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1225

USTAWA

z dnia 25 sierpnia 2006 r.

o bezpieczeƒstwie ˝ywnoÊci i ˝ywienia1), 2)

DZIA¸ I

Przepisy ogólne i objaÊnienia okreÊleƒ 
ustawowych

Art. 1. 1. Ustawa okreÊla wymagania i procedury
niezb´dne dla zapewnienia bezpieczeƒstwa ˝ywnoÊci
i ˝ywienia zgodnie z przepisami rozporzàdzenia (WE)

nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
28 stycznia 2002 r. ustanawiajàcego ogólne zasady
i wymagania prawa ˝ywnoÊciowego, powo∏ujàcego Eu-
ropejski Urzàd do Spraw Bezpieczeƒstwa ̊ ywnoÊci oraz
ustanawiajàcego procedury w sprawie bezpieczeƒstwa
˝ywnoÊci (Dz. Urz. WE L 31 z 01.02.2002, str. 1; Dz. Urz.
UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 463),
zwanego dalej „rozporzàdzeniem nr 178/2002”. 

———————
1) Niniejszà ustawà zmienia si´: ustaw´ z dnia 26 paêdziernika 1982 r. o wychowaniu w trzeêwoÊci i przeciwdzia∏aniu alko-

holizmowi, ustaw´ z dnia 14 marca 1985 r. o Paƒstwowej Inspekcji Sanitarnej, ustaw´ z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakoÊci
handlowej artyku∏ów rolno-spo˝ywczych, ustaw´ z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych,
ustaw´ z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych, ustaw´ z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r.
— Prawo farmaceutyczne, ustaw´ z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. o transporcie drogowym, ustaw´ z dnia 13 wrzeÊnia 2002 r.



2. Ustawa okreÊla:

1) wymagania zdrowotne ˝ywnoÊci;

2) wymagania dotyczàce przestrzegania zasad higieny: 

a) ˝ywnoÊci — w zakresie nieuregulowanym
w rozporzàdzeniu (WE) nr 852/2004 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r.

w sprawie higieny Êrodków spo˝ywczych
(Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 1; Dz. Urz.
UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34,
str. 319), zwanym dalej „rozporzàdzeniem
nr 852/2004”,

b) materia∏ów i wyrobów przeznaczonych do kon-
taktu z ˝ywnoÊcià — w zakresie nieuregulowa-
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o napojach spirytusowych, ustaw´ z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roÊlin, ustaw´ z dnia 22 stycznia 2004 r. o wyro-
bie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina, ustaw´ z dnia 29 stycznia 2004 r.
o Inspekcji Weterynaryjnej, ustaw´ z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej, ustaw´ z dnia 21 stycz-
nia 2005 r. o doÊwiadczeniach na zwierz´tach i ustaw´ z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierz´cego.

2) Ustawa wykonuje w zakresie swojej regulacji nast´pujàce rozporzàdzenia Wspólnoty Europejskiej:
1) rozporzàdzenie Rady (EURATOM) nr 3954/87 z dnia 22 grudnia 1987 r. ustanawiajàce maksymalne dozwolone pozio-

my ska˝enia radioaktywnego Êrodków spo˝ywczych oraz pasz po wypadku jàdrowym lub w ka˝dym innym przypad-
ku pogotowia radiologicznego (Dz. Urz. WE L 371 z 30.12.1987, str. 11; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne,
rozdz. 15, t. 1, str. 333);

2) rozporzàdzenie Komisji (EURATOM) nr 944/89 z dnia 12 kwietnia 1989 r. ustanawiajàce maksymalne dozwolone po-
ziomy ska˝enia radioaktywnego w Êrodkach spo˝ywczych o mniejszym znaczeniu w nast´pstwie wypadku jàdrowe-
go lub w ka˝dym innym przypadku pogotowia radiologicznego (Dz. Urz. WE L 101 z 13.04.1989, str. 17; Dz. Urz. UE
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 1, str. 347);

3) rozporzàdzenie Rady (EWG) nr 737/90 z dnia 22 marca 1990 r. w sprawie warunków regulujàcych przywóz produktów
rolnych pochodzàcych z paƒstw trzecich w nast´pstwie wypadku w elektrowni jàdrowej w Czarnobylu (Dz. Urz.
WE L 82 z 29.03.1990, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 11, t. 17, str. 78);

4) rozporzàdzenie Rady (EWG) nr 2092/91 z dnia 24 czerwca 1991 r. w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych
oraz znakowania produktów rolnych i Êrodków spo˝ywczych (Dz. Urz. WE L 198 z 22.07.1991, str. 1, z póên. zm.;
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 2, str. 39);

5) rozporzàdzenie Komisji (EWG) nr 94/92 z dnia 14 stycznia 1992 r. ustanawiajàce szczegó∏owe zasady wprowadzenia
w ˝ycie uzgodnieƒ dotyczàcych przywozu z paƒstw trzecich przewidzianych w rozporzàdzeniu (EWG) nr 2092/91
w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i Êrodków spo˝ywczych
(Dz. Urz. WE L 11 z 17.01.1992, str. 14, z póên. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 2, str. 87);

6) rozporzàdzenie Rady (EWG) nr 2081/92 z dnia 14 lipca 1992 r. w sprawie ochrony oznaczeƒ geograficznych i nazw po-
chodzenia produktów rolnych i Êrodków spo˝ywczych (Dz. Urz. WE L 208 z 24.07.1992, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wy-
danie specjalne, rozdz. 3, t. 13, str. 4);

7) rozporzàdzenie Rady (EWG) nr 2082/92 z dnia 14 lipca 1992 r. w sprawie Êwiadectw o szczególnym charakterze dla
produktów rolnych i Êrodków spo˝ywczych (Dz. Urz. WE L 208 z 24.07.1992, str. 11; Dz. Urz. UE Polskie wydanie spe-
cjalne, rozdz. 3, t. 13, str. 12);

8) rozporzàdzenie Rady (EWG) nr 315/93 z dnia 8 lutego 1993 r. ustanawiajàce procedury Wspólnoty w odniesieniu
do substancji ska˝ajàcych w ˝ywnoÊci (Dz. Urz. WE L 37 z 13.02.1993, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne,
rozdz. 15, t. 2, str. 204);

9) rozporzàdzenie (WE) nr 2232/96 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 paêdziernika 1996 r. ustanawiajàce wspól-
notowà procedur´ dla substancji aromatycznych u˝ywanych lub przeznaczonych do u˝ycia w lub na Êrodkach spo-
˝ywczych (Dz. Urz. WE L 299 z 23.11.1996, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 18, str. 42);

10) rozporzàdzenie (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 1997 r. dotyczàce nowej ˝ywnoÊci
i nowych sk∏adników ˝ywnoÊci (Dz. Urz. WE L 43 z 14.02.1997, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13,
t. 18, str. 244);

11) rozporzàdzenie Komisji (WE) nr 1565/2000 z dnia 18 lipca 2000 r. ustanawiajàce Êrodki konieczne do przyj´cia progra-
mu oceny w zastosowaniu rozporzàdzenia (WE) nr 2232/96 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. WE L 180
z 19.07.2000, str. 8; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 25, str. 415);

12) rozporzàdzenie Komisji (WE) nr 466/2001 z dnia 8 marca 2001 r. ustalajàce najwy˝sze dopuszczalne poziomy dla nie-
których zanieczyszczeƒ w Êrodkach spo˝ywczych (Dz. Urz. WE L 77 z 16.03.2001, str. 1, z póên. zm.; Dz. Urz. UE Pol-
skie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 64);

13) rozporzàdzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiajàce ogólne
zasady i wymagania prawa ˝ywnoÊciowego, powo∏ujàce Europejski Urzàd ds. Bezpieczeƒstwa ˚ywnoÊci oraz ustana-
wiajàce procedury w zakresie bezpieczeƒstwa ˝ywnoÊci (Dz. Urz. WE L 31 z 01.02.2002, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wy-
danie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 463);

14) rozporzàdzenie (WE) nr 1946/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie transgraniczne-
go przemieszczania organizmów genetycznie zmodyfikowanych (Dz. Urz. UE L 287 z 05.11.2003, str. 1; Dz. Urz. UE Pol-
skie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 7, str. 650);

15) rozporzàdzenie (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 wrzeÊnia 2003 r. w sprawie genetycz-
nie zmodyfikowanej ˝ywnoÊci i paszy (Dz. Urz. UE L 268 z 18.10.2003, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne,
rozdz. 13, t. 32, str. 432);

16) rozporzàdzenie (WE) nr 1830/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 wrzeÊnia 2003 r. dotyczàce mo˝liwoÊci
Êledzenia i etykietowania organizmów zmodyfikowanych genetycznie oraz mo˝liwoÊci Êledzenia ˝ywnoÊci i produk-
tów paszowych wyprodukowanych z organizmów zmodyfikowanych genetycznie i zmieniajàce dyrektyw´
2001/18/WE (Dz. Urz. UE L 268 z 18.10.2003, str. 24; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 32, str. 455);

17) rozporzàdzenie (WE) nr 2065/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 listopada 2003 r. w sprawie Êrodków
aromatyzujàcych dymu w´dzarniczego u˝ywanych lub przeznaczonych do u˝ycia w Êrodkach spo˝ywczych lub na ich
powierzchni (Dz. Urz. UE L 309 z 26.11.2003, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 32, str. 661);

———————



nym w rozporzàdzeniu (WE) nr 1935/2004 Parla-
mentu Europejskiego i Rady z dnia 27 paêdzierni-
ka 2004 r. w sprawie materia∏ów i wyrobów prze-
znaczonych do kontaktu z ˝ywnoÊcià oraz uchyla-
jàcym dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG
(Dz. Urz. UE L 338 z 13.11.2004, str. 4), zwanym
dalej „rozporzàdzeniem nr 1935/2004”; 

3) w∏aÊciwoÊç organów w zakresie przeprowadza-
nia urz´dowych kontroli ˝ywnoÊci na zasadach
okreÊlonych w rozporzàdzeniu (WE) nr 882/2004
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwiet-
nia 2004 r. w sprawie kontroli urz´dowych prze-
prowadzanych w celu sprawdzenia zgodnoÊci
z prawem paszowym i ˝ywnoÊciowym oraz regu-
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———————
18) rozporzàdzenie (WE) nr 608/2004 Komisji z dnia 31 marca 2004 r. dotyczàce etykietowania ˝ywnoÊci oraz sk∏adników

˝ywnoÊci z dodatkiem fitosteroli, estrów fitosteroli i/lub estrów fitostanoli (Dz. Urz. UE L 97 z 01.04.2004, str. 44);
19) rozporzàdzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny Êrod-

ków spo˝ywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 1, Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 319);
20) rozporzàdzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urz´-

dowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodnoÊci z prawem paszowym i ˝ywnoÊciowym oraz regu∏ami do-
tyczàcymi zdrowia zwierzàt i dobrostanu zwierzàt (Dz. Urz. UE L 191 z 30.04.2004, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie
specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 200);

21) rozporzàdzenie Komisji (WE) nr 1863/2004 z dnia 26 paêdziernika 2004 r. ustanawiajàce norm´ handlowà dla piecza-
rek hodowlanych (Dz. Urz. UE L 325 z 28.10.2004, str. 23);

22) rozporzàdzenie (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 paêdziernika 2004 r. w sprawie mate-
ria∏ów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z ˝ywnoÊcià oraz uchylajàce dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG
(Dz. Urz. UE L 338 z 13.11.2004, str. 4);

23) rozporzàdzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwy˝szych
dopuszczalnych poziomów pozosta∏oÊci pestycydów w ˝ywnoÊci i paszy pochodzenia roÊlinnego i zwierz´cego oraz
na ich powierzchni, zmieniajàce dyrektyw´ Rady 91/414/EWG (Dz. Urz. UE L 70 z 16.03.2005, str. 1);

24) rozporzàdzenie Komisji (WE) nr 2073/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie kryteriów mikrobiologicznych doty-
czàcych Êrodków spo˝ywczych (Dz. Urz. UE L 338 z 22.12.2005, str. 1);

25) rozporzàdzenie Komisji (WE) nr 2074/2005 z dnia 5 grudnia 2005 r. ustanawiajàce Êrodki wykonawcze w odniesieniu
do niektórych produktów obj´tych rozporzàdzeniem (WE) nr 853/2004 i do organizacji urz´dowych kontroli na mocy
rozporzàdzeƒ (WE) nr 854/2004 oraz (WE) nr 882/2004, ustanawiajàce odst´pstwa od rozporzàdzenia (WE) nr 852/2004
i zmieniajàce rozporzàdzenia (WE) nr 853/2004 oraz (WE) nr 854/2004 (Dz. Urz. UE L 338 z 22.12.2005, str. 27).

