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AKTUALNOŚCI 
 

Komisja Europejska: Trzeba ulepszyć kontrole urzędowe 
 

 
 
Komisja Europejska (KE) przeprowadziła ocenę funkcjonowania kontroli urzędowych  
w 26 państwach Unii Europejskiej (UE) w latach 2019 i 2020. Podsumowaniem działań KE 
było przygotowanie i opublikowanie przez nią dokumentu: „Sprawozdanie Komisji 
dotyczące ogólnego funkcjonowania kontroli urzędowych przeprowadzonych w państwach 
członkowskich (w latach 2019–2020) w celu zapewnienia stosowania prawa 
żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, 
zdrowia roślin i środków ochrony roślin”.  
 
W niniejszym sprawozdaniu omówiono ogólne funkcjonowanie kontroli urzędowych  
w państwach UE oraz działania kontrolne Komisji przeprowadzone w latach 2019 i 2020 
w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia i zaufania w łańcuchu 
żywnościowym – od pola do stołu. Wspomniane kontrole i audyty są istotne dla 
sprawdzenia, czy przedsiębiorstwa spełniają wymogi prawne, oraz dla zapewnienia 
europejskim konsumentom pewności, że spożywana przez nich żywność jest bezpieczna. 
Kontrole te odgrywają również kluczową rolę w zapewnianiu sprawnego funkcjonowania 
bezpiecznego handlu żywnością, zwierzętami i roślinami zarówno w obrębie Unii 
Europejskiej (UE), jak i z państwami niebędącymi członkami UE. 
 

Kontrole urzędowe w UE w 2020 roku – ogólne dane liczbowe 
 

Liczba 
wszystkich 
podmiotów 
w łańcuchu 

żywnościowym 

 
Liczba 

przeprowadzonych 
kontroli 

urzędowych 

 
Stwierdzone 

przypadki 
niezgodności 

 
Nałożone kary 

administracyjne 

 
Wszczęte 

postępowania 
sądowe 

 
16 834 486 

 
4 125 695 

 
654 955 

 
388 268 

 
12 699 

 
Źródło: Sprawozdanie Komisji Europejskiej. 
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Służby Komisji sprawdzają, czy państwa UE wdrażają kontrole urzędowe i działania  
w zakresie egzekwowania przepisów. Sprawozdania z tych kontroli, publikowane na 
stronie internetowej Komisji, pokazują dokładnie wyniki państw UE oraz stanowią istotną 
część procesu przeglądu, dzięki któremu przepisy UE są dostosowane do potrzeb. 
 

Liczba audytów KE w poszczególnych krajach członkowskich UE  
w latach 2019-2020 roku 

 
Źródło: Sprawozdanie Komisji Europejskiej. 

 
Z kontroli Komisji wynika, że zasadniczo państwa Unii Europejskiej wdrożyły niezbędne 
systemy służące do monitorowania i zapewniania wdrażania przez przedsiębiorstwa 
wymogów UE oraz do podejmowania działań w przypadkach niezgodności. W niektórych 
państwach w wyniku kontroli wykazano niedociągnięcia w systemach kontroli 
urzędowych, wskazując, że istnieje możliwość poprawy. 
 
Państwa UE po raz pierwszy przekazały wyniki kontroli przeprowadzonych w 2020 roku  
w ujednoliconym formacie elektronicznym. Do tego celu Komisja i organy krajowe 
opracowały wytyczne. Nie wszystkie jednak państwa przekazały wszystkie swoje dane  
w wymaganym formacie, a jedno z nich w ogóle nie złożyło sprawozdania. Komisja 
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będzie nadal współpracować z organami krajowymi w celu poprawy kompletności danych 
w przyszłych sprawozdaniach rocznych. 
 
Ze względu na trwającą pandemię COVID-19 w 2020 r. zakończenie kontroli i audytów 
stanowiło dla organów krajowych i Komisji wyzwanie. Przeprowadzenie przynajmniej 
niektórych z tych kontroli i audytów zdalnie pozwoliło na utrzymanie bezpiecznego 
przepływu zwierząt, roślin i towarów oraz zapobiegło brakom w zaopatrzeniu  
w nietypowych warunkach COVID-19. 
 
Link do pełnego sprawozdania Komisji: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A52022DC0129&qid=1653813799719  
 
Fot. Pixabay. 

 
 

UOKiK wziął pod lupę Carrefour i Auchan Polska 
 
Czy spółki Carrefour i Auchan Polska wykorzystują swoją przewagę kontraktową wobec 
dostawców produktów rolno-spożywczych? Prezes UOKiK Tomasz Chróstny wszczął w tej 
sprawie dwa postępowania wyjaśniające. Zastrzeżenia budzą niektóre opłaty pobierane 
przez sieci handlowe od swoich kontrahentów. 
 
