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INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH / PROWADZĄCYCH 
DZIAŁALNOŚĆ W SEKTORZE SPOŻYWCZYM 

 

Przedsiębiorcy prowadzący produkcję lub obrót żywnością są zobowiązani do przestrzegania 
przepisów prawa żywnościowego, w tym m.in.: 

• rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. 

ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski 

Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie 

bezpieczeństwa żywności, 

• rozporządzenia (WE) nr 852/2004Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. 

w sprawie higieny środków spożywczych, 

• ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia i rozporządzeń 

wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy. 

 

Zgodnie z przepisami art. 61 i 63 ww. ustawy, przedsiębiorca zajmujący się produkcją lub obrotem 

żywnością jest zobowiązany do rejestracji i uzyskania zatwierdzenia w drodze decyzji wydawanej 

przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Zatwierdzenie takie dokonywane jest na 

podstawie kontroli zakładu przez pracownika terenowo właściwej stacji sanitarno - 

epidemiologicznej, w trakcie której sprawdzane jest spełnienie wymagań higienicznych. Wzór 

wniosku o rejestrację i zatwierdzenie określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r. 

w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub 

wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej. ( do pobrania na stronie Stacji ) 

Rejestracja jest wymagana w odniesieniu do: 

        1.  działalności w zakresie dostaw bezpośrednich; 

        2.  gospodarstw agroturystycznych; 

        3.  zakładów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w sprzedaży żywności  

              „na  odległość" (sprzedaży wysyłkowej), w tym sprzedaży przez Internet; 

        4.  podmiotów działających na rynku spożywczym prowadzących produkcję pierwotną. 

 

Zgodnie z art. 64 ww. ustawy wniosek o rejestracje i zatwierdzenie należy złożyć co najmniej 14 dni 
przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności. 

Wymagania higieniczne dla zakładów produkcji i obrotu żywnością, zostały określone w załączniku 
nr II do rozporządzenia (WE) nr 852/2004. Zgodnie z rozdziałem I tego załącznika pomieszczenia, 

w których wykonywane są czynności związane z produkcją i obrotem żywnością muszą być 

utrzymywane w czystości i zachowane w dobrym stanie i kondycji technicznej, a ich wyposażenie, 

wystrój i konstrukcja mają eliminować ryzyko jej zanieczyszczenia, w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa żywności. 

  

Zgodnie z art. 5 ww. rozporządzenia (WE) nr 852/2004 przedsiębiorcy są zobowiązani do 
opracowania i wdrożenia w zakładzie procedury na podstawie zasad systemu HACCP w ramach 

której przedsiębiorca może sam we własnym zakresie ustalić metody i sposób przeprowadzania 

kontroli wewnętrznej. 
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Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 pozwala na wprowadzenie zasad opartych na systemie HACCP 
w sposób elastyczny, aby mogły być stosowane w każdej sytuacji. W szczególności niezbędne jest 

uwzględnienie, że w niektórych przedsiębiorstwach sektora spożywczego nie jest możliwe 

zidentyfikowanie zagrożenia i wyznaczenie krytycznych punktów kontroli oraz, że w niektórych 

przypadkach, dobra praktyka higieniczna może zastąpić monitorowanie krytycznych punktów 

kontroli. 
 

Wprowadzanie systemu HACCP nie jest uzależnione od ilości osób pracujących w danym zakładzie czy 

od tego czy produkt jest opakowany, ale od zagrożenia związanego z całym etapem produkcji. 
 

Na podstawie art. 59 ust. 2 ww. ustawy osoba pracująca w styczności z żywnością powinna 
uzyskać określone przepisami o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych 

u ludzi orzeczenie lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych o braku przeciwwskazań do 

wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne 
osoby. 

Na podstawie rozdziału XII załącznika II do rozporządzenia nr 852/2004 przedsiębiorca zapewnia 

nadzór i szkolenia personelu pracującego w produkcji i obrocie żywnością odpowiednio do 
wykonywanej pracy w zakresie higieny, w tym stosowania zasad systemu HACCP. 

  

Żywność znajdująca się w obrocie nie może być niebezpieczna dla zdrowia i życia człowieka, 
a odpowiedzialność za jej bezpieczeństwo ponosi przedsiębiorca. Wynika to z art. 14 i 17 
rozporządzenia (WE) nr 178/2002. 

Opracowano na podstawie strony internetowej Głównego Inspektora Sanitarnego.  

 

 

            PRODUKCJA PIERWOTNA 

Podmioty prowadzące sprzedaż bezpośrednią oraz podmioty prowadzące produkcję pierwotną 
obowiązane są złożyć wniosek o wpis do Rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli 
organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej – art. 61 i 63 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o 

bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 149). 

 

Produkcja pierwotna (lub podstawowa) oznacza uprawę roślin lub chów i hodowlę zwierząt w celu 

pozyskania tzw. produktów pierwotnych. Produkcja pierwotna obejmuje także łowiectwo, 

rybołówstwo i zbieranie runa leśnego. 