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji transpozycji nast´pujàcych dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy Rady 76/895/EWG z dnia 23 listopada 1976 r. odnoszàcej si´ do ustalania najwy˝szych dopuszczalnych po-

ziomów pozosta∏oÊci pestycydów w owocach i warzywach oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 340 z 09.12.1976,
str. 26, z póên. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 3, str. 61);

2) dyrektywy Rady 78/142/EWG z dnia 30 stycznia 1978 r. w sprawie zbli˝enia ustawodawstw Paƒstw Cz∏onkowskich od-
noszàcych si´ do materia∏ów i wyrobów zawierajàcych monomer chlorku winylu przeznaczonych do kontaktu ze Êrod-
kami spo˝ywczymi (Dz. Urz. WE L 44 z 15.02.1978, str. 15; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 5, str. 6);

3) dyrektywy Komisji 80/766/EWG z dnia 8 lipca 1980 r. ustanawiajàcej wspólnotowà metod´ analizy do celów urz´do-
wej kontroli poziomu monomeru chlorku winylu w materia∏ach i wyrobach, które przeznaczone sà do kontaktu ze
Êrodkami spo˝ywczymi (Dz. Urz. WE L 213 z 16.08.1980, str. 42; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 6,
str. 45);

4) dyrektywy Rady 80/777/EWG z dnia 15 lipca 1980 r. w sprawie zbli˝enia ustawodawstw Paƒstw Cz∏onkowskich w za-
kresie wydobywania i wprowadzania do obrotu naturalnych wód mineralnych (Dz. Urz. WE L 229 z 30.08.1980, str. 1,
z póên. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 6, str. 50);

5) dyrektywy Komisji 81/432/EWG z dnia 29 kwietnia 1981 r. ustanawiajàcej wspólnotowà metod´ analizy do celów urz´-
dowej kontroli chlorku winylu uwalnianego z materia∏ów i wyrobów do Êrodków spo˝ywczych (Dz. Urz. WE L 167
z 24.06.1981, str. 6; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 6, str. 154);

6) pierwszej dyrektywy Komisji 81/712/EWG z dnia 28 lipca 1981 r. ustanawiajàcej wspólnotowe metody analiz w celu
kontroli spe∏niania kryteriów czystoÊci przez niektóre dodatki stosowane w Êrodkach spo˝ywczych (Dz. Urz. WE L 257
z 10.09.1981, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 6, str. 176);

7) dyrektywy Rady 82/711/EWG z dnia 18 paêdziernika 1982 r. ustanawiajàcej podstawowe zasady, niezb´dne w bada-
niach migracji sk∏adników materia∏ów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu ze Êrodkami spo-
˝ywczymi (Dz. Urz. WE L 297 z 23.10.1982, str. 26, z póên. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 6,
str. 358);

8) dyrektywy Rady 84/500/EWG z dnia 15 paêdziernika 1984 r. w sprawie zbli˝enia ustawodawstw Paƒstw Cz∏onkowskich
dotyczàcych wyrobów ceramicznych przeznaczonych do kontaktu ze Êrodkami spo˝ywczymi (Dz. Urz. WE L 277
z 20.10.1984, str. 12, z póên. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 7, str. 196);

9) dyrektywy Rady 85/572/EWG z dnia 19 grudnia 1985 r. ustanawiajàcej wykaz p∏ynów modelowych do zastosowania
w badaniach migracji sk∏adników materia∏ów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu ze Êrod-
kami spo˝ywczymi (Dz. Urz. WE L 372 z 31.12.1985, str. 14; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 8,
str. 75);

10) dyrektywy Rady 86/362/EWG z dnia 24 lipca 1986 r. w sprawie ustalania najwy˝szych dopuszczalnych poziomów po-
zosta∏oÊci pestycydów w zbo˝ach i na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 221 z 07.08.1986, str. 37, z póên. zm.; Dz. Urz.
UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 7, str. 74);

11) dyrektywy Rady 86/363/EWG z dnia 24 lipca 1986 r. w sprawie ustalania najwy˝szych dopuszczalnych poziomów po-
zosta∏oÊci pestycydów w Êrodkach spo˝ywczych pochodzenia zwierz´cego i na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 221
z 07.08.1986, str. 43, z póên. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 7, str. 80);

12) dyrektywy Komisji 87/250/EWG z dnia 15 kwietnia 1987 r. w sprawie oznaczania zawartoÊci alkoholu na etykietach na-
pojów alkoholowych przeznaczonych do sprzeda˝y konsumentowi koƒcowemu (Dz. Urz. WE L 113 z 30.04.1987,
str. 57; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 8, str. 275);



∏ami dotyczàcymi zdrowia zwierzàt i dobrostanu
zwierzàt (Dz. Urz. UE L 191 z 30.04.2004, str. 1;
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3,
t. 45, str. 200), zwanym dalej „rozporzàdzeniem
nr 882/2004”;

4) wymagania dotyczàce przeprowadzania urz´do-
wych kontroli ˝ywnoÊci — w zakresie nieuregulo-
wanym w rozporzàdzeniu nr 882/2004.

Art. 2. 1. Ustawy nie stosuje si´ do:

1) Êrodków spo˝ywczych produkowanych, przetwa-
rzanych i przechowywanych w gospodarstwie do-
mowym na potrzeby w∏asne oraz do w∏asnego
spo˝ycia w tym gospodarstwie; 

2) ˝ywnoÊci pochodzenia zwierz´cego w zakresie ure-
gulowanym w rozporzàdzeniu (WE) nr 853/2004
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwiet-
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13) dyrektywy Rady 88/344/EWG z dnia 13 czerwca 1988 r. w sprawie zbli˝enia ustawodawstw Paƒstw Cz∏onkowskich do-

tyczàcych rozpuszczalników do ekstrakcji stosowanych w produkcji Êrodków spo˝ywczych i sk∏adników ˝ywnoÊci
(Dz. Urz. WE L 157 z 24.06.1988, str. 28, z póên. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 9, str. 222);

14) dyrektywy Rady 88/388/EWG z dnia 22 czerwca 1988 r. w sprawie zbli˝enia ustawodawstw Paƒstw Cz∏onkowskich od-
noszàcych si´ do Êrodków aromatyzujàcych przeznaczonych do u˝ytku w Êrodkach spo˝ywczych i materia∏ów êród∏o-
wych s∏u˝àcych do ich produkcji (Dz. Urz. WE L 184 z 15.07.1988, str. 61, z póên. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie spe-
cjalne, rozdz. 13, t. 9, str. 233);

15) dyrektywy Rady 89/107/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbli˝enia ustawodawstw Paƒstw Cz∏onkowskich do-
tyczàcych dodatków do Êrodków spo˝ywczych dopuszczonych do u˝ycia w Êrodkach spo˝ywczych przeznaczonych
do spo˝ycia przez ludzi (Dz. Urz. WE L 40 z 11.02.1989, str. 27, z póên. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne,
rozdz. 13, t. 9, str. 311);

16) dyrektywy Rady 89/108/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbli˝enia ustawodawstw Paƒstw Cz∏onkowskich od-
noszàcych si´ do g∏´boko mro˝onych Êrodków spo˝ywczych przeznaczonych do spo˝ycia przez ludzi (Dz. Urz.
WE L 40 z 11.02.1989, str. 34; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 9, str. 318);

17) dyrektywy Rady 89/369/EWG z dnia 14 czerwca 1989 r. w sprawie wskazówek lub oznakowaƒ identyfikacyjnych partii
towaru, do której nale˝y dany Êrodek spo˝ywczy (Dz. Urz. WE L 186 z 30.06.1989, str. 21, z póên. zm.; Dz. Urz. UE Pol-
skie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 10, str. 3);

18) dyrektywy Rady 89/398/EWG z dnia 3 maja 1989 r. w sprawie zbli˝enia ustawodawstw Paƒstw Cz∏onkowskich odno-
szàcych si´ do Êrodków spo˝ywczych specjalnego przeznaczenia ˝ywieniowego (Dz. Urz. WE L 186 z 30.06.1989,
str. 27, z póên. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 10, str. 9);

19) dyrektywy Rady 90/496/EWG z dnia 24 wrzeÊnia 1990 r. w sprawie oznaczania wartoÊci od˝ywczej Êrodków spo˝yw-
czych (Dz. Urz. WE L 276 z 06.10.1990, str. 40, z póên. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 10,
str. 191);

20) dyrektywy Rady 90/642/EWG z dnia 27 listopada 1990 r. w sprawie ustalania najwy˝szych dopuszczalnych poziomów
pozosta∏oÊci pestycydów w niektórych produktach pochodzenia roÊlinnego, w tym owocach i warzywach oraz na ich
powierzchni (Dz. Urz. WE L 350 z 14.12.1990, str. 71, z póên. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 11,
str. 68);

21) dyrektywy Komisji 91/321/EWG z dnia 14 maja 1991 r. w sprawie preparatów dla niemowlàt i preparatów pochodnych
(Dz. Urz. WE L 175 z 04.07.1991, str. 35, z póên. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 10, str. 278);

22) dyrektywy Komisji 92/1/EWG z dnia 13 stycznia 1992 r. w sprawie monitorowania temperatur w Êrodkach transportu,
podczas magazynowania oraz sk∏adowania g∏´boko mro˝onych Êrodków spo˝ywczych przeznaczonych do spo˝ycia
przez ludzi (Dz. Urz. WE L 34 z 11.02.1992, str. 28, z póên. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 11,
str. 73);

23) dyrektywy Komisji 92/2/EWG z dnia 13 stycznia 1992 r. ustanawiajàcej procedur´ pobierania próbek oraz wspólnoto-
wà metod´ analizy do celów urz´dowej kontroli temperatur g∏´boko mro˝onych Êrodków spo˝ywczych przeznaczo-
nych do spo˝ycia przez ludzi (Dz. Urz. WE L 34 z 11.02.1992, str. 30; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13,
t. 11, str. 75);

24) dyrektywy Rady 92/52/EWG z dnia 18 czerwca 1992 r. w sprawie preparatów dla niemowlàt i receptur przeznaczonych
na wywóz do paƒstw trzecich (Dz. Urz. WE L 179 z 01.07.1992, str. 129; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne,
rozdz. 13, t. 11, str. 198);

25) dyrektywy Rady 93/5/EWG z dnia 25 lutego 1993 r. w sprawie pomocy Komisji i wspó∏pracy Paƒstw Cz∏onkowskich
w naukowym badaniu zagadnieƒ dotyczàcych ˝ywnoÊci (Dz. Urz. WE L 52 z 04.03.1993, str. 18; Dz. Urz. UE Polskie wy-
danie specjalne, rozdz. 15, t. 2, str. 208);

26) dyrektywy Komisji 93/10/EWG z dnia 15 marca 1993 r. odnoszàcej si´ do materia∏ów i wyrobów wykonanych z folii
z regenerowanej celulozy przeznaczonych do kontaktu ze Êrodkami spo˝ywczymi (Dz. Urz. WE L 93 z 17.04.1993,
str. 27, z póên. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 12, str. 25);

27) dyrektywy Komisji 93/11/EWG z dnia 15 marca 1993 r. dotyczàcej uwalniania N-nitrozoamin i substancji zdolnych
do tworzenia N-nitrozoamin ze smoczków do karmienia niemowlàt i smoczków do uspokajania wykonanych z kau-
czuku naturalnego lub elastomerów syntetycznych (Dz. Urz. WE L 93 z 17.04.1993, str. 37; Dz. Urz. UE Polskie wyda-
nie specjalne, rozdz. 13, t. 12, str. 35);

28) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/35/WE z dnia 30 czerwca 1994 r. w sprawie substancji s∏odzàcych u˝y-
wanych w Êrodkach spo˝ywczych (Dz. Urz. WE L 237 z 10.09.1994, str. 3, z póên. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie spe-
cjalne, rozdz. 13, t. 13, str. 288);

29) dyrektywy 94/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 czerwca 1994 r. w sprawie barwników u˝ywanych
w Êrodkach spo˝ywczych (Dz. Urz. WE L 237 z 10.09.1994, str. 13; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13,
t. 13, str. 298);

30) dyrektywy Komisji 94/54/WE z dnia 18 listopada 1994 r. dotyczàcej obowiàzkowego umieszczania na etykietach nie-
których Êrodków spo˝ywczych danych szczegó∏owych innych ni˝ wymienione w dyrektywie Rady 79/112/EWG
(Dz. Urz. WE L 300 z 23.11.1994, str. 14, z póên. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 2, str. 404);



———————
31) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 95/2/WE z dnia 20 lutego 1995 r. w sprawie dodatków do ˝ywnoÊci in-

nych ni˝ barwniki i substancje s∏odzàce (Dz. Urz. WE L 61 z 18.03.1995, str. 1, z póên. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wyda-
nie specjalne, rozdz. 13, t. 15, str. 50);

32) dyrektywy Komisji 95/31/WE z dnia 5 lipca 1995 r. ustanawiajàcej szczególne kryteria czystoÊci dotyczàce substancji
s∏odzàcych stosowanych w Êrodkach spo˝ywczych (Dz. Urz. WE L 178 z 28.07.1995, str. 1, z póên. zm.; Dz. Urz. UE Pol-
skie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 15, str. 152);

33) dyrektywy Komisji 95/45/WE z dnia 26 lipca 1995 r. ustanawiajàcej szczególne kryteria czystoÊci dotyczàce barwników
stosowanych w Êrodkach spo˝ywczych (Dz. Urz. WE L 226 z 22.09.1995, str. 1, z póên. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wyda-
nie specjalne, rozdz. 13, t. 15, str. 218);

34) dyrektywy Komisji 96/3/WE z dnia 26 stycznia 1996 r. przyznajàcej odst´pstwo od niektórych przepisów dyrektywy Ra-
dy 93/43/EWG w sprawie higieny Êrodków spo˝ywczych w odniesieniu do transportu morskiego p∏ynnych olejów
i t∏uszczów luzem (Dz. Urz. WE L 21 z 27.01.1996, str. 42; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 15,
str. 432);

35) dyrektywy Komisji 96/5/WE z dnia 16 lutego 1996 r. w sprawie przetworzonej ˝ywnoÊci na bazie zbó˝ oraz ˝ywnoÊci
dla niemowlàt i ma∏ych dzieci (Dz. Urz. WE L 49 z 28.02.1996, str. 17, z póên. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjal-
ne, rozdz. 13, t. 15, str. 442);

36) dyrektywy Komisji 96/8/WE z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie ˝ywnoÊci przeznaczonej do u˝ycia w dietach o obni˝o-
nej energetycznoÊci (Dz. Urz. WE L 55 z 06.03.1996, str. 22; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 15,
str. 454);

37) dyrektywy Komisji 96/77/WE z dnia 2 grudnia 1996 r. ustanawiajàcej szczególne kryteria czystoÊci dla dodatków
do Êrodków spo˝ywczych innych ni˝ barwniki i substancje s∏odzàce (Dz. Urz. WE L 339 z 30.12.1996, str. 1, z póên. zm.;
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 18, str. 50);

38) dyrektywy Komisji 98/28/WE z dnia 29 kwietnia 1998 r. przyznajàcej odst´pstwo od niektórych przepisów dyrektywy
93/43/EWG w sprawie higieny Êrodków spo˝ywczych w odniesieniu do transportu morskiego cukru nierafinowanego
luzem (Dz. Urz. WE L 140 z 12.05.1998, str. 10; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 281);

39) dyrektywy Komisji 98/53/WE z dnia 16 lipca 1998 r. ustanawiajàcej metody pobierania próbek oraz metody analiz
do celów urz´dowej kontroli poziomów niektórych substancji zanieczyszczajàcych w Êrodkach spo˝ywczych (Dz. Urz.
WE L 201 z 17.07.1998, str. 93, z póên. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 4, str. 50);

40) dyrektywy 1999/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 lutego 1999 r. w sprawie zbli˝enia ustawodawstw
Paƒstw Cz∏onkowskich dotyczàcych Êrodków spo˝ywczych oraz sk∏adników Êrodków spo˝ywczych poddanych dzia∏a-
niu promieniowania jonizujàcego (Dz. Urz. WE L 66 z 13.03.1999, str. 16; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne,
rozdz. 13, t. 23, str. 236);

41) dyrektywy 1999/3/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 lutego 1999 r. w sprawie ustanowienia wspólnoto-
wego wykazu Êrodków spo˝ywczych oraz sk∏adników Êrodków spo˝ywczych poddanych dzia∏aniu promieniowania jo-
nizujàcego (Dz. Urz. WE L 66 z 13.03.1999, str. 24; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 23, str. 244);