Prezes UOKiK weryfikuje usługi świadczone przez sieci handlowe na rzecz dostawców 
produktów rolno-spożywczych. Polegają one na wykonywaniu na rzecz dostawcy 
rozmaitych świadczeń mających związek z procesem sprzedaży towarów. Mogą one 
dotyczyć m.in. marketingu oraz zagadnień logistycznych, a sieć pobiera w zamian za nie 
różnego rodzaju tzw. opłaty okołosprzedażowe. 
 
Zastrzeżenia wzbudziły praktyki spółek Carrefour i Auchan Polska. Przedsiębiorcy 
wymagają od dostawców produktów rolno-spożywczych opłat za usługi polegające na 
transporcie produktów z magazynów centralnych sieci do ich poszczególnych sklepów. 
Centralny system dystrybucji towarów jest jednak integralną częścią modelu 
biznesowego sieci handlowych, a koszty jego organizacji powinny ponosić we własnym 
zakresie. Z tego względu pobieranie specjalnych opłat logistycznych może stanowić 
nieuzasadnione obciążenie dla kontrahentów. Ponadto, zakres usług marketingowych 
świadczonych przez obie spółki na rzecz dostawców, może być określany w niejasny 
sposób. 
 

 
- Wszcząłem postępowania wyjaśniające aby dokładnie sprawdzić, czy część opłat 
pobieranych od dostawców, w tym rolników, nie ma na celu nieuczciwego przerzucenia 
na nich kosztów działalności sieci handlowych. Nieprecyzyjne określenie usług, które 
mają być świadczone przez sieci, może z kolei powodować, że dostawcy na etapie 
zawierania umowy mogą nie wiedzieć, jakie konkretnie działania powinny być 
realizowane przez sieci na ich rzecz. To kontynuacja naszych działań dotyczących praktyk 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A52022DC0129&qid=1653813799719
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A52022DC0129&qid=1653813799719
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sieci handlowych związanych z pobieraniem opłat od dostawców. Kończymy również 
badanie rynku, z którego opublikujemy raport. Nie wykluczamy nowych postępowań w 
sprawie praktyk kolejnych spółek – mówi Prezes UOKiK Tomasz Chróstny. 
 
Sprawę skomentował na swoim profilu społecznościowym na Twitterze Witold Choiński, 
prezes zarządu Związku Polskie Mięso:  
 

- Dziś prezes UOKiK wszczął postępowanie wobec Carrefour i Auchan Polska pod 
zarzutem wykorzystywania przewagi kontraktowej wobec dostawców produktów 
rolno-spożywczych. Dobrze by było gdyby ewentualne pieniądze z kar zamiast do 
budżetu wróciły do rolników oraz przetwórców - napisał 

 
Postępowania wyjaśniające toczą się w sprawie, a nie przeciwko przedsiębiorcom. Jeśli  
w ich trakcie okaże się, że sprawdzane praktyki mogą być nieuczciwym 
wykorzystywaniem przewagi kontraktowej, wówczas Prezes UOKiK może postawić 
zarzuty Carrefour i Auchan Polska. Właścicielom sieci handlowych może wówczas grozić 
kara w wysokości do 3 proc. rocznego obrotu. Za podobne praktyki Prezes UOKiK nałożył 
w listopadzie 2021 r. karę 76 mln zł na spółkę Eurocash. 
 
Źródło: UOKIK/Twitter. 
 
Handel z Ukrainą bardziej liberalny 
 

 
Fot.Pixabay. 

 
Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2022/870 z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie środków tymczasowej liberalizacji handlu 
będących uzupełnieniem koncesji handlowych mających zastosowanie do ukraińskich 
produktów na podstawie Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską 
Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskim, z jednej strony,  
a Ukrainą, z drugiej strony, które od dnia 4 czerwca 2022 r. do dnia 5 czerwca 2023 roku 
wprowadza liberalizację taryfową w kontaktach handlowych z Ukrainą. 
 
Rozporządzenie wprowadza się następujące środki preferencyjne: 
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a) preferencyjne stawki celne na przywóz do Unii niektórych produktów 
przemysłowych pochodzących z Ukrainy, które objęte są siedmioletnim okresem 
wycofywania zgodnie z załącznikiem I-A do układu o stowarzyszeniu, ustala się na 
poziomie zerowym; 

b) zawiesza się stosowanie systemu cen wejścia w odniesieniu do produktów,  
w odniesieniu do których ma on zastosowanie zgodnie z załącznikiem I-A do 
układu o stowarzyszeniu. W odniesieniu do tych produktów nie obowiązują żadne 
należności celne; 

c) zawiesza się wszystkie kontyngenty taryfowe ustanowione na podstawie 
załącznika I-A do układu o stowarzyszeniu, a produkty objęte tymi kontyngentami 
dopuszcza się do przywozu do Unii z Ukrainy bez żadnych należności celnych. 

 
Na zasadzie odstępstwa od art. 14 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/1036 w żadnym momencie, w tym po wygaśnięciu 
niniejszego rozporządzenia, nie pobiera się ceł antydumpingowych od przywozu 
pochodzącego z Ukrainy i realizowanego w okresie stosowania niniejszego 
rozporządzenia. 
 
Link do rozporządzenia: 
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2022/870/oj. 

