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Rejestracja i zatwierdzanie zakładów żywnościowo-

żywieniowych 
 

 

Od dnia 28 października 2006 roku obowiązuje Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o 

bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2006r .Nr 171, poz.1225), w związku z czym  

Ustawa  z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (tekst 

jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 265 z późniejszymi zmianami) utraciła moc.  

 

 

Nowa ustawa określa warunki rejestracji i zatwierdzania zakładów żywnościowo-

żywieniowych w następujących art.: 

 

art. 61 „Państwowy powiatowy inspektor sanitarny jest organem właściwym w sprawach 

rejestracji oraz zatwierdzania, warunkowego zatwierdzania, przedłużania warunkowego 

zatwierdzenia, zawieszania oraz cofania zatwierdzenia zakładów, które: 

 

1)  produkują lub wprowadzają do obrotu żywność pochodzenia niezwierzęcego, 

 2)  wprowadzają do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego, nieobjęte urzędową kontrolą 

organów Inspekcji Weterynaryjnej 

- w trybie i na zasadach określonych w rozporządzeniu nr 852/2004 i rozporządzeniu nr 

882/2004 

 

art. 62. 1. Właściwy ze względu na siedzibę zakładu państwowy powiatowy inspektor 

sanitarny: 

  1)  prowadzi rejestr zakładów, o których mowa w art. 61, podlegających urzędowej kontroli 

organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zwany dalej "rejestrem zakładów", oraz uaktualnia 

na bieżąco dane zawarte w rejestrze; 

  2)  wydaje decyzje w sprawie zatwierdzenia, warunkowego zatwierdzenia, przedłużenia 

warunkowego zatwierdzenia, zawieszenia lub cofania zatwierdzenia zakładów określonych w 

art. 61 oraz odmowy wpisu do rejestru zakładów, jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 

31 ust. 2 rozporządzenia nr 882/2004; 

  3)  wydaje decyzje o wykreśleniu z rejestru zakładów; 
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  4)  wydaje zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów według wzoru określonego na 

podstawie art. 67 ust. 3 pkt 6. 

2. Właściwym w sprawach rejestracji oraz zatwierdzania obiektów lub urządzeń ruchomych 

lub tymczasowych jest państwowy powiatowy inspektor sanitarny właściwy ze względu na 

miejsce prowadzonej działalności przez zakład, który produkuje lub wprowadza do obrotu 

żywność z tych obiektów lub urządzeń. 

 

art. 63. 1. Zakłady, o których mowa w art. 61, podlegają obowiązkowi zatwierdzenia. 

2. Zatwierdzenie nie jest wymagane w odniesieniu do: 

  1)  działalności w zakresie dostaw bezpośrednich; 

  2)  urządzeń dystrybucyjnych do sprzedaży żywności w opakowaniach; 

  3)  obiektów lub urządzeń ruchomych lub tymczasowych, uprzednio dopuszczonych do 

prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie produkcji lub obrotu żywnością w innym 

państwie członkowskim Unii Europejskiej; 

  4)  zakładów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w sprzedaży 

żywności "na odległość" (sprzedaży wysyłkowej), w tym sprzedaży przez internet. 

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, podmiot działający na rynku spożywczym jest 

obowiązany złożyć wniosek o wpis do rejestru zakładów. 

4. Urządzenia dystrybucyjne, o których mowa w ust. 2 pkt 2, muszą być oznakowane w 

sposób umożliwiający identyfikację zakładu, w tym w szczególności informacjami 

obejmującymi imię, nazwisko, adres i numer telefonu albo nazwę, siedzibę, adres zakładu i 

numer telefonu. 

 

art. 64. 1. Podmioty działające na rynku spożywczym składają wniosek o wpis do rejestru 

zakładów, o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów lub o dokonanie zmian w 

rejestrze zakładów w formie pisemnej według wzorów określonych - odpowiednio - na 

podstawie art. 67 ust. 3 pkt 2-4. Wniosek o wpis do rejestru zakładów oraz wniosek o 

zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów składa się w terminie co najmniej 30 dni 

przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności. 

 

2. Wniosek zawiera: 

  1)  imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy 

oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli podmiot taki numer posiada; 
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  2)  określenie rodzaju i zakresu działalności, która ma być prowadzona w zakładzie, w tym 

rodzaju żywności, która ma być przedmiotem produkcji lub obrotu; 

  3)  określenie lokalizacji zakładu lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. 

