
PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY – nowe prawo żywnościowe 
 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie informuje: 
„Jednym z podstawowych wymogów wynikających z prawa żywnościowego jest 
obowiązek uzyskania zatwierdzenia zakładów przez przedsiębiorców działających na 
rynku spożywczym, przed rozpoczęciem działalności w zakresie produkcji lub obrotu 
żywnością. Obowiązek ten wynika zarówno z przepisów prawa krajowego , tj art. 63 i 64 
ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, jak również z przepisów prawa 
wspólnotowego, tj. art.6 ust.2 i 3 rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych 
(Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004r, Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne , rozdz. 13, t.34, 
str.319, z późn. zm.)i art. 31 ust. 2 lit. c rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie kontroli urzędowych 
przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym 
oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. Urz. L 191 
z 30.04.2004, str 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t.45, str.200, 
z późn. zm). Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, 
podmiot działający na rynku spożywczym powinien złożyć wniosek o zatwierdzenie 
zakładu i wpis do rejestru w terminie co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia 
planowanej działalności. 
Ponadto zgodnie z definicją zawartą w art. 3 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 
z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa 
żywnościowego, powołującego europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności 
i ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. UE L 31 
z 01.02.2002r., str.l, Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15 t.6 str. 463, 
z późn. zm.) podmiot działający na rynku spożywczym oznacza osoby fizyczne lub prawne 
odpowiedzialne za spełnienie wymogów prawa żywnościowego w przedsiębiorstwie 
spożywczym pozostającym pod ich kontrolą. W myśl art. 103 ust. 1 pkt.4 oraz ust.2 pkt 2 
Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, kto produkuje 
lub wprowadza do obrotu żywność bez złożenia wniosku o zatwierdzenie zakładu i o wpis 
do rejestru w trybie i na zasadach określonych w Rozporządzeniu (WE) nr 852/2004 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków 
spożywczych oraz art. 63 Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności 
i żywienia Q.t. Dz. U .2015.594) podlega karze pieniężnej wymierzonej do 5 000 zł, nie 
mniejszej niż 1 000 zł. 
 
Reasumując, organizator wypoczynku letniego bądź zimowego, zapewniając 
przebywającym dzieciom wyżywienie, w tym również dostarczane w formie 
cateringowej, zobowiązany jest do dopełnienia wymagań formalno-prawnych w 
zakresie prawa żywnościowego. Nie dotyczy to sytuacji, gdy posiłki są spożywane w 
innych zakładach żywienia zbiorowego (np. bary, restauracje), lub gdy żywienie jest 
realizowane przez zatwierdzoną w zakresie żywienia zbiorowego typu zamkniętego 
stołówkę szkolną. 
 


