzyszeniem Polski Ziemniak z siedzibą w Jadwisinie; 

98)Stowarzyszeniem Producentów Owoców i Warzyw „CUIAVIA”; 

99)Stowarzyszeniem Producentów Pomidorów i Ogórków pod Osłonami; 

100) Stowarzyszeniem Producentów Ryb Łososiowatych w Lęborku;   

101) Stowarzyszeniem Producentów Ziemniaka Skrobiowego przy PPZ Trzemeszno Sp. z o. 

o; 

102) Stowarzyszeniem Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi „Ekoland”;  

103) Stowarzyszeniem Regionalnych Browarów Polskich; 

104) Stowarzyszeniem Rozwoju Rynku Rybnego; 

105) Stowarzyszeniem Rzeźników i Wędliniarzy Rzeczypospolitej Polskiej; 

106) Towarzystwem Rozwoju Sadów Karłowych; 

107) Unią Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego; 

108) Związkiem Stowarzyszeń Podkarpacką Izbą Rolnictwa Ekologicznego; 

109) Zarządem Głównym Związku Zawodowego Pracowników Rolnictwa RP; 

110) Zrzeszeniem Plantatorów i Producentów Ziemniaków w Luboniu; 

111) Zrzeszeniem Producentów Ziemniaka w Pile; 

112) Zrzeszeniem Rolników i Producentów Indyk Lubuski;  

113) Związkiem Gorzelni Polskich; 

114) Związkiem Polskich Plantatorów Chmielu;  

115) Związkiem Polskich Przetwórców Mleka;  

116) Związkiem Polskie Mięso;

117) Związkiem Pracodawców Polska Rada Winiarstwa;  

118) Związkiem Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy;  

119) Związkiem Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie; 

120) Związkiem Producentów Ryb – Organizacją Producentów;   

121) Związkiem Przedsiębiorców i Pracodawców;  

122) Związkiem Rzemiosła Polskiego; 
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123) Związkiem Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej; 

124) Związkiem Szkółkarzy Polskich; 

125) Związkiem Zawodowym Centrum Narodowe Młodych Rolników; 

126) Związkiem Zawodowym Pracowników Rolnictwa w RP; 

127) Związkiem Zawodowym Rolników Rzeczpospolitej „SOLIDARNI”;

128) Związkiem Zawodowym Rolników „Ojczyzna”;

129) Związkiem Zawodowym Rolnictwa „Samoobrona”;

130) Związkiem Zawodowym Wsi i Rolnictwa „Solidarność Wiejska”;

131) Związkiem Zawodowym Rolników Ekologicznych Św. Franciszka z Asyżu;

132)  Związkiem Zawodowym Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „Regiony”;

133) Ogólnopolskim Stowarzyszeniem „Wieprz Polski”;

134) Polskim Związkiem Pracodawców – Usługodawców Rolnych. 

Projekt zostanie udostępniony na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej 

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz  Rządowego Centrum Legislacji.

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł](ceny stałe z …… r.)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0

Łączni

e (0-

10)

Dochody ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

pozostałe jednostki 

(oddzielnie)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Wydatki ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

pozostałe jednostki 

(oddzielnie)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

pozostałe jednostki 

(oddzielnie)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Źródła 

finansowania 

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i 

przyjętych do 

obliczeń założeń

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sektor 

finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek 

samorządu terytorialnego.

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie 

przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe 

Skutki

Czas w latach od wejścia w 

życie zmian

0 1 2 3 5 10 Łącz

nie 

(0-

10)

duże 

przedsiębiorst

wa

sektor mikro-, 

małych i 

średnich 

przedsiębiorst

w

W ujęciu 

pieniężnym

(w mln zł, 

ceny stałe z 

…… r.)

rodzina, 

obywatele 

oraz 

gospodarstwa 

domowe
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(dodaj/usuń)

duże 

przedsiębiorst

wa

sektor mikro-, 

małych i 

średnich 

przedsiębiorst

w

rodzina, 

obywatele 

oraz 

gospodarstwa 

domowe 

W ujęciu 

niepieniężnym

(dodaj/usuń)

(dodaj/usuń)Niemierzalne

(dodaj/usuń)

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i 

przyjętych do 

obliczeń założeń 

Projekt nie będzie miał wpływu na konkurencyjność gospodarki 

i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz na 

sytuację ekonomiczną i społeczną rodzin, a także osób 

niepełnosprawnych oraz osób starszych.

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających 

z projektu

X nie dotyczy

Wprowadzane są obciążenia poza 

bezwzględnie wymaganymi przez UE 

(szczegóły w odwróconej tabeli 

zgodności).

 tak

  nie

 nie dotyczy
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 zmniejszenie liczby dokumentów 

 zmniejszenie liczby procedur

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy

 inne:      

 zwiększenie liczby dokumentów

 zwiększenie liczby procedur

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy

    inne: 

Wprowadzane obciążenia są 

przystosowane do ich elektronizacji. 

 tak

 nie

 nie dotyczy

Komentarz:

9. Wpływ na rynek pracy 

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy.

10. Wpływ na pozostałe obszary

 środowisko naturalne

 sytuacja i rozwój regionalny

 sądy powszechne, administracyjne lub 

wojskowe

 demografia

 mienie 

państwowe

 inne:      

 informatyzacja

 zdrowie

Omówienie 

wpływu:
Brak wpływu

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego

Planuje się, że projektowane rozporządzenie wejdzie w życie w terminie 30 dni od dnia 

ogłoszenia.

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną 

zastosowane?

Projekt rozporządzenia zmienia obecnie obowiązujące rozporządzenie. Nie wymaga 

odrębnej ewaluacji ze względu na zakres wprowadzonych rozwiązań.

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.) 

Brak
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