42) dyrektywy Komisji 1999/21/WE z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie dietetycznych Êrodków spo˝ywczych specjalnego
przeznaczenia medycznego (Dz. Urz. WE L 91 z 07.04.1999, str. 29; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13,
t. 23, str. 273);

43) dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie zbli˝enia ustawodawstw
Paƒstw Cz∏onkowskich w zakresie etykietowania, prezentacji i reklamy Êrodków spo˝ywczych (Dz. Urz. WE L 109
z 06.05.2000, str. 29, z póên. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 5, str. 75);

44) dyrektywy Komisji 2001/15/WE z dnia 15 lutego 2001 r. w sprawie substancji, które mogà byç dodawane w szczegól-
nych celach od˝ywczych do ˝ywnoÊci specjalnego przeznaczenia ˝ywieniowego (Dz. Urz. WE L 52 z 22.02.2001,
str. 19, z póên. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 26, str. 188, z póên. zm.);

45) dyrektywy Komisji 2001/22/WE z dnia 8 marca 2001 r. ustanawiajàcej metody pobierania próbek i metody analiz
do celów urz´dowej kontroli poziomów o∏owiu, kadmu, rt´ci i 3-MCPD w Êrodkach spo˝ywczych (Dz. Urz. WE L 77
z 16.03.2001, str. 14; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 26, str. 201);

46) dyrektywy Komisji 2002/16/WE z dnia 20 lutego 2002 r. w sprawie wykorzystania niektórych pochodnych epoksydo-
wych w materia∏ach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu ze Êrodkami spo˝ywczymi (Dz. Urz. WE L 51 z 22.02.2002,
str. 27, z póên. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 29, str. 267);

47) dyrektywy Komisji 2002/26/WE z dnia 13 marca 2002 r. ustanawiajàcej metody pobierania próbek i metody analiz
do celów urz´dowej kontroli poziomów ochratoksyny A w Êrodkach spo˝ywczych (Dz. Urz. WE L 75 z 16.03.2002, str.
38, z póên. zm.; Dz. Urz. E Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 29, str. 280);

48) dyrektywy 2002/46/EWG Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie zbli˝enia ustawo-
dawstw Paƒstw Cz∏onkowskich odnoszàcych si´ do suplementów ˝ywnoÊciowych (Dz. Urz. WE L 183 z 12.07.2002,
str. 51; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 29, str. 490);

49) dyrektywy Komisji 2002/63/WE z dnia 11 lipca 2002 r. ustanawiajàcej wspólnotowe metody pobierania próbek do ce-
lów urz´dowej kontroli pozosta∏oÊci pestycydów w produktach pochodzenia roÊlinnego i zwierz´cego oraz na ich po-
wierzchni oraz uchylajàcej dyrektyw´ 79/700/EWG (Dz. Urz. WE L 187 z 16.07.2002, str. 30; Dz. Urz. UE Polskie wyda-
nie specjalne, rozdz. 3, t. 36, str. 228);
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nia 2004 r. ustanawiajàcym szczególne przepisy
dotyczàce higieny w odniesieniu do ˝ywnoÊci po-
chodzenia zwierz´cego (Dz. Urz. UE L 139
z 30.04.2004, str. 55; Dz. Urz. UE Polskie wydanie
specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 14), zwanym dalej
„rozporzàdzeniem nr 853/2004”, rozporzàdzeniu
(WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Ra-
dy z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiajàcym

szczególne przepisy dotyczàce organizacji urz´do-
wych kontroli w odniesieniu do produktów pocho-
dzenia zwierz´cego przeznaczonych do spo˝ycia
przez ludzi (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 206;
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3,
t. 45, str. 75) i w ustawie z dnia 16 grudnia 2005 r.
o produktach pochodzenia zwierz´cego (Dz. U.
z 2006 r. Nr 17, poz. 127);
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3) artyku∏ów rolno-spo˝ywczych w zakresie jakoÊci
handlowej tych artyku∏ów okreÊlonej przepisami
ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakoÊci handlo-
wej artyku∏ów rolno-spo˝ywczych (Dz. U. z 2005 r.
Nr 187, poz. 1577 oraz z 2006 r. Nr 170, poz. 1217).

2. Ustawy nie stosuje si´ do osób zbierajàcych indy-
widualnie grzyby rosnàce w warunkach naturalnych,
obj´te wykazem okreÊlonym na podstawie art. 44 pkt 1.

Art. 3. 1. ˚ywnoÊcià (Êrodkiem spo˝ywczym) jest
ka˝da substancja lub produkt w rozumieniu art. 2 roz-
porzàdzenia nr 178/2002.

2. Produkty niespe∏niajàce wymagaƒ prawa ˝yw-
noÊciowego nie mogà byç oznakowane i wprowadza-
ne do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
jako ˝ywnoÊç.

3. U˝yte w ustawie okreÊlenia oznaczajà:

1) analiza ryzyka — analiz´ ryzyka w rozumieniu art. 3
pkt 10 rozporzàdzenia nr 178/2002;

2) aromaty (Êrodki aromatyzujàce) — substancje aro-
matyczne, preparaty aromatyczne, aromaty prze-
tworzone, aromaty dymu w´dzarniczego lub ich
mieszaniny, przeznaczone do u˝ycia w Êrodkach
spo˝ywczych albo na ich powierzchni, w celu nada-
nia zapachu lub smaku; aromaty nie obejmujà:

a) substancji jadalnych i produktów przeznaczo-
nych do spo˝ycia w stanie niezmienionym, z lub
bez procesów rekonstytucji, 

b) substancji, które posiadajà wy∏àcznie s∏odki,
kwaÊny lub s∏ony smak, 

c) produktów pochodzenia roÊlinnego lub zwierz´-
cego naturalnie posiadajàcych w∏aÊciwoÊci aro-
matyzujàce

— je˝eli nie sà one u˝yte jako êród∏o aromatów;

3) aromat dymu w´dzarniczego — ekstrakty dymu
w´dzarniczego stosowanego w tradycyjnych pro-
cesach w´dzenia ˝ywnoÊci;

4) aromat przetworzony — produkty otrzymane
zgodnie z dobrà praktykà produkcyjnà przez
ogrzewanie do temperatury nie wy˝szej ni˝ 180oC
przez okres nie d∏u˝szy ni˝ 15 minut mieszaniny
sk∏adników, bez wzgl´du na to czy majà one w∏a-
ÊciwoÊci aromatyzujàce, z których co najmniej je-
den sk∏adnik zawiera azot aminowy, a inny jest cu-
krem redukujàcym;

5) bezpieczeƒstwo ˝ywnoÊci — ogó∏ warunków, które
muszà byç spe∏niane, dotyczàcych w szczególnoÊci:

a) stosowanych substancji dodatkowych i aroma-
tów, 

b) poziomów substancji zanieczyszczajàcych, 

c) pozosta∏oÊci pestycydów, 

d) warunków napromieniania ˝ywnoÊci, 

e) cech organoleptycznych,

i dzia∏aƒ, które muszà byç podejmowane na wszyst-
kich etapach produkcji lub obrotu ˝ywnoÊcià 

— w celu zapewnienia zdrowia i ˝ycia cz∏owieka;

6) cechy organoleptyczne — zespó∏ cech obejmujà-
cych smak, zapach, wyglàd, w tym barw´ i konsy-
stencj´, Êrodków spo˝ywczych, które mo˝na wyod-
r´bniç i oceniç przy pomocy zmys∏ów cz∏owieka;

7) data minimalnej trwa∏oÊci — dat´, do której prawi-
d∏owo przechowywany Êrodek spo˝ywczy zacho-
wuje swoje w∏aÊciwoÊci; data powinna byç poprze-
dzona okreÊleniem „najlepiej spo˝yç przed” albo
okreÊleniem „najlepiej spo˝yç przed koƒcem”;

8) dobra praktyka higieniczna (Good Hygienic Practice
— GHP) — dzia∏ania, które muszà byç podj´te, i wa-
runki higieniczne, które muszà byç spe∏niane i kon-
trolowane na wszystkich etapach produkcji lub ob-
rotu, aby zapewniç bezpieczeƒstwo ˝ywnoÊci;

9) dobra praktyka produkcyjna (Good Manufacturing
Practice — GMP) — dzia∏ania, które muszà byç
podj´te, i warunki, które muszà byç spe∏niane, aby

———————
50) dyrektywy Komisji 2002/67/WE z dnia 18 lipca 2002 r. w sprawie etykietowania Êrodków spo˝ywczych zawierajàcych

chinin´ oraz Êrodków spo˝ywczych zawierajàcych kofein´ (Dz. Urz. WE L 191 z 19.07.2002, str. 20; Dz. Urz. UE Polskie
wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 7, str. 116);

51) dyrektywy Komisji 2002/69/WE z dnia 26 lipca 2002 r. ustanawiajàcej metody pobierania próbek i metody analizy do ce-
lów urz´dowej kontroli dioksyn i oznaczania dioksynopodobnych polichlorowanych bifenyli (PCB) w Êrodkach spo˝yw-
czych (Dz. Urz. WE L 209 z 06.08.2002, str. 5, z póên. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 29, str. 525);

52) dyrektywy Komisji 2002/72/WE z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie materia∏ów i wyrobów z tworzyw sztucznych prze-
znaczonych do kontaktu ze Êrodkami spo˝ywczymi (Dz. Urz. WE L 220 z 15.08.2002, str. 18, z póên. zm.; Dz. Urz. UE
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 29, str. 535);

53) dyrektywy Komisji 2003/40/WE z dnia 16 maja 2003 r. ustanawiajàcej wykaz, st´˝enia graniczne i wymogi w zakresie
etykietowania dla sk∏adników naturalnych wód mineralnych oraz warunki zastosowania powietrza wzbogaconego
w ozon do oczyszczania naturalnych wód mineralnych i wód êródlanych (Dz. Urz. UE L 126 z 22.05.2003, str. 34;
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 31, str. 193);

54) dyrektywy Komisji 2003/78/WE z dnia 11 sierpnia 2003 r. ustanawiajàcej metody pobierania próbek i metody analizy
do celów urz´dowej kontroli poziomów patuliny w Êrodkach spo˝ywczych (Dz. Urz. UE L 203 z 12.08.2003, str. 40;
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 31, str. 402);

55) dyrektywy Komisji 2004/16/WE z dnia 12 lutego 2004 r. ustanawiajàcej metody pobierania próbek i metody analizy
do celów urz´dowej kontroli poziomów cyny w ˝ywnoÊci konserwowanej (Dz. Urz. UE L 42 z 13.02.2004, str. 16;
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 33, str. 82);

56) dyrektywy Komisji 2005/10/WE z dnia 4 lutego 2005 r. ustanawiajàcej metody pobierania próbek i metody analizy do ce-
lów urz´dowej kontroli poziomów benzo [a]pirenu w Êrodkach spo˝ywczych (Dz. Urz. UE L 34 z 08.02.2005, str. 15);

57) dyrektywy Komisji 2005/38/WE z dnia 6 czerwca 2005 r. ustanawiajàcej metody pobierania próbek i metody analizy do ce-
lów urz´dowej kontroli poziomów toksyn Fusarium w Êrodkach spo˝ywczych (Dz. Urz. UE L 143 z 07.06.2005, str. 18).



produkcja ˝ywnoÊci oraz materia∏ów i wyrobów
przeznaczonych do kontaktu z ˝ywnoÊcià odbywa-
∏y si´ w sposób zapewniajàcy bezpieczeƒstwo
˝ywnoÊci, zgodnie z jej przeznaczeniem;

10) dostawy bezpoÊrednie — dzia∏alnoÊç, o której mo-
wa w art. 1 ust. 2 lit. c rozporzàdzenia nr 852/2004;

11) informowanie o ryzyku — informowanie o ryzy-
ku w rozumieniu art. 3 pkt 13 rozporzàdzenia
nr 178/2002;

12) materia∏y i wyroby przeznaczone do kontaktu
z ˝ywnoÊcià — materia∏y i wyroby, do których ma
zastosowanie rozporzàdzenie nr 1935/2004, zgod-
nie z art. 1 ust. 2 i 3 tego rozporzàdzenia;

13) monitoring — monitorowanie w rozumieniu art. 2
pkt 8 rozporzàdzenia nr 882/2004;

14) najwy˝szy dopuszczalny poziom pozosta∏oÊci pe-
stycydów — najwy˝szy dopuszczalny poziom po-
zosta∏oÊci (Najwy˝szy Dopuszczalny Poziom —
NDP) w rozumieniu art. 3 ust. 2 lit. d rozporzàdze-
nia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwy˝-
szych dopuszczalnych poziomów pozosta∏oÊci pe-
stycydów w ˝ywnoÊci i paszy pochodzenia roÊlin-
nego i zwierz´cego oraz na ich powierzchni, zmie-
niajàcego dyrektyw´ Rady 91/414/EWG (Dz. Urz.
UE L 70 z 16.03.2005, str. 1), zwanego dalej „rozpo-
rzàdzeniem nr 396/2005”; 

15) naturalna woda mineralna — wod´ podziemnà
wydobywanà jednym lub kilkoma otworami natu-
ralnymi lub wierconymi, ró˝niàcà si´ od wody
przeznaczonej do spo˝ycia przez ludzi pierwotnà
czystoÊcià pod wzgl´dem chemicznym i mikrobio-
logicznym oraz charakterystycznym stabilnym
sk∏adem mineralnym, a tak˝e w∏aÊciwoÊciami ma-
jàcymi znaczenie fizjologiczne, powodujàcymi ko-
rzystne oddzia∏ywanie na zdrowie ludzi;

16) naturalna woda êródlana — wod´ podziemnà wy-
dobywanà jednym lub kilkoma otworami natural-
nymi lub wierconymi, pierwotnie czystà pod
wzgl´dem chemicznym i mikrobiologicznym, nie-
ró˝niàcà si´ w∏aÊciwoÊciami i sk∏adem mineral-
nym od wody przeznaczonej do spo˝ycia przez lu-
dzi, okreÊlonymi w przepisach ustawy z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wo-
d´ i zbiorowym odprowadzaniu Êcieków (Dz. U.
z 2006 r. Nr 123, poz. 858);

17) nowa ˝ywnoÊç — ˝ywnoÊç i sk∏adniki ˝ywnoÊci,
do których ma zastosowanie rozporzàdzenie (WE)
nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
27 stycznia 1997 r. dotyczàce nowej ˝ywnoÊci i no-
wych sk∏adników ˝ywnoÊci (Dz. Urz. WE L 43
z 14.02.1997, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie
specjalne, rozdz. 13, t. 18, str. 244), zwane dalej
„rozporzàdzeniem nr 258/97”, zgodnie z art. 1 tego
rozporzàdzenia;