3. Do wniosku dołącza się: 

  1)  aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie o wpisie do 

Ewidencji Działalności Gospodarczej, jeżeli wnioskodawca prowadzi działalność 

gospodarczą; 

  2)  kopię zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE udzielonego przez inne 

państwo członkowskie Unii Europejskiej, w przypadku gdy wnioskodawca będący 

cudzoziemcem, w rozumieniu przepisów o cudzoziemcach, zamierza prowadzić działalność 

gospodarczą na podstawie przepisów obowiązujących w tym zakresie na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, albo 

  3)  zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarstw rolnych, w rozumieniu przepisów o 

krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji 

wniosków o przyznanie płatności, zawierające numer identyfikacyjny - w odniesieniu do 

podmiotów działających na rynku spożywczym prowadzących działalność w zakresie dostaw 

bezpośrednich; 

  4)  w przypadku zgłoszenia urządzeń dystrybucyjnych, o których mowa w art. 63 ust. 2 pkt 2 

- wykaz tych urządzeń zawierający typ urządzenia, nazwę producenta i rok jego produkcji 

oraz datę uruchomienia. 

 

art. 65. 1. Wpis do rejestru zakładów następuje na podstawie: 

  1)  wniosku podmiotu działającego na rynku spożywczym w przypadkach określonych w art. 

63 ust. 2; 

  2)  decyzji o zatwierdzeniu lub warunkowym zatwierdzeniu zakładów, jeżeli są spełnione 

wymagania określone w art. 31 ust. 2 lit. b-d rozporządzenia nr 882/2004. 

2. Podmiot działający na rynku spożywczym jest obowiązany do aktualizowania wykazu 

urządzeń, o którym mowa w art. 64 ust. 3 pkt 4, przynajmniej dwa razy w roku oraz na 

żądanie właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. 

3. Wykreślenie z rejestru zakładów następuje na podstawie: 

  1)  wniosku podmiotu działającego na rynku spożywczym; 

  2)  decyzji właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, o której mowa w 

art. 66 ust. 1 pkt 1; 
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  3)  decyzji właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, jeżeli zakład 

zaprzestał działalności w zakresie produkcji lub obrotu żywnością, a podmiot działający na 

rynku spożywczym nie złożył wniosku, o którym mowa w pkt 1; 

  4)  braku aktualizacji, o której mowa w ust. 2. 

art. 122. 1. Podmioty działające na rynku spożywczym, których zakłady nie są wpisane do 

rejestru, o którym mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1, są obowiązane, w okresie sześciu miesięcy od 

dnia wejścia w życie ustawy, złożyć wnioski o wpis do rejestru zakładów lub o 

zatwierdzenie zakładu  

2. Wnioski, o których mowa w art. 64 ust. 1, nie są wymagane, jeżeli zakłady produkujące lub 

wprowadzające żywność do obrotu objęte są rejestrami prowadzonymi na podstawie art. 27a 

ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. z 2005 

r. Nr 31, poz. 265 i Nr 178, poz. 1480) i spełniają wymagania określone w niniejszej ustawie. 

 

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, właściwy państwowy powiatowy inspektor 

sanitarny dokonuje wpisu zakładu do rejestru zakładów z urzędu, chyba że w terminie, o 

którym mowa w ust. 1, podmiot działający na rynku spożywczym zostanie wezwany do 

złożenia wniosku lub uzupełnienia danych objętych wnioskiem albo podmiot ten złoży 

wniosek o dokonanie zmian w rejestrze lub o wykreślenie zakładu z rejestru.” 

 

 

Podmioty ubiegające się o rejestrację i zatwierdzenie powinny złożyć wnioski w tej 

sprawie do 28 kwietnia 2007,gdyż po tym terminie, zgodnie z art. 103 ust. 1 pkt 4 na 

podmiot,  który „rozpoczyna działalność gospodarczą w zakresie produkcji lub obrotu 

żywnością bez złożenia wniosku o zarejestrowanie zakładu lub uzyskania decyzji o 

zatwierdzeniu zakładu w trybie i na zasadach określonych w rozporządzeniu nr 852/2004 oraz 

w art. 63,” będą nakładane kary pieniężne, których wysokość zgodnie z art.103 ust.2 pkt 2 

„może być wymierzona do pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w 

gospodarce narodowej za rok poprzedzający, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego.” 
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