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Uwagi do projektu
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie

 w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych

Jako stowarzyszenie zrzeszające producentów płodów rolnych wskazywaliśmy 
wielokrotnie na istniejący na rynku proceder opatrywania ziemniaków w etykiety 
sugerujące polskie pochodzenie. Praktyka fałszowania pochodzenia ziemniaków ale także 
działania ukierunkowane na zmylenie konsumenta („podwójne znakowanie”) odnośnie do 
kraju rzeczywistej produkcji artykułów, w sposób  negatywny wpływają na rynek rolny oraz 
dobro konsumentów.

W  uzasadnieniu do opiniowanego projektu wskazano, iż celem nowelizacji jest 
udostępnienie konsumentom informacji o państwie pochodzenia ziemniaków dostępnych 
w obrocie detalicznym.

Proponowane przez Ministerstwo rozwiązania są krokiem we właściwym kierunku ale w 
naszej opinii nie będą wystarczające do zabezpieczenia interesu producentów i 
konsumentów w przedmiotowym zakresie.

Z pewnością wprowadzenie obowiązku wskazywania na kraj pochodzenia artykułów 
rolnych sprzyjać będzie pewności konsumenta co do faktycznego kraju produkcji. Rezultat 
ten zostanie jednak osiągnięty  jedynie poprzez wprowadzenie precyzyjnych i 
niepozostawiających pola do niekorzystanej dla rynku interpretacji przepisów w tym 
zakresie. Ograniczenie się do zapisów wskazanych w projekcie rozporządzenia nie 
gwarantuje osiągnięcia tego rezultatu. 

U N I A
W A R Z Y W N O

Z I E M N I A C Z A N A



Projekt nie przewiduje bowiem modyfikacji § 19 ust. 2, który określa, iż informacje 
dotyczące sprzedawanego produktu „podaje się w miejscu sprzedaży na wywieszce 
dotyczącej danego środka spożywczego lub w inny sposób, w miejscu dostępnym 
bezpośrednio konsumentowi finalnemu”.  
Powyższy zapis pozwalający na ekspozycji informacji w inny sposób niż poprzez 
wywieszkę a ponadto w miejscu niedookreślonym, pozostawia pole do dalszych 
nieprawidłowości.
„Inny sposób” to bowiem sposób przez prawodawcę nieustalony i nieznany, stwarzający 
warunki do swobodnego uznania przez sprzedawcę (w tym zwłaszcza tego nieuczciwego).  
Komentowany przepis powinien zostać sformułowany w bardziej precyzyjny sposób, tak 
aby  zapewnić podanie konsumentowi rzetelnej  informacji o produkcie. 
„Miejsce dostępne bezpośrednio konsumentowi finalnemu” - to także zapis stwarzający 
pole do kolejnych nadużyć, gdyż można uznać, iż warunek wskazania informacji o kraju 
pochodzenia ziemniaków spełniało będzie umieszczenie wywieszki na ten temat np. przy 
regale z prasą w zupełnie innej części sklepu. 

W  naszej opinii informacja o produkcie, w tym o kraju pochodzenia, powinna być podana 
w sposób precyzyjny i widoczny dla konsumenta, ulokowana bezpośrednio przy produkcie 
do którego się odnosi a ponadto nie powinna pozostawiać żadnych wątpliwości w zakresie 
umieszczonej treści.

W  projekcie rozporządzenia znajduje sie  zapis, że „Oznakowanie opakowanych 
ziemniaków uzupełnia się informacją o państwie pochodzenia w sposób zgodny z § 19 ust. 
2, jeżeli na opakowaniu brak jest tej informacji”. W uzasadnieniu do projektu czytamy 
dalej, iż „wymóg podawania informacji o pochodzeniu będzie odnosił się nie tylko do 
ziemniaków sprzedawanych „na wagę”, ale również dla tych oferowanych w 
opakowaniach jednostkowych, na których nie umieszczono takiej informacji”. 