  

Do produktów pierwotnych zaliczamy produkty: 

• pochodzenia roślinnego, czyli zboża, owoce, warzywa, zioła, grzyby hodowlane, 

• pochodzenia zwierzęcego, czyli jaja, surowe mleko, miód, produkty rybołówstwa, 

• zbierane w ich naturalnym środowisku (rosnące w warunkach naturalnych), zarówno   

               pochodzenia roślinnego, jak i zwierzęcego, czyli grzyby, jagody, ślimaki itp. 

  

Produkcja pierwotna obejmuje działalność na poziomie gospodarstw lub na podobnym poziomie 

obejmującą m.in. produkcję, hodowlę i uprawę produktów roślinnych, jak również ich transport 

wewnętrzny, magazynowanie i postępowanie z produktami (bez znaczącej zmiany ich charakteru) w 

gospodarstwie i ich dalszy transport do zakładu przetwórczego. 
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Podstawowe wymagania dla produkcji pierwotnej określa załącznik I Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) Nr 852/2004 z dnia 29.04.2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych 

(Dz. U. UE L 139 z dnia 30 kwietnia 2004 r.). W treści ww. załącznika określono ogólne przepisy 

higieny dla produkcji podstawowej i powiązanych działań. 

  

Sprzedaż bezpośrednia  
  

Sprzedaż bezpośrednia to sprzedaż małych ilości surowców, czyli produktów produkcji pierwotnej do 

konsumenta końcowego lub lokalnego zakładu detalicznego bezpośrednio zaopatrującego 

konsumenta końcowego. Dostawcami bezpośrednimi są zatem producenci małych ilości żywności 

nieprzetworzonej pochodzenia roślinnego, sprzedawanej konsumentowi finalnemu, tj. osobom 

indywidualnym, np. na targowiskach, placach targowych, w bramach własnych gospodarstw rolnych, 

handlu obwoźnym, jak również lokalnym sklepom i zakładom gastronomicznym (restauracje, bary, 

stołówki szkolne i inne). 

  

Dostawy bezpośrednie nie dotyczą produktów pierwotnych wprowadzanych do obrotu przez zakład 

podmiotu działającego na rynku w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. 

  

Na podstawie art. 68 ust. 2 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia zostało 

wydane rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie dostaw bezpośrednich 

środków spożywczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 774). Rozporządzenie to określa zakres 

działalności prowadzonej w ramach dostaw bezpośrednich środków spożywczych, w tym wielkość i 

obszar dostaw bezpośrednich oraz szczegółowe wymagania higieniczne dla działalności prowadzonej 

w ramach dostaw bezpośrednich żywności. 

  

Rejestracja zakładów prowadzących produkcję pierwotną lub sprzedaż bezpośrednią  

  

Organem właściwym w sprawach rejestracji jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny. W 

związku z tym wnioski należy składać we właściwej terenowo Powiatowej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej. 

  

We wniosku należy określić m.in. rodzaj i zakres działalności, która ma być prowadzona, w tym rodzaj 

żywności, która ma być przedmiotem produkcji lub obrotu. Do wniosku należy dołączyć 

zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarstw rolnych. 

  

Wzory wniosków określone są w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie 

wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub 

wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej (Dz. U. z 2007 r.,  Nr 106, poz. 730). 

  

Wpis zakładu do rejestru nie podlega opłacie. Natomiast zgodnie z art. 103 ust. 4 ustawy o 

bezpieczeństwie żywności i żywienia, kto prowadzi działalność w zakresie produkcji lub obrotu 

żywnością bez złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów (…), podlega karze pieniężnej. 

  

Obowiązki producentów żywności na etapie produkcji podstawowej 
  

Gospodarstwa działające na rynku spożywczym prowadzące produkcję pierwotną roślinną, a także 

działające w ramach dostaw bezpośrednich podlegają nadzorowi Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

Nadzór obejmuje m.in. obowiązek rejestracji działalności, proporcjonalnego do zagrożeń i skali 
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dokumentowania produkcji, przestrzegania zasad higieny, poświadczenia stanu zdrowia personelu i 

jakości używanej wody.   
  

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa żywnościowego, konieczne jest przyjęcie wszystkich 

możliwych środków w celu zapewnienia konsumenta, że żywność znajdująca się w sprzedaży jest 

bezpieczna dla zdrowia. 

  

Podkreślić należy także, iż w myśl obowiązującego prawa to podmioty działające na 

rynku spożywczym są w pierwszym rzędzie odpowiedzialne za bezpieczeństwo zdrowotne żywności, 

a także za wszelkie szkody i uszczerbki na zdrowiu konsumenta spowodowane niewłaściwą jakością 

zdrowotną żywności. Producent środków spożywczych musi zapewnić, że na wszystkich etapach 

produkcji, przetwarzania i dystrybucji odbywających się pod jego kontrolą spełniane są właściwe 

wymogi higieny ustanowione przepisami prawa europejskiego i krajowego. 

  

 

ROLNICZY HANDEL DETALICZNY - RHD 

 
Od 1 stycznia 2017 r obowiązują przepisy umożliwiające – obok istniejących już form sprzedaży 
żywności przez rolników (sprzedaż bezpośredniej, MOL-e) – rolniczy handel detaliczny. 
  