18) ocena ryzyka — ocen´ ryzyka w rozumieniu art. 3
pkt 11 rozporzàdzenia nr 178/2002;

19) opakowany Êrodek spo˝ywczy — okreÊlonà iloÊç
Êrodka spo˝ywczego przeznaczonà w takiej posta-

ci dla konsumenta finalnego lub do zak∏adu ˝ywie-
nia zbiorowego, umieszczonà w opakowaniu,
przed oferowaniem konsumentowi lub do zak∏adu
˝ywienia zbiorowego, w taki sposób, ˝e zmiana za-
wartoÊci jest niemo˝liwa bez otwarcia lub zmiany
tego opakowania, bez wzgl´du na to, czy opako-
wanie obejmuje ca∏y Êrodek spo˝ywczy lub jego
cz´Êç;

20) otwór — miejsce czerpania (wydobywania) natu-
ralnej wody mineralnej lub naturalnej wody êró-
dlanej z naturalnego êród∏a lub z odwiertu;

21) oÊwiadczenie ˝ywieniowe — ka˝dà informacj´,
w tym reklam´, która stwierdza lub sugeruje, ˝e
Êrodek spo˝ywczy posiada szczególnà wartoÊç od-
˝ywczà ze wzgl´du na: 

a) energi´, którà dostarcza (w zmniejszonej lub
zwi´kszonej iloÊci), albo nie dostarcza,

b) wartoÊci od˝ywcze, które zawiera (w zmniejszo-
nej lub zwi´kszonej iloÊci), albo nie zawiera;

22) podmiot dzia∏ajàcy na rynku spo˝ywczym — pod-
miot w rozumieniu art. 3 pkt 3 rozporzàdzenia
nr 178/2002;

23) pozosta∏oÊci pestycydów — pozosta∏oÊci pestycy-
dów w rozumieniu art. 3 ust. 2 lit. c rozporzàdzenia
nr 396/2005; 

24) prawo ˝ywnoÊciowe — prawo ˝ywnoÊciowe w ro-
zumieniu art. 3 pkt 1 rozporzàdzenia nr 178/2002;

25) preparat aromatyczny — produkt inny ni˝ natural-
ne substancje aromatyczne, zag´szczony lub nie,
posiadajàcy w∏aÊciwoÊci aromatyzujàce, który jest
otrzymywany w wyniku odpowiednich procesów
fizycznych (w∏àcznie z destylacjà i ekstrakcjà roz-
puszczalnikami ekstrakcyjnymi), albo w drodze
procesów enzymatycznych lub mikrobiologicz-
nych, z produktów pochodzenia roÊlinnego lub
zwierz´cego, w postaci surowców lub po ich prze-
tworzeniu do spo˝ycia przez ludzi za pomocà tra-
dycyjnych metod produkcji ˝ywnoÊci (w∏àcznie
z suszeniem, pra˝eniem i fermentacjà);

26) preparat do dalszego ˝ywienia niemowlàt — Êro-
dek spo˝ywczy specjalnego przeznaczenia ˝ywie-
niowego stanowiàcy podstawowy p∏ynny sk∏ad-
nik stopniowo ró˝nicujàcej si´ diety, stosowany
w ˝ywieniu niemowlàt powy˝ej czwartego miesià-
ca ˝ycia;

27) preparat do poczàtkowego ˝ywienia niemowlàt —
Êrodek spo˝ywczy specjalnego przeznaczenia ˝y-
wieniowego stosowany w ˝ywieniu niemowlàt,
pokrywajàcy ca∏kowite zapotrzebowanie ˝ywie-
niowe przez pierwsze cztery do szeÊciu miesi´cy
˝ycia;

28) produkcja pierwotna — produkcj´ podstawo-
wà w rozumieniu art. 3 pkt 17 rozporzàdzenia
nr 178/2002;

29) produkcja Êrodków spo˝ywczych — czynnoÊci
obejmujàce przygotowywanie surowców do prze-
robu, ich przechowywanie, poddawanie proce-
som technologicznym, pakowanie i znakowanie
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oraz wszelkie inne czynnoÊci zwiàzane z przygoto-
wywaniem do obrotu, a tak˝e przechowywanie
wyrobów gotowych do czasu wprowadzenia ich
do obrotu;

30) rozpuszczalnik — substancj´ przeznaczonà do roz-
puszczania Êrodków spo˝ywczych lub ich sk∏adni-
ków, ∏àcznie z substancjami zanieczyszczajàcymi
obecnymi w tych Êrodkach spo˝ywczych lub na
ich powierzchni albo w ich sk∏adnikach;

31) rozpuszczalnik ekstrakcyjny — rozpuszczalnik u˝y-
ty do ekstrakcji w procesie przetwarzania surow-
ców, Êrodków spo˝ywczych, ich komponentów lub
sk∏adników, który jest z nich usuni´ty, chyba ˝e
znajduje si´ w tych Êrodkach spo˝ywczych lub
sk∏adnikach jako pozosta∏oÊç lub pochodne z po-
wodów niezamierzonych, lecz technologicznie nie-
uniknionych; 

32) ryzyko — ryzyko w rozumieniu art. 3 pkt 9 rozpo-
rzàdzenia nr 178/2002;

33) sk∏adnik od˝ywczy — sk∏adnik pokarmowy niezb´d-
ny do od˝ywiania organizmu cz∏owieka, zw∏aszcza
bia∏ko, w´glowodany, t∏uszcze, witaminy, sk∏adniki
mineralne; 

34) sk∏adnik ˝ywnoÊci — ka˝dà substancj´ wyst´pujà-
cà w ˝ywnoÊci, w tym substancje dodatkowe i aro-
maty, u˝ytà przy wytwarzaniu lub przygotowywa-
niu Êrodków spo˝ywczych, obecnà w gotowym
produkcie, nawet je˝eli jest ona w zmienionej for-
mie;

35) substancja aromatyczna — substancj´ chemicznà
posiadajàcà w∏aÊciwoÊci aromatyzujàce, w tym:

a) naturalnà substancj´ aromatycznà otrzymanà
w wyniku odpowiednich procesów fizycznych,
w∏àcznie z destylacjà i ekstrakcjà rozpuszczal-
nikami, enzymatycznych lub mikrobiologicz-
nych, z surowców pochodzenia roÊlinnego lub
zwierz´cego, zarówno nieprzetworzonych, jak
i po ich przetworzeniu do spo˝ycia przez ludzi
tradycyjnymi metodami produkcji ˝ywnoÊci
(w∏àcznie z suszeniem, pra˝eniem i fermenta-
cjà),

b) identycznà z naturalnà substancj´ aromatycz-
nà otrzymanà w wyniku syntezy chemicznej
lub wyodr´bnionà przy zastosowaniu proce-
sów chemicznych; pod wzgl´dem chemicznym
jest ona identyczna z substancjami naturalnie
wyst´pujàcymi w produktach pochodzenia ro-
Êlinnego lub zwierz´cego, o których mowa
w lit. a,

c) syntetycznà substancj´ aromatycznà otrzymanà
w wyniku syntezy chemicznej; pod wzgl´dem
chemicznym nie jest ona identyczna z substan-
cjami naturalnie wyst´pujàcymi w produktach
pochodzenia roÊlinnego lub zwierz´cego, o któ-
rych mowa w lit. a;

36) substancja dodatkowa — substancj´, która nie jest
zwyczajowo odr´bnie spo˝ywana jako ˝ywnoÊç,
nieb´dàcà typowym sk∏adnikiem ˝ywnoÊci, nieza-
le˝nie od tego, czy posiada wartoÊç od˝ywczà, czy

nie, której celowe u˝ycie technologiczne w proce-
sie produkcji, przetwarzania, przygotowywania,
pakowania, przewozu i przechowywania ˝ywnoÊci
spowoduje lub mo˝e spowodowaç, ˝e substancja
ta stanie si´ bezpoÊrednio lub poÊrednio sk∏adni-
kiem Êrodka spo˝ywczego albo pó∏produktów b´-
dàcych jego komponentami; 

37) substancja pomagajàca w przetwarzaniu — sub-
stancj´, która sama nie jest spo˝ywana jako sk∏ad-
nik ˝ywnoÊci, a jest celowo stosowana w przetwa-
rzaniu surowców, Êrodków spo˝ywczych lub ich
sk∏adników dla osiàgni´cia zamierzonego celu
technologicznego w procesie produkcji, która mo-
˝e spowodowaç niezamierzone, lecz technicznie
nieuniknione wystàpienie jej pozosta∏oÊci lub jej
pochodnych w produkcie koƒcowym, w iloÊci, któ-
ra nie zagra˝a zdrowiu oraz nie spe∏nia funkcji
technologicznej w gotowym produkcie;

38) substancja zanieczyszczajàca — substancj´ zanie-
czyszczajàcà w rozumieniu art. 1 rozporzàdzenia
Rady (EWG) nr 315/93 z dnia 8 lutego 1993 r. usta-
nawiajàcego procedury Wspólnoty w odniesieniu
do substancji ska˝ajàcych w ˝ywnoÊci (Dz. Urz.
WE L 37 z 13.02.1993, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie
wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 2, str. 204), zwane-
go dalej „rozporzàdzeniem nr 315/93”;

39) suplement diety — Êrodek spo˝ywczy, którego ce-
lem jest uzupe∏nienie normalnej diety, b´dàcy
skoncentrowanym êród∏em witamin lub sk∏adni-
ków mineralnych lub innych substancji wykazujà-
cych efekt od˝ywczy lub inny fizjologiczny, poje-
dynczych lub z∏o˝onych, wprowadzany do obrotu
w formie umo˝liwiajàcej dawkowanie, w postaci:
kapsu∏ek, tabletek, dra˝etek i w innych podob-
nych postaciach, saszetek z proszkiem, ampu∏ek
z p∏ynem, butelek z kroplomierzem i w innych po-
dobnych postaciach p∏ynów i proszków przezna-
czonych do spo˝ywania w ma∏ych, odmierzonych
iloÊciach jednostkowych, z wy∏àczeniem produk-
tów posiadajàcych w∏aÊciwoÊci produktu leczni-
czego w rozumieniu przepisów prawa farmaceu-
tycznego;

40) surowce — produkty produkcji pierwotnej w rozu-
mieniu art. 2 ust. 1 lit. b rozporzàdzenia nr 852/2004;

41) system analizy zagro˝eƒ i krytycznych punktów
kontroli (Hazard Analysis and Critical Control Po-
ints), zwany dalej „systemem HACCP” — post´-
powanie majàce na celu zapewnienie bezpieczeƒ-
stwa ˝ywnoÊci przez identyfikacj´ i oszacowanie
skali zagro˝eƒ z punktu widzenia wymagaƒ zdro-
wotnych ˝ywnoÊci oraz ryzyka wystàpienia za-
gro˝eƒ podczas przebiegu wszystkich etapów
produkcji i obrotu ˝ywnoÊcià; system ten ma
równie˝ na celu okreÊlenie metod eliminacji lub
ograniczania zagro˝eƒ oraz ustalenie dzia∏aƒ ko-
rygujàcych;

42) system wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej
˝ywnoÊci i paszach (Rapid Alert System for Fo-
od and Feed), zwany dalej „systemem RASFF” —
post´powanie organów urz´dowej kontroli ˝yw-
noÊci i innych podmiotów realizujàcych zadania
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z zakresu bezpieczeƒstwa ˝ywnoÊci, zgodnie z za-
sadami okreÊlonymi w art. 50—52 rozporzàdzenia
nr 178/2002;

43) Êrodek spo˝ywczy specjalnego przeznaczenia ˝y-
wieniowego — Êrodek spo˝ywczy, który ze wzgl´-
du na specjalny sk∏ad lub sposób przygotowania
wyraênie ró˝ni si´ od Êrodków spo˝ywczych po-
wszechnie spo˝ywanych i zgodnie z informacjà za-
mieszczonà na opakowaniu jest wprowadzany
do obrotu z przeznaczeniem do zaspokajania
szczególnych potrzeb ˝ywieniowych:

a) osób, których procesy trawienia i metabolizmu
sà zachwiane lub osób, które ze wzgl´du na
specjalny stan fizjologiczny mogà odnieÊç
szczególne korzyÊci z kontrolowanego spo˝ycia
okreÊlonych substancji zawartych w ˝ywnoÊci
— taki Êrodek spo˝ywczy mo˝e byç okreÊlany
jako „dietetyczny”,

b) zdrowych niemowlàt i ma∏ych dzieci w wieku
od roku do 3 lat;

44) Êrodek spo˝ywczy szkodliwy dla zdrowia lub ˝ycia
cz∏owieka — Êrodek spo˝ywczy, którego spo˝ycie
w warunkach normalnych i zgodnie z przeznacze-
niem mo˝e spowodowaç negatywne skutki dla
zdrowia lub ˝ycia cz∏owieka, w szczególnoÊci, je˝eli:

a) nie spe∏nia wymagaƒ zdrowotnych okreÊlonych
w dziale II, 

b) zawiera: 

— substancje zanieczyszczajàce lub zanieczysz-
czenia mikrobiologiczne w iloÊciach przekra-
czajàcych dopuszczalne poziomy okreÊlone
w rozporzàdzeniach Unii Europejskiej3) oraz
inne zanieczyszczenia, 

— pozosta∏oÊci ska˝eƒ promieniotwórczych
w iloÊciach przekraczajàcych poziomy okre-
Êlone w rozporzàdzeniach Unii Europejskiej4), 

— weterynaryjne produkty lecznicze w iloÊciach
przekraczajàcych dopuszczalne poziomy lub
zabronione okreÊlone w rozporzàdzeniach
Unii Europejskiej5), 

— inne substancje szkodliwe dla zdrowia lub
˝ycia cz∏owieka okreÊlone w przepisach Unii
Europejskiej;

45) Êrodek spo˝ywczy zafa∏szowany — Êrodek spo-
˝ywczy, którego sk∏ad lub inne w∏aÊciwoÊci zosta-
∏y zmienione, a konsument nie zosta∏ o tym poin-
formowany w sposób okreÊlony w art. 45 oraz
w przepisach wydanych na podstawie art. 50, albo
Êrodek spo˝ywczy, w którym zosta∏y wprowadzo-
ne zmiany majàce na celu ukrycie jego rzeczywi-
stego sk∏adu lub innych w∏aÊciwoÊci; Êrodek spo-
˝ywczy jest Êrodkiem spo˝ywczym zafa∏szowa-
nym, w szczególnoÊci je˝eli: 

a) dodano do niego substancje zmieniajàce jego
sk∏ad lub obni˝ajàce jego wartoÊç od˝ywczà,

b) odj´to sk∏adnik lub zmniejszono zawartoÊç jed-
nego lub kilku sk∏adników decydujàcych o war-
toÊci od˝ywczej lub innej w∏aÊciwoÊci Êrodka
spo˝ywczego, 

c) dokonano zabiegów, które ukry∏y jego rzeczywi-
sty sk∏ad lub nada∏y mu wyglàd Êrodka spo˝yw-
czego o nale˝ytej jakoÊci,

d) niezgodnie z prawdà podano jego nazw´, sk∏ad,
dat´ lub miejsce produkcji, termin przydatnoÊci
do spo˝ycia lub dat´ minimalnej trwa∏oÊci albo
w inny sposób nieprawid∏owo go oznakowano

