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Odpowiadając na postulat przedstawiony w piśmie z dnia 8 kwietnia 2020 r. (znak 

KRIR/KK/367/20) dotyczący dodania do wykazu artykułów rolno-spożywczych przywożonych 

z zagranicy, podlegających kontroli jakości handlowej (stanowiącego załącznik do rozporządzenia w 

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

podlegających kontroli jakości handlowej1) artykułu rolno – spożywczego pod nazwą „Cebula świeża 

przeznaczona do przetwórstwa przemysłowego”  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, co 

następuje.

Wymienione wyżej rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 10 ust. 3 

ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych2. Zgodnie z art. 10 ust. 1 tej ustawy 

przeprowadzenie granicznej kontroli jakości handlowej przez organy Inspekcji Jakości Handlowej 

Artykułów Rolno-Spożywczych nie obejmuje artykułów rolno-spożywczych przywożonych z państw 

członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA) oraz Turcji. 

Odnosząc się do wniosku należy podkreślić, że nowelizacje tego rozporządzenia zawsze 

następowały po analizie aktualnego znaczenia poszczególnych artykułów rolno-spożywczych 

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

przekazywanych przez służby kontrolne zajmujące się jakością handlową artykułów rolno-spożywczych 

czy przez podmioty krajowe np. stowarzyszenia, o obserwowanych nieprawidłowościach w zakresie 

jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych importowanych z krajów trzecich.

1 Rozporządzenie 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 
handlowej1 (Dz. U. 2018 r., poz. 1449)

2 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 
2178, z późn. zm.)



Mając powyższe na uwadze, należy również zauważyć, że Państwa postulat dotyczy cebuli 

przywożonej z Holandii, a jak wskazano powyżej wykaz artykułów rolno-spożywczych przywożonych 

z zagranicy oraz ich minimalnych ilości podlegających kontroli jakości handlowej nie dotyczy 

produktów przywożonych z państw członkowskich UE.

Niezależnie od tego, że za podstawę wniosku o wpis do ww. wykazu wskazali Państwo cebulę 

pochodzącą z Holandii, należy zwrócić uwagę na fakt, że ustalenia kontroli przeprowadzonej w firmie 

wskazanej w Państwa piśmie przez Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno–

Spożywczych w Bydgoszczy (ustalenia kontroli zostały przekazane Państwu przy piśmie z dnia 

3 kwietnia 2020 r. sygn. RR.po.052.2.2020), nie potwierdziły zgłaszanych przez Państwa 

nieprawidłowości. W związku z tym podstawa wniosku w tym momencie nie znalazła odzwierciedlenia 

w stanie faktycznym. 

Ponadto, z danych posiadanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi odnośnie importu 

cebuli w latach 2017-2019 wynika, że większość cebuli sprowadzana jest z krajów Unii Europejskiej. 

Wprawdzie w latach 2018-2019 odnotowano wzrost importu cebuli, szalotki, świeżej lub schłodzonej 

cebuli z krajów nie będących członkami UE, jednak wynikał on głównie z niskich krajowych plonów 

cebuli w tym okresie. Wstępne dane za I kwartał 2020 r. wskazują, że import cebuli z krajów poza Unią 

Europejską wyniósł 3% ogółem sprowadzonej do Polski cebuli. Wskazać także należy, że Holandia jest 

krajem z którego cebula jest w największej ilości importowana do Polski.

Podsumowując, biorąc pod uwagę podstawę prawną sporządzenia wykazu artykułów rolno-

spożywczych przywożonych z zagranicy, tj. wskazania, iż dotyczy on artykułów rolno – spożywczych 

przywożonych z krajów nie będących w Unii Europejskiej, EFTA i Turcji oraz to, że cebula 

w największej ilości sprowadzana do Polski pochodzi z Holandii, czyli z kraju dla którego i tak nie będą 

przeprowadzane kontrole na granicy, a także biorąc pod uwagę ustalenia kontroli IJHARS podmiotu 

wskazanego przez Państwo jako naruszającego przepisy dotyczące jakości cebuli, zdaniem Ministerstwa 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi w chwili obecnej nie ma wystarczających podstaw do wprowadzania tego 

artykułu do wykazu artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy oraz ich minimalnych 

ilości podlegających kontroli jakości handlowej. Wprowadzenie postulowanego przez KRIR 

rozwiązania nie przyczyni się do eliminacji problemu opisanego w piśmie. 

Niemniej jednak sytuacja dotycząca jakości importowanej cebuli do przetwórstwa będzie 

przedmiotem monitoringu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz jednostek podległych. 

Jednocześnie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi prosi o dalsze informacje czy obserwacje 

dotyczące importu cebuli do przetwórstwa, aby w sposób bardziej kompleksowy móc ocenić sytuację 

w tym sektorze i zareagować jeżeli pojawiają się negatywne zjawiska na rynku w tym obszarze.
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