Z analizy powyższego wynika, iż Ministerstwo podejmując działania przedstawiane jako 
realizacja naszych postulatów odnośnie do prawidłowego znakowania ziemniaków, w tym 
udostępnienia konsumentom rzetelnej informacji o faktycznym kraju pochodzenia, tworzy 
przepisy, które zezwalają na pakowanie ziemniaków w opakowania bez zamieszczonej 
informacji o kraju pochodzenia. Skoro bowiem prawodawca przewiduje na etapie 
tworzenia prawa, że na opakowaniach może nie być informacji o kraju pchodzenia, to atak 
naprawdę zezwala na pakowanie ziemniaków przeznaczonych do sprzedaży 



konsumentom bez stosownego oznaczenia w tym względzie i tym samym zaprzecza 
istocie celu, który został wskazany w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia.
Ministerstwo tworzy zatem dziurawe przepisy pozwalające na dalsze psucie rynku przez 
nieuczciwe podmioty. 

Jednoznacznie wskazujemy, że ziemniaki przygotowane do sprzedaży  konsumentom w 
opakowaniach powinny być oznaczone krajem produkcji i oznaczenie to powinno 
bezwzględnie znaleźć się na opakowaniu. Możliwość przedstawiania informacji o kraju 
pochodzenia ziemniaków sprzedawanych w opakowaniach w sposób wskazany w § 19 
ust. 2 stwarza dalsze warunki do manipulowania konsumentami, zwłaszcza, że jak już to 
zostało wyżej wskazane, przepis ten nie jest wystarczająco precyzyjny. 

Co wiecej, postulujemy, aby ziemniaki oferowane do sprzedaży konsumentom posiadały 
informacje na temat kraju pochodzenia nie tylko w wymiarze słownym ale także 
graficznym.
Powyższe powinno zostać zrealizowane poprzez wprowadzenie obowiązku graficznego 
informowania konsumenta o kraju pochodzenia artykułu rolnego tj. poprzez zamieszczanie 
flagi państwa producenta umieszczonej bezpośrednio przy nazwie państwa producenta.
Taki znacznik graficzny ułatwiłby konsumentowi szybką i pozbawioną jakichkolwiek 
wątpliwości (zwłaszcza w przypadku polskiej produkcji) identyfikację kraju pochodzenia 
ziemniaka i podjęcie świadomego wyboru co do jego zakupu. 
Znacznik graficzny powinien przy tym posiadać określone minimalne wymiary, które 
zapewnią konsumentowi komfortową i prawidłową ocenę wzrokową tego parametru. W 
sytuacji gdyby opakowanie było zbyt małe w stosunku do ustalonych wymiarów informacji 
graficznej o kraju pochodzenia produktu, postulujemy aby flaga kraju produkcji stanowiła 
minimum połowę powierzchni opakowania produktu.

Z postulatem równoległego oznaczania kraju pochodzenia ziemniaków w wymiarze 
słownym jak i graficznym, wiąże się nasz wniosek o wprowadzenie dotkliwej kary  za 
naruszenie wykorzystania polskiej flagi przy ekspozycji artykułów które nie zostały 
wyprodukowane w Polsce. Wysoka jakość polskiej produkcji żywności oraz przywiązanie 
konsumentów do polskich wyrobów powinny stanowić wyznacznik działań Ministerstwa i 
dopingować osoby decyzyjne do tworzenia sprzyjających warunków do rozwijania się 
polskiego produktu jako wartościwej marki, także w wymiarze ekonomicznym. Obecne 
uregulowania, w tym także opiniowany projekt są dalece niewystarczające. Polski rząd 



powinien przedsięwziąć działania zmierzające zarówno do promowania polskich 
produktów rolnych ale przede wszystkim sprawnie reagować na wszelkie przejawy 
deprecjonowania polskiej marki i wykorzystywać przy tym dostępne możliwości prawno-
administracyjne.

 

 

  