— wp∏ywajàc przez te dzia∏ania na bezpieczeƒstwo
Êrodka spo˝ywczego;
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3) Rozporzàdzenie Komisji (WE) nr 466/2001 z dnia 8 marca

2001 r. ustalajàce najwy˝sze dopuszczalne poziomy dla
niektórych substancji zanieczyszczajàcych w Êrodkach spo-
˝ywczych (Dz. Urz. WE L 77 z 16.03.2001, str. 1.; Dz. Urz. UE
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 64); zmiany
wymienionego rozporzàdzenia zosta∏y og∏oszone
w Dz. Urz. WE L 321 z 6.12.2001, str. 1 — w odniesieniu
do dioksyn i polichlorowanych bifenyli; Dz. Urz. WE L 37
z 07.02.2002, str. 4, Dz. Urz. WE L 41 z 13.02.2002, str. 12 —
w odniesieniu do aflatoksyn; Dz. Urz. WE L 75 z 16.03.2002,
str. 18 — w odniesieniu do ochratoksyny A; Dz. Urz. WE L
86 z 03.04.2002, str. 5 — w odniesieniu do azotanów;
Dz. Urz. UE L 203 z 12.08.2003, str. 1 — w odniesieniu
do patuliny; Dz. Urz. UE L 326 z 13.12.2003, str. 12 — odnie-
sieniu do aflatoksyn; Dz. Urz. UE L 42 z 13.02.2004, str. 3 —
w odniesieniu do cyny nieorganicznej w ˝ywnoÊci; Dz. Urz.
UE L 74 z 12.03.2004, str. 11 — w odniesieniu do patuliny;
Dz. Urz. UE L 104 z 08.04.2004, str. 48 — w odniesieniu
do zawartoÊci azotanów w od˝ywkach dla niemowlàt i ma-
∏ych dzieci; Dz. Urz. UE L 106 z 15.04.2004, str. 3 — w zakre-
sie aflatoksyn i ochratoksyny A w ˝ywnoÊci dla niemowlàt
i ma∏ych dzieci; Dz. Urz. UE L 16 z 20.01.2005, str. 43 —
w odniesieniu do metali ci´˝kich; Dz. Urz. UE L 34
z 8.02.2005, str. 3 — w odniesieniu do wielopierÊcienio-
wych w´glowodorów aromatycznych (benzo [a]pirenu);
Dz. Urz. UE L 143 z 7.06.2005, str. 3 — w odniesieniu
do toksyn Fusarium; rozporzàdzenie Komisji (WE)
nr 2073/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie kryte-
riów mikrobiologicznych dotyczàcych Êrodków spo˝yw-
czych (Dz. Urz. UE L 338 z 22.12.2005, str. 1). 

———————
4) Rozporzàdzenie Rady (EWG) nr 737/90 z dnia 22 marca

1990 r. w sprawie warunków regulujàcych przywóz pro-
duktów rolnych pochodzàcych z paƒstw trzecich w na-
st´pstwie wypadku w elektrowni jàdrowej w Czarnobylu
(Dz. Urz. WE L 82 z 29.03.1990, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie
wydanie specjalne, rozdz. 11, t. 17, str. 78); rozporzàdzenie
Rady (EURATOM) nr 3954/87 z dnia 22 grudnia 1987 r.
ustanawiajàce maksymalne dozwolone poziomy ska˝enia
radioaktywnego Êrodków spo˝ywczych oraz pasz po wy-
padku jàdrowym lub w ka˝dym innym przypadku pogoto-
wia radiologicznego (Dz. Urz. WE L 371 z 30.12.1987,
str. 11; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15,
t. 1, str. 333); rozporzàdzenie Komisji (EURATOM)
nr 944/89 z dnia 12 kwietnia 1989 r. ustanawiajàce maksy-
malne dozwolone poziomy ska˝enia radioaktywnego
w Êrodkach spo˝ywczych o mniejszym znaczeniu w na-
st´pstwie wypadku jàdrowego lub w ka˝dym innym przy-
padku pogotowia radiologicznego (Dz. Urz. WE L 101
z 13.04.1989, str. 17; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjal-
ne, rozdz. 15, t. 1, str. 347). 

5) Rozporzàdzenie Rady (EWG) nr 2377/90 z dnia 26 czerwca
1990 r. ustanawiajàce wspólnotowà procedur´ dla okre-
Êlania maksymalnego limitu pozosta∏oÊci weterynaryj-
nych produktów leczniczych w Êrodkach spo˝ywczych po-
chodzenia zwierz´cego (Dz. Urz. WE L 224 z 18.08.1990,
str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3,
t. 10, str. 111). 



46) Êrodek spo˝ywczy zepsuty — Êrodek spo˝ywczy,
którego sk∏ad lub w∏aÊciwoÊci uleg∏y zmianom
wskutek nieprawid∏owoÊci zaistnia∏ych na etapie
produkcji, obrotu lub pod wp∏ywem dzia∏aƒ czyn-
ników naturalnych, takich jak: wilgotnoÊç, czas,
temperatura lub Êwiat∏o, albo wskutek obecnoÊci
drobnoustrojów, a tak˝e zanieczyszczeƒ, powodu-
jàcych, ˝e nie nadaje si´ on do spo˝ycia zgodnie
z jego przeznaczeniem w rozumieniu art. 14 ust. 2
lit. b i ust. 5 rozporzàdzenia nr 178/2002;

47) termin przydatnoÊci do spo˝ycia — termin, po up∏y-
wie którego Êrodek spo˝ywczy traci przydatnoÊç
do spo˝ycia; termin ten jest podawany w przypad-
ku Êrodków spo˝ywczych nietrwa∏ych mikrobiolo-
gicznie, ∏atwo psujàcych si´; data powinna byç po-
przedzona okreÊleniem „nale˝y spo˝yç do:”;

48) uj´cie wód podziemnych — zespó∏ urzàdzeƒ wod-
nych s∏u˝àcych do wydobywania wody podziem-
nej i jednoczeÊnie zabezpieczajàcych t´ wod´
przed zanieczyszczeniem;

49) urz´dowe kontrole ˝ywnoÊci — urz´dowe kontrole
w rozumieniu art. 2 pkt 1 rozporzàdzenia
nr 882/2004 w zakresie odnoszàcym si´ do bezpie-
czeƒstwa ˝ywnoÊci;

50) wartoÊç od˝ywcza — szczególne wartoÊci Êrodka
spo˝ywczego ze wzgl´du na: 

a) energi´ (wartoÊç kalorycznà), niezale˝nie od te-
go, czy Êrodek spo˝ywczy jej dostarcza i w jakiej
iloÊci, lub

b) sk∏adniki od˝ywcze, niezale˝nie od tego, czy
Êrodek spo˝ywczy je zawiera, czy nie;

51) woda sto∏owa — wod´ êródlanà, do której dodano
naturalnà wod´ mineralnà lub sole mineralne za-
wierajàce co najmniej jeden sk∏adnik majàcy zna-
czenie fizjologiczne, taki jak: sód, magnez, wapƒ,
chlorki, siarczany, wodorow´glany, w´glany;

52) wprowadzanie ˝ywnoÊci do obrotu — wprowadza-
nie na rynek w rozumieniu art. 3 pkt 8 rozporzà-
dzenia nr 178/2002; 

53) wzbogacanie ˝ywnoÊci — dodawanie do Êrodków
spo˝ywczych jednego lub kilku sk∏adników od˝yw-
czych, niezale˝nie od tego, czy naturalnie wyst´-
pujà one w tym Êrodku spo˝ywczym, czy nie, w ce-
lu zapobiegania niedoborom lub korygowania nie-
doborów tych sk∏adników od˝ywczych w ca∏ych
populacjach lub okreÊlonych grupach ludnoÊci;

54) zak∏ad — przedsi´biorstwo spo˝ywcze w rozumie-
niu art. 3 pkt 2 rozporzàdzenia nr 178/2002;

55) zak∏ad ˝ywienia zbiorowego — zak∏ad wykonujàcy
dzia∏alnoÊç w zakresie zorganizowanego ˝ywienia
konsumentów;

56) zak∏ad ˝ywienia zbiorowego typu zamkni´tego —
zak∏ad wykonujàcy dzia∏alnoÊç w zakresie zorgani-
zowanego ˝ywienia okreÊlonych grup konsumen-
tów, w szczególnoÊci w szpitalach, zak∏adach opie-
kuƒczo-wychowawczych, ˝∏obkach, przedszkolach,
szko∏ach, internatach, zak∏adach pracy, z wy∏àcze-
niem ˝ywienia w samolotach i innych Êrodkach

transportu oraz wojskowych polowych punktów
˝ywieniowych;

57) zanieczyszczenia — substancje zanieczyszczajàce,
zanieczyszczenia biologiczne oraz cia∏a obce,
szkodniki lub ich cz´Êci;

58) zarzàdzanie ryzykiem — zarzàdzanie ryzykiem w ro-
zumieniu art. 3 pkt 12 rozporzàdzenia nr 178/2002;

59) ˝ywnoÊç genetycznie zmodyfikowana — genetycz-
nie zmodyfikowanà ˝ywnoÊç w rozumieniu art. 2
pkt 6 rozporzàdzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamen-
tu Europejskiego i Rady z dnia 22 wrzeÊnia 2003 r.
w sprawie genetycznie zmodyfikowanej ˝ywnoÊci
i paszy (Dz. Urz. UE L 268 z 18.10.2003, str. 1;
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13,
t. 32, str. 432), zwanego dalej „rozporzàdzeniem
nr 1829/2003”;

60) ˝ywnoÊç tradycyjna — produkty rolne i Êrodki spo-
˝ywcze: 

a) których nazwy sà zarejestrowane zgodnie z rozpo-
rzàdzeniem Rady (WE) nr 509/2006 z dnia 20 mar-
ca 2006 r. w sprawie produktów rolnych i Êrodków
spo˝ywczych b´dàcych gwarantowanymi trady-
cyjnymi specjalnoÊciami (Dz. Urz. UE L 93
z 31.03.2006, str. 1) lub rozporzàdzeniem Rady
(WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w spra-
wie ochrony oznaczeƒ geograficznych i nazw po-
chodzenia produktów rolnych i Êrodków spo˝yw-
czych (Dz. Urz. UE L 93 z 31.03.2006, str. 12), lub

b) w stosunku do których wnioski o rejestracj´ zosta-
∏y wys∏ane do Komisji Europejskiej zgodnie z prze-
pisami ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestra-
cji i ochronie nazw i oznaczeƒ produktów rolnych
i Êrodków spo˝ywczych oraz o produktach trady-
cyjnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 10, poz. 68), lub

c) umieszczone na liÊcie produktów tradycyjnych
prowadzonej przez ministra w∏aÊciwego do
spraw rynków rolnych;

61) ˝ywnoÊç przeznaczona bezpoÊrednio dla konsu-
menta finalnego — ˝ywnoÊç przeznaczonà bezpo-
Êrednio dla konsumentów finalnych w rozumieniu
art. 3 pkt 18 rozporzàdzenia nr 178/2002.

Art. 4. Do post´powania przeprowadzanego przez
organy urz´dowej kontroli ˝ywnoÊci stosuje si´ prze-
pisy Kodeksu post´powania administracyjnego, je˝eli
przepisy ustawy nie stanowià inaczej.

DZIA¸ II

Wymagania zdrowotne i znakowanie 
˝ywnoÊci

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 5. 1. Ilekroç w niniejszym dziale jest mowa
o paƒstwach cz∏onkowskich Unii Europejskiej, nale˝y
przez to rozumieç równie˝ paƒstwa cz∏onkowskie Euro-
pejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) —
strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
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2. Ilekroç w niniejszym dziale jest mowa o paƒ-
stwach trzecich, nale˝y przez to rozumieç paƒstwa in-
ne ni˝ wymienione w ust. 1.

Art. 6. 1. Ârodki spo˝ywcze niespe∏niajàce wyma-
gaƒ okreÊlonych w niniejszym dziale sà Êrodkami spo-
˝ywczymi niebezpiecznymi w rozumieniu art. 14 roz-
porzàdzenia nr 178/2002.

2. Ârodki spo˝ywcze niespe∏niajàce wymagaƒ
zdrowotnych nie mogà byç wprowadzane do obrotu
lub stosowane do produkcji innych Êrodków spo˝yw-
czych.

3. Ârodki spo˝ywcze zawierajàce zanieczyszczenia
lub inne substancje w iloÊciach szkodliwych dla zdro-
wia mogà byç wykorzystane do produkcji Êrodków
spo˝ywczych oraz wprowadzane do obrotu po obni˝e-
niu tych zanieczyszczeƒ lub substancji do dopuszczal-
nych poziomów lub po ich usuni´ciu, pod warunkiem,
˝e:

1) uzyskanie dopuszczalnych poziomów nie b´dzie
wynikiem mieszania tych Êrodków spo˝ywczych
ze Êrodkami spo˝ywczymi spe∏niajàcymi wymaga-
nia zdrowotne oraz

2) w∏aÊciwy organ urz´dowej kontroli ˝ywnoÊci
stwierdzi, w drodze decyzji, ich przydatnoÊç
do spo˝ycia lub do produkcji innych Êrodków spo-
˝ywczych.

Art. 7. 1. Je˝eli na podstawie nowych informacji
lub po dokonaniu ponownej oceny dotychczasowych
informacji zaistniejà dostateczne podstawy do stwier-
dzenia, ˝e Êrodek spo˝ywczy mo˝e zagra˝aç zdrowiu
lub ˝yciu cz∏owieka, pomimo spe∏niania wymagaƒ
zdrowotnych okreÊlonych w przepisach niniejszego
dzia∏u wdra˝ajàcych dyrektywy Unii Europejskiej lub
w rozporzàdzeniach Unii Europejskiej dotyczàcych
bezpieczeƒstwa ˝ywnoÊci, to obrót takim Êrodkiem
spo˝ywczym mo˝e byç zawieszony lub ograniczony
albo mogà zostaç ustanowione szczególne wymaga-
nia dla takiego Êrodka spo˝ywczego.