Zgodnie z definicją, rolniczy handel detaliczny oznacza obsługę i/lub przetwarzanie żywności i jej 

przechowywanie w punkcie sprzedaży lub w punkcie dostaw dla konsumenta finalnego. Polega on na 

zbywaniu konsumentowi finalnemu żywności pochodzącej w całości lub w części z własnej uprawy, 

hodowli lub chowu podmiotu działającego na rynku spożywczym. 

 

„Konsument finalny” oznacza ostatecznego konsumenta środka spożywczego, który nie wykorzystuje 

żywności w ramach działalności przedsiębiorstwa sektora żywnościowego. Zatem, w ramach 

rolniczego handlu detalicznego, możliwa jest – oprócz sprzedaży konsumentom finalnym, również 

produkcja i przetwarzanie żywności. 

Zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami (art. 63 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. 

o bezpieczeństwie żywności i żywienia) podmioty prowadzące działalność w ramach handlu 

detalicznego żywnością były zobowiązane do rejestracji i uzyskania zatwierdzenia w drodze decyzji 

wydawanej przez organ PIS. Nowe przepisy upraszczają  te zasady w odniesieniu do podmiotów 

prowadzących rolniczy handel detaliczny, pozostawiając jedynie obowiązek rejestracji u właściwego 

organu Inspekcji Weterynaryjnej lub Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

  

W celu dokonania rejestracji należy złożyć, w przypadku zamiaru prowadzenia produkcji 
i sprzedaży: 
produktów pochodzenia zwierzęcego lub żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze 

pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego (żywności złożonej 

– do właściwego powiatowego lekarza weterynarii – pisemny wniosek o wpis zakładu do rejestru 

zakładów w terminie co najmniej 30 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności. Podmioty 

zamierzające prowadzić działalność w zakresie rolniczego handlu detalicznego produktami 

pochodzenia zwierzęcego lub żywnością złożoną nie są zobowiązane do sporządzania projektu 

technologicznego 

– do właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego – pisemny wniosek o wpis 

zakładu do rejestru zakładów w terminie co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej 

działalności podlegającej urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, według 

wzorów określonych na podstawie art. 67 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia 
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Podjęcie działalności „rolniczy handel detaliczny” nie jest uzależnione od wejścia w życie 
rozporządzenia wydanego na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. 
o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 149) określającego wymagania 
higieniczne. 
  

Przy prowadzeniu produkcji i zbywaniu żywności w ramach działalności „rolniczy handel detaliczny” 

należy spełnić przede wszystkim wymagania rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE 

L 139 z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm. – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 

319) oraz przepisów wydanych w trybie tego rozporządzenia. Przepisy tego rozporządzenia 

obowiązują wprost i nie wymagają wdrożenia do polskiego porządku prawnego, niemniej jednak 

powinny być stosowane w sposób elastyczny, biorąc pod uwagę zakres prowadzonej działalności, 

wielkość zakładu i jego specyfikę. Przepisy te przewidują między innymi, że w przypadku gdy 

produkcja prowadzona jest przy wykorzystaniu pomieszczeń używanych głównie jako prywatne domy 

mieszkalne (np. przy wykorzystaniu sprzętu i urządzeń gospodarstwa domowego w kuchni domowej), 

zamiast wymogów określonych w załączniku II w rozdziale II ww. rozporządzenia, obowiązują wymogi 

określone w jego załączniku II w rozdziale III (uproszczone wymagania higieniczne). Należy przy tym 

podkreślić, że są to wymagania podstawowe, określające wymogi ogólne, pozostawiające dużą 

swobodę w ich spełnianiu – określają kryteria, które muszą być spełnione, aby został osiągnięty cel 

jakim jest bezpieczeństwo żywności. 

  

W Dzienniku Ustaw zostały ogłoszone niezbędne do rozpoczęcia procesu rejestracji rolniczego handlu 

detalicznego rozporządzenia wykonawcze do ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie niektórych 

ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników: 

• rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie 

maksymalnej ilości żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz zakresu 

i sposobu jej dokumentowania (Dz. U. poz. 2159); 

• rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie rejestru 

zakładów produkujących produkty pochodzenia zwierzęcego lub wprowadzających na rynek te 

produkty oraz wykazów takich zakładów (Dz. U. poz. 2192); 

• rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie sposobu 

ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego (Dz. U. poz. 2161). 

  

W związku z powyższym, od 1 stycznia 2017 r. nie ma żadnych przeszkód prawnych 
uniemożliwiających rolnikom podjęcie działalności w ramach rolniczego handlu detalicznego. 

Szczegółowe informacje na temat procesu rejestracji rolniczego handlu detalicznego można uzyskać 

u właściwego ze względu na siedzibę zakładu lub miejsce prowadzenia działalności powiatowego 

lekarza weterynarii lub państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. 

  

  

Opracowano na podstawie strony internetowej Głównego Inspektora Sanitarnego, na której 

w zakładce  „żywność”  znajduje się dużo więcej przydatnych informacji. 