 
 

LEGISLACJA 
 
Wyższe opłaty weterynaryjne 
 
Minister rolnictwa i rozwoju wsi przygotował projekt rozporządzenia w sprawie stawek 
opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną. 
 
W projektowanym rozporządzeniu została ustalona wysokość stawek opłat za 
przeprowadzane kontrole urzędowe i inne czynności urzędowe wykonywane przez 
Inspekcję Weterynaryjną, obliczona zgodnie z wytycznymi przewidzianymi  
w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 oraz przepisami 
ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz 
niektórych innych ustaw.  
 
Stawki opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną wzrosną: 
1) między godzinami 22.00 a 6.00 – podwyższa się o 15%; 
2) w dni ustawowo wolne od pracy i soboty – podwyższa się o 20%. 
 
Proponowane stawki opłat obliczono w oparciu o dane dotyczące roku 2019, przekazane 
przez powiatowych, granicznych i wojewódzkich lekarzy weterynarii oraz będące  
w dyspozycji Głównego Inspektoratu Weterynarii.  
 
Pobrane opłaty będą stanowiły w całości dochód budżetu państwa. Szacuje się, że z tego 
tytułu do budżetu państwa corocznie odprowadzanych będzie ponad 150 mln zł dochodów 
więcej, przy założeniu utrzymania liczby podmiotów oraz kontroli na poziomie zbliżonym 
do przyjętego do założeń 2019 r. 
 
Link do projektu rozporządzenia: 
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12360261/katalog/12883847#12883847  

 
 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2022/870/oj
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12360261/katalog/12883847#12883847
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W SEJMIE 
 
 
 

Komisje sejmowe 
 

 
8 czerwca 2022 

 
 
Godz. 15:00  
 
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (sala nr 05, bud. U) 

 „Informacja Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Aktywów Państwowych Pana 
Jacka Sasina oraz Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Pana Henryka Kowalczyka w sprawie utworzenia Krajowej Grupy Spożywczej.” 

 
 

 
 
 

CENY - ŚWIAT 
 
 
Średnia cena wieprzowiny w UE – dane na 21 tydzień 2022 roku 
 

 
 
Link do danych. Po wejściu należy kliknąć w interesujący slajd: 
https://agridata.ec.europa.eu/Reports/Pigmeat_Dashboard.pdf 

 
 
 
 
 
 

https://agridata.ec.europa.eu/Reports/Pigmeat_Dashboard.pdf
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Średnia cena broilerów w UE – dane na 20 tydzień 2022 roku 
 

 
Link do danych. Po wejściu należy kliknąć w interesujący slajd: 
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-
fisheries/farming/documents/poultry-meat-dashboard_en.pdf  

 
 
Cena wieprzowiny w Chinach u producenta 
 
Średnia w Chinach cena hurtowa u producenta za 1 kg chudej wieprzowiny 3 czerwca 
2022 roku wyniosła 21,07 CNY, czyli 13,69 PLN. 
 
 

 
 
 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/farming/documents/poultry-meat-dashboard_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/farming/documents/poultry-meat-dashboard_en.pdf
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WEBINARIUM 
 
Japoński rynek żywności 
 
W imieniu ośrodka Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-
Handlowej oraz EU-Japan Center for Industrial Cooperation zapraszamy webinarium 
dotyczące dostępu do japońskiego rynku spożywczego - „Japanese Food Market”. 
 
Podczas dwugodzinnego webinarium ekspert EU-Japan Center for Industrial Cooperation: 

 przedstawi wyzwania rynku japońskiego; 
 omówi cechy japońskiego rynku spożywczego; 
 przedstawi główne sieci dystrybucyjne, największe firmy handlowe i targi; 
 przybliży zapotrzebowanie na produkty spożywcze w Japonii; 
 udzieli wskazówek firmom zainteresowanym rozpoczęciem eksportu na rynek 

japoński; 
 umożliwi lepsze zrozumienie japońskiej kultury biznesowej. 

 
Wydarzenie poprowadzi Eliza Klonowska-Siwak, która jest związana zawodowo z Japonią 
od 2002 roku i specjalizuje się w doradztwie gospodarczym na japońskim rynku. 
Stypendystka dwóch stypendiów Monbusho przyznawanych przez rząd japoński, w tym 
stypendium podyplomowego na Uniwersytecie Tokijskim. Zajmowała się ułatwianiem 
inwestycji wiodących japońskich firm w Polsce, takich jak: Toyota, Bridgerstone i NGK. 
Pracowała także jako polska dyplomatka w Japonii. 
 
Od 2020 roku w Nippoland Co. prowadzi polsko-japońskie projekty biznesowe z sektora 
spożywczego, energetycznego, bio-farmaceutycznego, kosmetycznego, motoryzacyjnego, 
IT, gier komputerowych oraz projekty infrastrukturalne. 
 
8 czerwca (środa) 2022, g.: 10.30-12.30. 
Udział w webinarium jest bezpłatny. Webinarium będzie prowadzone w języku 
angielskim. 
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