2. Je˝eli istniejà dostateczne podstawy do stwier-
dzenia, ˝e Êrodek spo˝ywczy specjalnego przeznacze-
nia ˝ywieniowego, znajdujàcy si´ w obrocie w paƒ-
stwach cz∏onkowskich Unii Europejskiej, dla którego
nie okreÊlono szczegó∏owych wymagaƒ zdrowotnych,
nie jest odpowiedni do zaspokajania szczególnych po-
trzeb ˝ywieniowych zgodnie z jego przeznaczeniem
lub zagra˝a zdrowiu lub ˝yciu cz∏owieka, to obrót ta-
kim Êrodkiem spo˝ywczym mo˝e byç zawieszony lub
ograniczony albo mogà zostaç ustanowione szczegól-
ne wymagania dla takiego Êrodka spo˝ywczego.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia w porozu-
mieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw rolnictwa
mo˝e, w drodze rozporzàdzenia, zawiesiç lub ograni-
czyç obrót albo ustanowiç szczególne wymagania dla
Êrodków spo˝ywczych, o których mowa w ust. 1 lub 2,
uwzgl´dniajàc koniecznoÊç zapewnienia bezpieczeƒ-
stwa zdrowia lub ˝ycia cz∏owieka oraz fakt, ˝e rozpo-
rzàdzenie obowiàzuje do dnia wejÊcia w ˝ycie odpo-

wiednich przepisów Unii Europejskiej albo do dnia od-
mowy przyj´cia przez Komisj´ Europejskà lub Rad´
Unii Europejskiej takich przepisów.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia przekazuje
niezw∏ocznie rozporzàdzenie, o którym mowa w ust. 3,
wraz z uzasadnieniem, innym paƒstwom cz∏onkow-
skim Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej. 

Art. 8. W∏aÊciwy paƒstwowy powiatowy inspektor
sanitarny, w drodze decyzji, zakazuje wprowadzania
do obrotu lub nakazuje wycofanie z obrotu na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej jako Êrodka spo˝ywcze-
go specjalnego przeznaczenia ˝ywieniowego albo su-
plementu diety, produktu, który nie spe∏nia wymagaƒ
okreÊlonych dla tych Êrodków spo˝ywczych w niniej-
szym dziale.

Rozdzia∏ 2

Substancje dodatkowe

Art. 9. Substancje dodatkowe mogà byç stosowa-
ne w ˝ywnoÊci, je˝eli:

1) przy dozwolonym poziomie, nie stanowià zagro˝e-
nia dla zdrowia lub ˝ycia cz∏owieka;

2) ich stosowanie jest uzasadnione technologicznie,
a cel ich stosowania nie mo˝e byç osiàgni´ty w in-
ny sposób, praktycznie mo˝liwy z punktu widzenia
technologicznego i ekonomicznego;

3) ich u˝ycie nie wprowadza konsumenta w b∏àd.

Art. 10. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia okre-
Êli, w drodze rozporzàdzenia:

1) dopuszczalne cele stosowania w ˝ywnoÊci sub-
stancji dodatkowych,

2) funkcje technologiczne substancji dodatkowych,

3) wykaz substancji dodatkowych (dozwolonych sub-
stancji dodatkowych), które mogà byç wprowa-
dzane do obrotu i stosowane w ˝ywnoÊci zgodnie
z ich funkcjami technologicznymi, oraz szczegó∏o-
we warunki ich stosowania, w tym rodzaj Êrodków
spo˝ywczych, w których mogà byç stosowane,
oraz dopuszczalne maksymalne poziomy, 

4) szczegó∏owe wymagania w zakresie oznakowania
substancji dodatkowych przeznaczonych i nie-
przeznaczonych bezpoÊrednio dla konsumenta fi-
nalnego,

5) specyfikacje i kryteria czystoÊci substancji dodat-
kowych,

6) wymagania dotyczàce pobierania próbek i metod
analitycznych stosowanych w trakcie urz´dowych
kontroli ˝ywnoÊci do oznaczania parametrów w∏a-
Êciwych dla substancji dodatkowych

— majàc na wzgl´dzie potrzeb´ zapewnienia bezpie-
czeƒstwa ˝ywnoÊci oraz jednolite wymagania w tym
zakresie obowiàzujàce w Unii Europejskiej.
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Art. 11. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia
mo˝e, w drodze rozporzàdzenia, zezwoliç na wprowa-
dzanie do obrotu i stosowanie w ˝ywnoÊci na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej substancji dodatko-
wych niezamieszczonych w wykazie, o którym mowa
w art. 10 pkt 3, je˝eli stosowanie tych substancji b´-
dzie zgodne z wymaganiami okreÊlonymi w art. 9. 

2. Wydajàc rozporzàdzenie, o którym mowa
w ust. 1, minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia okreÊla
w szczególnoÊci:

1) warunki stosowania substancji dodatkowej, w tym
rodzaj Êrodków spo˝ywczych, w których substan-
cja dodatkowa mo˝e byç stosowana, oraz jej mak-
symalne dopuszczalne poziomy,

2) szczególny sposób znakowania Êrodków spo˝yw-
czych, w których zastosowano substancj´ dodat-
kowà, je˝eli jest to uzasadnione potrzebà ochrony
zdrowia lub ˝ycia cz∏owieka

— majàc na wzgl´dzie zapewnienie bezpieczeƒstwa
˝ywnoÊci.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia, w terminie
2 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia,
o którym mowa w ust. 1, przekazuje Komisji Europej-
skiej i pozosta∏ym paƒstwom cz∏onkowskim Unii Euro-
pejskiej treÊç rozporzàdzenia.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia wyst´puje
do Komisji Europejskiej z wnioskiem o dopuszczenie
substancji dodatkowej obj´tej rozporzàdzeniem, o któ-
rym mowa w ust. 1, do obrotu i stosowania w ˝ywno-
Êci na terytorium Wspólnoty Europejskiej, do∏àczajàc
do wniosku uzasadnienie oraz propozycj´ dotyczàcà
warunków stosowania substancji dodatkowej.

5. Je˝eli po pojawieniu si´ nowych informacji lub
po ponownej ocenie dotychczasowych informacji do-
tyczàcych substancji dodatkowej obj´tej rozporzàdze-
niem, o którym mowa w ust. 1, zachodzi uzasadnione
podejrzenie, ˝e stosowanie tej substancji dodatkowej
mo˝e byç niezgodne z wymaganiami okreÊlonymi
w art. 9, minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia odst´pu-
je od wystàpienia do Komisji Europejskiej z wnio-
skiem, o którym mowa w ust. 4.

6. Je˝eli w odniesieniu do substancji dodatkowej
obj´tej rozporzàdzeniem, o którym mowa w ust. 1:

1) wystàpià okolicznoÊci, o których mowa w ust. 5,
lub

2) Komisja Europejska w terminie 2 lat od dnia wej-
Êcia w ˝ycie rozporzàdzenia, o którym mowa
w ust. 1, zezwalajàcego na wprowadzanie do ob-
rotu i stosowanie w ˝ywnoÊci na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej substancji dodatkowej,
nie przedstawi propozycji dopuszczenia tej sub-
stancji dodatkowej do obrotu i stosowania w ˝yw-
noÊci na terytorium Wspólnoty Europejskiej, lub

3) Rada Unii Europejskiej w terminie 18 miesi´cy od
dnia przedstawienia propozycji przez Komisj´ Eu-
ropejskà nie przyjmie odpowiednich Êrodków, lub

4) zezwolenie wydane przez w∏aÊciwy organ innego
paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej na
wprowadzanie do obrotu i stosowanie w ˝ywnoÊci
na terytorium tego paƒstwa tej samej substancji
dodatkowej zosta∏o nast´pnie uchylone przez ten
organ z powodu niepodj´cia przez Komisj´ Euro-
pejskà lub Rad´ Unii Europejskiej dzia∏aƒ, o któ-
rych mowa w pkt 2 lub 3

— minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia niezw∏ocznie
dokonuje zmiany w tym rozporzàdzeniu w odpo-
wiednim zakresie.

7. Je˝eli, w zwiàzku z post´pem naukowym lub
technicznym, jaki nastàpi∏ od dnia wejÊcia w ˝ycie
zmienionego rozporzàdzenia, stosowanie substancji
dodatkowej jest zgodne z wymaganiami okreÊlonymi
w art. 9, mo˝e zostaç wydane kolejne rozporzàdzenie
zezwalajàce na wprowadzanie do obrotu i stosowanie
w ˝ywnoÊci tej samej substancji dodatkowej.

Rozdzia∏ 3

Aromaty i rozpuszczalniki 

Art. 12. Aromaty i rozpuszczalniki u˝ywane lub sto-
sowane w produkcji ˝ywnoÊci nie mogà zawieraç pier-
wiastków i substancji chemicznych w iloÊciach szko-
dliwych dla zdrowia cz∏owieka.

Art. 13. 1. Stosowanie aromatów i innych sk∏adni-
ków ˝ywnoÊci o w∏aÊciwoÊciach aromatyzujàcych po-
winno byç uzasadnione technologicznie i nie mo˝e
prowadziç do wyst´powania w ˝ywnoÊci, w postaci
gotowej do spo˝ycia, substancji aktywnych w ilo-
Êciach mogàcych niekorzystnie oddzia∏ywaç na zdro-
wie cz∏owieka.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia:

1) warunki stosowania aromatów, w tym maksymal-
ne dopuszczalne poziomy zawartoÊci w aroma-
tach pierwiastków szkodliwych dla zdrowia oraz
maksymalne dopuszczalne poziomy zawartoÊci
w ˝ywnoÊci substancji aktywnych pochodzàcych
z aromatów i innych sk∏adników ˝ywnoÊci o w∏a-
ÊciwoÊciach aromatyzujàcych, mogàcych nieko-
rzystnie oddzia∏ywaç na zdrowie cz∏owieka,

2) szczegó∏owe wymagania w zakresie oznakowania
aromatów przeznaczonych i nieprzeznaczonych
bezpoÊrednio dla konsumenta finalnego

— majàc na wzgl´dzie potrzeb´ zapewnienia bezpie-
czeƒstwa ˝ywnoÊci oraz jednolite wymagania obo-
wiàzujàce w Unii Europejskiej w tym zakresie.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia mo˝e okre-
Êliç, w rozporzàdzeniu, o którym mowa w ust. 2:

1) wykaz substancji dodatkowych i rozpuszczalników
dopuszczonych do stosowania w aromatach,

2) wymagania dotyczàce pobierania próbek i metod
analitycznych stosowanych w trakcie urz´dowej
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kontroli ˝ywnoÊci do oznaczania zawartoÊci pier-
wiastków i substancji aktywnych oraz parametrów
w∏aÊciwych dla aromatów zawartych w ˝ywnoÊci,

3) specyfikacje i kryteria czystoÊci aromatów,

4) kryteria mikrobiologiczne dla aromatów

— majàc na wzgl´dzie potrzeb´ zapewnienia bezpie-
czeƒstwa ˝ywnoÊci oraz jednolite wymagania w tym
zakresie obowiàzujàce w Unii Europejskiej, je˝eli sà
ustalone.

Art. 14. 1. Stosowanie rozpuszczalników ekstrak-
cyjnych w produkcji ˝ywnoÊci lub sk∏adników ˝ywno-
Êci powinno byç uzasadnione technologicznie i nie
mo˝e powodowaç wyst´powania w ˝ywnoÊci lub jej
sk∏adnikach pozosta∏oÊci w iloÊciach mogàcych nieko-
rzystnie oddzia∏ywaç na zdrowie cz∏owieka. 

2. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia:

1) maksymalne dopuszczalne poziomy zawartoÊci
w rozpuszczalnikach ekstrakcyjnych pierwiastków
szkodliwych dla zdrowia,

2) wykaz substancji i materia∏ów dopuszczonych do
stosowania jako rozpuszczalniki ekstrakcyjne, wa-
runki ich stosowania oraz maksymalne dopusz-
czalne poziomy pozosta∏oÊci w ˝ywnoÊci lub
sk∏adnikach ˝ywnoÊci,

3) szczegó∏owe wymagania w zakresie oznakowania
rozpuszczalników ekstrakcyjnych

— majàc na wzgl´dzie potrzeb´ zapewnienia bezpie-
czeƒstwa ˝ywnoÊci oraz jednolite wymagania w tym
zakresie obowiàzujàce w Unii Europejskiej.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia mo˝e okre-
Êliç w rozporzàdzeniu, o którym mowa w ust. 2:

1) wymagania dotyczàce pobierania próbek i metod
analitycznych stosowanych w trakcie urz´dowej
kontroli ˝ywnoÊci do oznaczania parametrów w∏a-
Êciwych dla rozpuszczalników ekstrakcyjnych,

2) specyfikacje i kryteria czystoÊci rozpuszczalników
ekstrakcyjnych

— majàc na wzgl´dzie potrzeb´ zapewnienia bezpie-
czeƒstwa ˝ywnoÊci oraz jednolite wymagania w tym
zakresie obowiàzujàce w Unii Europejskiej, je˝eli sà
ustalone.

Rozdzia∏ 4

Zanieczyszczenia ˝ywnoÊci

Art. 15. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw rol-
nictwa okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, najwy˝sze
dopuszczalne poziomy pozosta∏oÊci pestycydów, któ-
re mogà znajdowaç si´ w Êrodkach spo˝ywczych lub
na ich powierzchni, majàc na wzgl´dzie zapewnienie
bezpieczeƒstwa ˝ywnoÊci oraz jednolite wymagania
w tym zakresie obowiàzujàce w Unii Europejskiej.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia w porozu-
mieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw rolnictwa
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

1) sposób pobierania próbek ˝ywnoÊci na potrzeby
urz´dowej kontroli ˝ywnoÊci i monitoringu w celu
oznaczania poziomów pozosta∏oÊci pestycydów,
w tym wielkoÊç i liczb´ pobieranych próbek, 

2) procedury, w tym definicje, stosowane przy pobie-
raniu próbek, 

3) kryteria dla metod analitycznych,

4) sposób podawania i interpretacji wyników analiz,

5) sposób transportu i przechowywania próbek przed
przystàpieniem do analizy

— majàc na wzgl´dzie zapewnienie bezpieczeƒstwa
˝ywnoÊci oraz jednolite wymagania w tym zakresie
obowiàzujàce w Unii Europejskiej.

Art. 16. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia w po-
rozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw rolnic-
twa okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, sposób pobiera-
nia próbek ˝ywnoÊci na potrzeby urz´dowej kontroli
˝ywnoÊci i monitoringu w celu oznaczania poziomów
substancji zanieczyszczajàcych okreÊlonych w rozpo-
rzàdzeniu Komisji (WE) nr 466/2001 z dnia 8 marca
2001 r. ustalajàcym najwy˝sze dopuszczalne poziomy
dla niektórych substancji zanieczyszczajàcych w Êrod-
kach spo˝ywczych (Dz. Urz. WE L 77 z 16.03.2001,
str. 1, z póên. zm; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjal-
ne, rozdz. 15, t. 6, str. 64), zwanym dalej „rozporzàdze-
niem nr 466/2001”, w tym dioksyn i polichlorowanych
bifenyli o w∏aÊciwoÊciach podobnych do dioksyn,
oraz:

1) wielkoÊç i liczb´ pobieranych próbek, 

2) procedury, w tym definicje, stosowane przy pobie-
raniu próbek, 

3) kryteria dla metod analitycznych,

4) sposób podawania i interpretacji wyników analiz

— majàc na wzgl´dzie zapewnienie bezpieczeƒstwa
˝ywnoÊci oraz jednolite wymagania w tym zakresie
obowiàzujàce w Unii Europejskiej.

Art. 17. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw rol-
nictwa mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, mak-
symalne poziomy substancji zanieczyszczajàcych in-
nych ni˝ okreÊlone w przepisach rozporzàdzenia
nr 466/2001, które mogà si´ znajdowaç w Êrodkach
spo˝ywczych albo na ich powierzchni, przeznaczonych
do obrotu lub do produkcji innych Êrodków spo˝yw-
czych, majàc na wzgl´dzie potwierdzone dane nauko-
we oraz zapewnienie bezpieczeƒstwa ˝ywnoÊci. 

2. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia mo˝e wy-
daç rozporzàdzenie, o którym mowa w ust. 1, z zacho-
waniem trybu i po spe∏nieniu warunków okreÊlonych
w art. 5 ust. 3 rozporzàdzenia nr 315/93.
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3. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia w porozu-
mieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw rolnictwa
mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, na potrzeby
urz´dowej kontroli ˝ywnoÊci i monitoringu w celu
oznaczania poziomów zawartoÊci substancji zanie-
czyszczajàcych innych ni˝ okreÊlone w rozporzàdzeniu
nr 466/2001:

1) metody pobierania i przygotowywania próbek
okreÊlonych Êrodków spo˝ywczych, 

2) kryteria dla metod analitycznych stosowanych
do oznaczania tych poziomów

— majàc na wzgl´dzie zapewnienie bezpieczeƒstwa
˝ywnoÊci.

Rozdzia∏ 5

Napromienianie ˝ywnoÊci
promieniowaniem jonizujàcym

Art. 18. Ârodki spo˝ywcze mogà byç poddawane
napromienianiu promieniowaniem jonizujàcym wy-
∏àcznie w celu:

1) zmniejszenia liczby przypadków chorób spowodo-
wanych spo˝yciem ˝ywnoÊci przez niszczenie
drobnoustrojów chorobotwórczych;

2) zapobiegania psuciu si´ ˝ywnoÊci przez opóênie-
nie lub powstrzymanie procesów rozk∏adu i przez
niszczenie mikroorganizmów odpowiedzialnych
za te procesy; 

3) przed∏u˝enia okresu przydatnoÊci do spo˝ycia
przez hamowanie naturalnych procesów biolo-
gicznych zwiàzanych z dojrzewaniem lub kie∏ko-
waniem; 

4) usuni´cia organizmów szkodliwych dla zdrowia ro-
Êlin lub dla ˝ywnoÊci pochodzenia roÊlinnego. 

Art. 19. Napromienianie ˝ywnoÊci promieniowa-
niem jonizujàcym jest dopuszczalne wy∏àcznie, je˝eli:

1) nie stanowi zagro˝enia dla zdrowia lub ˝ycia cz∏o-
wieka;

2) jest korzystne dla konsumentów;

3) jest uzasadnione technologicznie oraz nie b´dzie
wykonywane w celu zast´powania wymagaƒ
zdrowotnych oraz warunków sanitarnych i higie-
nicznych w produkcji i w obrocie ˝ywnoÊcià;

4) ˝ywnoÊç poddawana temu napromienianiu:

a) spe∏nia obowiàzujàce wymagania zdrowotne
oraz

b) nie zawiera substancji chemicznych s∏u˝àcych
do jej konserwacji lub stabilizacji.

Art. 20. 1. Dokonywanie napromieniania ˝ywnoÊci
promieniowaniem jonizujàcym mo˝e byç wykonywa-
ne przez podmioty dzia∏ajàce na rynku spo˝ywczym,
które uzyska∏y zgod´, w drodze decyzji, G∏ównego In-
spektora Sanitarnego.

2. Wniosek o wydanie zgody zawiera:

1) nazw´ lub firm´ wnioskodawcy, siedzib´ i adres
zak∏adu lub jednostki organizacyjnej wnioskodaw-
cy, w których b´dzie dokonywane napromienianie
˝ywnoÊci promieniowaniem jonizujàcym, oraz nu-
mer identyfikacji podatkowej (NIP), je˝eli taki nu-
mer posiadajà;

2) dane zak∏adu lub jednostki organizacyjnej, w któ-
rych b´dzie dokonywane napromienianie ˝ywno-
Êci promieniowaniem jonizujàcym, dotyczàce
urzàdzeƒ i aparatury s∏u˝àcych do napromienia-
nia, stosowanych procedur pomiarowych oraz
kwalifikacji personelu odpowiedzialnego za napro-
mienianie ˝ywnoÊci;

3) informacje o planowanych Êrodkach bezpieczeƒ-
stwa stosowanych w zwiàzku z napromienianiem
˝ywnoÊci;

4) rodzaj Êrodków spo˝ywczych, które mogà byç pod-
dawane napromienianiu promieniowaniem jonizu-
jàcym w zak∏adzie lub jednostce organizacyjnej;

5) dane dotyczàce osoby sprawujàcej nadzór nad na-
promienianiem ˝ywnoÊci.

3. Zgoda G∏ównego Inspektora Sanitarnego jest
wydawana pod warunkiem, ˝e: 

1) wyposa˝enie zak∏adu lub jednostki organizacyjnej
podmiotu dzia∏ajàcego na rynku spo˝ywczym,
w których b´dzie dokonywane napromienianie
˝ywnoÊci promieniowaniem jonizujàcym w urzà-
dzenia i aparatur´ do napromieniania ˝ywnoÊci,
spe∏niajà wymagania okreÊlone na podstawie
art. 22 ust. 1 pkt 2, a personel posiada kwalifikacje
niezb´dne do napromieniania ˝ywnoÊci w sposób
zapewniajàcy jej bezpieczeƒstwo; 

2) zak∏ad lub jednostka organizacyjna b´dà spe∏nia∏y
wymagania higieniczne zapewniajàce bezpieczeƒ-
stwo ˝ywnoÊci;

3) przestrzegane b´dà warunki okreÊlone w art. 19. 

4. W decyzji, o której mowa w ust. 1, G∏ówny In-
spektor Sanitarny nadaje numer identyfikacyjny zak∏a-
dowi lub jednostce organizacyjnej podmiotu dzia∏ajà-
cego na rynku spo˝ywczym, w których b´dzie dokony-
wane napromienianie ˝ywnoÊci promieniowaniem jo-
nizujàcym.

5. W zak∏adzie lub jednostce organizacyjnej doko-
nujàcych napromieniania ˝ywnoÊci promieniowaniem
jonizujàcym sà prowadzone rejestry dla ka˝dego
z u˝ywanych êróde∏ promieniowania jonizujàcego za-
wierajàce dane okreÊlone na podstawie art. 22 ust. 1
pkt 4.

6. G∏ówny Inspektor Sanitarny zawiesza lub cofa
zgod´ w przypadku stwierdzenia w wyniku urz´dowej
kontroli ˝ywnoÊci, ˝e napromienianie ˝ywnoÊci pro-
mieniowaniem jonizujàcym jest dokonywane w spo-
sób niezgodny z przepisami ustawy lub z warunkami
okreÊlonymi w decyzji, a w szczególnoÊci je˝eli nie sà
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przestrzegane warunki okreÊlone w art. 19, nie sà pro-
wadzone rejestry dla ka˝dego z u˝ywanych êróde∏ pro-
mieniowania jonizujàcego lub brak jest informacji
o zmianach dotyczàcych danych, o których mowa
w ust. 2.

Art. 21. G∏ówny Inspektor Sanitarny przekazuje
do Komisji Europejskiej:

1) niezw∏ocznie:

a) informacj´ o podmiocie dzia∏ajàcym na rynku
spo˝ywczym, który uzyska∏ zgod´ na dokony-
wanie napromieniania ˝ywnoÊci promieniowa-
niem jonizujàcym,

b) kopi´ decyzji o zawieszeniu lub cofni´ciu zgody;

2) corocznie informacje o:

a) wynikach kontroli przeprowadzanych w zak∏a-
dach lub jednostkach organizacyjnych podmio-
tów dzia∏ajàcych na rynku spo˝ywczym doko-
nujàcych napromieniania ˝ywnoÊci promienio-
waniem jonizujàcym, w szczególnoÊci dotyczà-
ce rodzaju i iloÊci Êrodków spo˝ywczych podda-
wanych napromienianiu oraz stosowanych da-
wek promieniowania,

b) wynikach kontroli przeprowadzanych na etapie
obrotu ˝ywnoÊcià oraz stosowanych metodach
analitycznych.

Art. 22. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

1) Êrodki spo˝ywcze, które mogà byç poddane napro-
mienianiu promieniowaniem jonizujàcym, maksy-
malne dopuszczalne dawki oraz dozwolone êród∏a
promieniowania jonizujàcego,

2) szczegó∏owe warunki napromieniania ˝ywnoÊci
promieniowaniem jonizujàcym, w tym wymaga-
nia dotyczàce urzàdzeƒ s∏u˝àcych do napromie-
niania oraz procedury pomiarowe,

3) szczególne wymagania w zakresie opakowania
i oznakowania Êrodków spo˝ywczych poddanych
napromienianiu promieniowaniem jonizujàcym,

4) zakres informacji zamieszczanych w rejestrach,
o których mowa w art. 20 ust. 5, oraz okres ich
przechowywania,

5) szczególne warunki przywozu z paƒstw trzecich
Êrodków spo˝ywczych poddanych napromienia-
niu promieniowaniem jonizujàcym

— majàc na wzgl´dzie potrzeb´ zapewnienia bezpie-
czeƒstwa ˝ywnoÊci oraz jednolite wymagania w tym
zakresie obowiàzujàce w Unii Europejskiej.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia mo˝e okre-
Êliç w rozporzàdzeniu, o którym mowa w ust. 1:

1) dodatkowe warunki wydania zgody na dokonywa-
nie napromieniania ˝ywnoÊci promieniowaniem
jonizujàcym,

2) metody analityczne, stosowane do celów urz´do-
wej kontroli ˝ywnoÊci i monitoringu, pobieranych
próbek ˝ywnoÊci napromienianej promieniowa-
niem jonizujàcym 

— majàc na wzgl´dzie potrzeb´ zapewnienia bezpie-
czeƒstwa ˝ywnoÊci oraz jednolite wymagania obo-
wiàzujàce w Unii Europejskiej w tym zakresie, je˝eli
sà ustalone.

Art. 23. 1. Przepisów art. 18—22 nie stosuje si´
do Êrodków spo˝ywczych wystawionych na dzia∏anie
promieniowania jonizujàcego powsta∏ego na skutek
zastosowania urzàdzeƒ pomiarowych lub kontrolnych
pod warunkiem, ˝e wch∏oni´ta dawka nie przekracza
poziomu 0,01 Gy dla urzàdzeƒ kontrolnych, w których
wykorzystuje si´ neutrony, oraz 0,5 Gy w pozosta∏ych
przypadkach, przy maksymalnym poziomie energii
promieniowania wynoszàcym 10 MeV w przypadku
promieni rentgenowskich, 14 MeV w przypadku neu-
tronów i 5 MeV w innych przypadkach.

2. Przepisów art. 19 pkt 3 i pkt 4 lit. b, art. 20—22
nie stosuje si´ do napromieniania ˝ywnoÊci przygoto-
wywanej pod nadzorem lekarza dla pacjentów wyma-
gajàcych diety o sterylnej czystoÊci.

Rozdzia∏ 6

Ârodki spo˝ywcze
specjalnego przeznaczenia ˝ywieniowego

Art. 24. 1. Ârodki spo˝ywcze specjalnego przezna-
czenia ˝ywieniowego muszà spe∏niaç:

1) wymagania okreÊlone dla Êrodków spo˝ywczych
powszechnie spo˝ywanych oraz

2) szczególne wymagania w zakresie sk∏adu oraz spo-
sobu produkcji, zapewniajàce, ˝e Êrodki te b´dà
zaspokaja∏y specjalne potrzeby ˝ywieniowe kon-
sumentów finalnych zgodnie ze swoim przezna-
czeniem.

2. Ârodki spo˝ywcze specjalnego przeznaczenia ˝y-
wieniowego, ze wzgl´du na swoje przeznaczenie,
obejmujà nast´pujàce grupy:

1) preparaty do poczàtkowego ˝ywienia niemowlàt,
w tym mleko poczàtkowe, oraz preparaty do dal-
szego ˝ywienia niemowlàt, w tym mleko nast´pne;

2) Êrodki spo˝ywcze uzupe∏niajàce, obejmujàce pro-
dukty zbo˝owe przetworzone i inne Êrodki spo-
˝ywcze dla niemowlàt i ma∏ych dzieci w wieku
od roku do 3 lat;

3) Êrodki spo˝ywcze stosowane w dietach o ograni-
czonej zawartoÊci energii w celu redukcji masy
cia∏a;

4) dietetyczne Êrodki spo˝ywcze specjalnego prze-
znaczenia medycznego;

5) Êrodki spo˝ywcze zaspokajajàce zapotrzebowanie
organizmu przy intensywnym wysi∏ku fizycznym,
zw∏aszcza sportowców;
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6) Êrodki spo˝ywcze dla osób z zaburzeniami meta-
bolizmu w´glowodanów (cukrzyca);

7) Êrodki spo˝ywcze niskosodowe, w tym sole diete-
tyczne o niskiej zawartoÊci sodu lub bezsodowe;

8) Êrodki spo˝ywcze bezglutenowe.

3. Ârodki spo˝ywcze specjalnego przeznaczenia ˝y-
wieniowego przeznaczone bezpoÊrednio dla konsu-
menta finalnego mogà byç wprowadzane do obrotu
wy∏àcznie w opakowaniach obejmujàcych w ca∏oÊci te
Êrodki, z zastrze˝eniem przepisów, o których mowa
w art. 26 ust. 2 pkt 3.

4. Dopuszcza si´ upowszechnianie wszelkich u˝y-
tecznych informacji i zaleceƒ dotyczàcych Êrodków
spo˝ywczych specjalnego przeznaczenia ˝ywieniowe-
go, kierowanych wy∏àcznie do osób posiadajàcych
kwalifikacje w zakresie medycyny, farmacji lub ˝ywie-
nia.

Art. 25. 1. Reklama preparatów do poczàtkowego
˝ywienia niemowlàt mo˝e byç prowadzona wy∏àcznie
w publikacjach popularnonaukowych specjalizujàcych
si´ w upowszechnianiu wiedzy z zakresu opieki
nad dzieckiem lub w publikacjach naukowych i musi
byç ograniczona do informacji potwierdzonych bada-
niami naukowymi. Informacje zawarte w reklamie nie
mogà sugerowaç, ˝e karmienie sztuczne jest równo-
wa˝ne lub korzystniejsze od karmienia piersià.

2. Zabrania si´:

1) reklamy preparatów do poczàtkowego ˝ywienia
niemowlàt w miejscach ich sprzeda˝y; 

2) prowadzenia dzia∏alnoÊci promocyjnej zach´cajà-
cej do nabycia preparatów do poczàtkowego ˝y-
wienia niemowlàt i przedmiotów s∏u˝àcych do kar-
mienia niemowlàt, takiej jak rozdawanie próbek,
specjalne wystawy, kupony rabatowe, premie,
specjalne wyprzeda˝e i sprzeda˝ wiàzana;

3) oferowania lub dostarczania przez producentów
lub dystrybutorów preparatów do poczàtkowego
˝ywienia niemowlàt oraz przedmiotów s∏u˝àcych
do karmienia niemowlàt, ich próbek lub innych
przedmiotów tego typu o charakterze promocyj-
nym — konsumentom, w tym przede wszystkim
kobietom ci´˝arnym, rodzicom niemowlàt lub
cz∏onkom ich rodzin, bezpoÊrednio lub za poÊred-
nictwem podmiotów udzielajàcych Êwiadczeƒ
zdrowotnych, bezp∏atnie lub po obni˝onej cenie.

3. Preparaty do poczàtkowego ˝ywienia niemowlàt
oraz przedmioty s∏u˝àce do karmienia niemowlàt, do-
starczone bezp∏atnie lub po obni˝onej cenie, instytu-
cjom sprawujàcym opiek´ nad niemowl´tami lub or-
ganizacjom spo∏ecznym, których cele statutowe obej-
mujà pomoc dzieciom lub rodzinie, mogà byç wyko-
rzystywane lub przekazywane do wykorzystania wy-
∏àcznie w ˝ywieniu tych niemowlàt, które muszà byç
karmione sztucznie, przez okres uzasadniony potrze-
bami ˝ywieniowymi tych niemowlàt. 

Art. 26. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

1) przeznaczenie Êrodków spo˝ywczych specjalnego
przeznaczenia ˝ywieniowego nale˝àcych do grup
wymienionych w art. 24 ust. 2 pkt 1—4,

2) szczegó∏owe wymagania, jakie powinny spe∏niaç
Êrodki spo˝ywcze specjalnego przeznaczenia ˝y-
wieniowego wymienione w art. 24 ust. 2 pkt 1—4,
w szczególnoÊci w zakresie ich sk∏adu,

3) wykaz substancji chemicznych nale˝àcych do kate-
gorii substancji dodawanych w szczególnych ce-
lach ˝ywieniowych do Êrodków spo˝ywczych spe-
cjalnego przeznaczenia ˝ywieniowego, które mo-
gà byç wykorzystane w produkcji tych Êrodków
spo˝ywczych, oraz warunki ich stosowania,

4) szczególne wymagania i warunki dotyczàce ozna-
kowania, prezentacji i reklamy Êrodków spo˝yw-
czych specjalnego przeznaczenia ˝ywieniowego
i przedmiotów s∏u˝àcych do karmienia niemowlàt, 

5) wymagania w zakresie treÊci materia∏ów informa-
cyjnych i edukacyjnych dotyczàcych ˝ywienia nie-
mowlàt oraz warunki przekazywania takich mate-
ria∏ów przez producentów i dystrybutorów Êrod-
ków spo˝ywczych specjalnego przeznaczenia ˝y-
wieniowego i przedmiotów s∏u˝àcych do karmie-
nia niemowlàt

— majàc na wzgl´dzie potrzeb´ zapewnienia bezpie-
czeƒstwa ˝ywnoÊci oraz jednolite wymagania w tym
zakresie obowiàzujàce w Unii Europejskiej.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia mo˝e okre-
Êliç w rozporzàdzeniu, o którym mowa w ust. 1:

1) szczegó∏owe przeznaczenie i wymagania, jakie po-
winny spe∏niaç Êrodki spo˝ywcze specjalnego
przeznaczenia ˝ywieniowego nienale˝àce do grup
wymienionych w art. 24 ust. 2 pkt 1—4,

2) metody pobierania próbek oraz metody analizy
stosowane w ramach urz´dowej kontroli Êrodków
spo˝ywczych specjalnego przeznaczenia ˝ywienio-
wego,

3) warunki wprowadzania do obrotu Êrodków spo-
˝ywczych specjalnego przeznaczenia ˝ywieniowe-
go przeznaczonych bezpoÊrednio dla konsumenta
finalnego bez opakowania obejmujàcego w ca∏o-
Êci Êrodek spo˝ywczy

— majàc na wzgl´dzie potrzeb´ zapewnienia bezpie-
czeƒstwa ˝ywnoÊci oraz jednolite wymagania w tym
zakresie obowiàzujàce w Unii Europejskiej, je˝eli sà
ustalone.

Rozdzia∏ 7

Suplementy diety oraz wzbogacanie ˝ywnoÊci

Art. 27. 1. Suplementy diety mogà zawieraç
w swoim sk∏adzie witaminy i sk∏adniki mineralne, któ-
re naturalnie wyst´pujà w ˝ywnoÊci i spo˝ywane sà ja-
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ko jej cz´Êç, oraz inne substancje wykazujàce efekt od-
˝ywczy lub inny efekt fizjologiczny.

2. Maksymalny dopuszczalny poziom zawartoÊci
witamin i sk∏adników mineralnych oraz innych sub-
stancji, o których mowa w ust. 1, w suplementach die-
ty zapewnia, ˝e zwyk∏e stosowanie suplementu diety
zgodnie z informacjà zamieszczonà w oznakowaniu
b´dzie bezpieczne dla zdrowia i ˝ycia cz∏owieka.

3. Suplementy diety przeznaczone bezpoÊrednio
dla konsumenta finalnego sà wprowadzane do obrotu
w opakowaniu. 

4. Suplementy diety sà wprowadzane do obrotu,
prezentowane i reklamowane pod nazwà „suplement
diety”, która nie mo˝e byç zastàpiona nazwà handlo-
wà (wymyÊlonà) tego Êrodka spo˝ywczego. Je˝eli su-
plement diety jest oznakowany dodatkowo nazwà
handlowà (wymyÊlonà), okreÊlenie „suplement die-
ty” jest zamieszczane w bezpoÊrednim sàsiedztwie tej
nazwy.

5. Oznakowanie, prezentacja i reklama suplemen-
tów diety nie mogà zawieraç informacji stwierdzajà-
cych lub sugerujàcych, ˝e zbilansowana i zró˝nicowa-
na dieta nie mo˝e dostarczyç wystarczajàcych dla or-
ganizmu iloÊci sk∏adników od˝ywczych.

6. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia:

1) wykaz witamin i sk∏adników mineralnych oraz ich
formy chemiczne, które mogà byç stosowane
w produkcji suplementów diety,

2) szczególne wymagania w zakresie oznakowania
suplementów diety

— majàc na wzgl´dzie potrzeb´ zapewnienia bezpie-
czeƒstwa ˝ywnoÊci oraz jednolite wymagania w tym
zakresie obowiàzujàce w Unii Europejskiej.

7. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia mo˝e okre-
Êliç w rozporzàdzeniu, o którym mowa w ust. 6:

1) dodatkowe wymagania dotyczàce zawartoÊci
w suplementach diety witamin i sk∏adników mine-
ralnych, w tym kryteria czystoÊci oraz maksymal-
ny i minimalny poziom witamin i sk∏adników mi-
neralnych w suplemencie diety,

2) wymagania dotyczàce zawartoÊci w suplementach
diety substancji wykazujàcych efekt od˝ywczy lub
inny efekt fizjologiczny, innych ni˝ witaminy
i sk∏adniki mineralne, w tym maksymalne i mini-
malne poziomy tych substancji

— majàc na wzgl´dzie potrzeb´ zapewnienia bezpie-
czeƒstwa ˝ywnoÊci oraz jednolite wymagania w tym
zakresie obowiàzujàce w Unii Europejskiej, je˝eli sà
ustalone.

Art. 28. 1. Majàc na wzgl´dzie zapobieganie niedo-
borom lub korygowanie niedoborów jednego lub kil-
ku sk∏adników od˝ywczych w ˝ywnoÊci, dopuszcza si´

wzbogacanie ˝ywnoÊci witaminami lub sk∏adnikami
mineralnymi.

2. Zwiàzki chemiczne dodawane do ˝ywnoÊci jako
êród∏o witamin i sk∏adników mineralnych muszà byç
bioprzyswajalne i nie mogà powodowaç zagro˝enia
˝ycia lub zdrowia cz∏owieka.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia mo˝e okre-
Êliç, w drodze rozporzàdzenia:

1) warunki stosowania substancji wzbogacajàcych
dodawanych do ˝ywnoÊci,

2) szczególne wymagania dotyczàce znakowania
˝ywnoÊci wzbogacanej,

3) wykazy: 

a) Êrodków spo˝ywczych, które mogà byç wzboga-
cane,

b) witamin i sk∏adników mineralnych oraz ich form
chemicznych, które mogà byç stosowane
do wzbogacania ˝ywnoÊci

— majàc na wzgl´dzie zapewnienie bezpieczeƒstwa
˝ywnoÊci.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia mo˝e okre-
Êliç w rozporzàdzeniu, o którym mowa w ust. 3: 

1) maksymalne poziomy witamin i sk∏adników mine-
ralnych ustalone na podstawie naukowej oceny
ryzyka, w oparciu o ogólnie akceptowane dane na-
ukowe, w tym zmienne zapotrzebowanie ró˝nych
grup konsumentów,

2) dodatkowe wymagania dotyczàce sk∏adu ˝ywno-
Êci wzbogacanej witaminami lub sk∏adnikami mi-
neralnymi

— majàc na wzgl´dzie spo˝ycie witamin i sk∏adników
mineralnych wynikajàce z innych êróde∏ diety oraz
zalecane spo˝ycie witamin i sk∏adników mineralnych
dla populacji.

Rozdzia∏ 8

˚ywnoÊç wprowadzana po raz pierwszy do obrotu

Art. 29. 1. W celu monitorowania produktów wpro-
wadzanych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej podmiot dzia∏ajàcy na rynku spo˝ywczym
wprowadzajàcy po raz pierwszy do obrotu:

1) Êrodki spo˝ywcze specjalnego przeznaczenia ˝y-
wieniowego, które nie nale˝à do grup okreÊlonych
w art. 24 ust. 2 pkt 1—3,

2) suplementy diety,

3) Êrodki spo˝ywcze wzbogacane witaminami lub
sk∏adnikami mineralnymi

— jest obowiàzany powiadomiç G∏ównego Inspekto-
ra Sanitarnego o wprowadzaniu do obrotu okreÊlo-
nych Êrodków spo˝ywczych, wskazujàc równocze-
Ênie nazw´ Êrodka spo˝ywczego i jego producenta
oraz przedk∏adajàc wzór ich oznakowania w j´zyku
polskim.

Dziennik Ustaw Nr 171 — 8861 — Poz. 1225



2. Je˝eli Êrodek spo˝ywczy, o którym mowa
w ust. 1, znajduje si´ w obrocie w innym paƒstwie
cz∏onkowskim Unii Europejskiej, w powiadomieniu
nale˝y ponadto wskazaç w∏aÊciwy organ tego paƒ-
stwa, który zosta∏ powiadomiony o wprowadzeniu
Êrodka spo˝ywczego do obrotu lub zezwoli∏ na wpro-
wadzenie Êrodka spo˝ywczego do obrotu w tym paƒ-
stwie, za∏àczajàc równoczeÊnie kopi´ uprzedniego po-
wiadomienia lub zezwolenia. 

Art. 30. 1. Po otrzymaniu powiadomienia, o któ-
rym mowa w art. 29 ust. 1, G∏ówny Inspektor Sanitar-
ny mo˝e przeprowadziç post´powanie majàce na celu
wyjaÊnienie, czy wymienione w powiadomieniu:

1) Êrodki spo˝ywcze specjalnego przeznaczenia ˝y-
wieniowego wyraênie ró˝nià si´ od ˝ywnoÊci prze-
znaczonej do powszechnego spo˝ycia oraz czy od-
powiadajà one szczególnym potrzebom ˝ywienio-
wym, zgodnie z ich przeznaczeniem, o którym mo-
wa w art. 3 ust. 3 pkt 43, i spe∏niajà wymagania
okreÊlone w przepisach wydanych na podstawie
art. 26 ust. 1;

2) suplementy diety oraz Êrodki spo˝ywcze wzboga-
cane substancjami dodawanymi do ˝ywnoÊci
spe∏niajà warunki okreÊlone w przepisach wyda-
nych — odpowiednio — na podstawie art. 27
ust. 6 i 7 i art. 28 ust. 3 i 4;

3) produkty, jako Êrodki spo˝ywcze, nie posiadajà
w∏aÊciwoÊci produktu leczniczego okreÊlonego
przepisami prawa farmaceutycznego.

2. G∏ówny Inspektor Sanitarny powiadamia nie-
zw∏ocznie podmiot, o którym mowa w art. 29 ust. 1,
o rozpocz´ciu post´powania wyjaÊniajàcego, o któ-
rym mowa w ust. 1.

3. Post´powanie, o którym mowa w ust. 1, nie mo-
˝e trwaç d∏u˝ej ni˝ 60 dni roboczych, z wy∏àczeniem
czasu niezb´dnego do udokumentowania spe∏nienia
wymagaƒ, o których mowa w ust. 1. 

4. Podmiot, o którym mowa w art. 29 ust. 1, jest
powiadamiany pisemnie o wynikach przeprowadzo-
nego post´powania, z zastrze˝eniem art. 31 ust. 1.

5. G∏ówny Inspektor Sanitarny prowadzi rejestr
produktów obj´tych powiadomieniem o pierwszym
wprowadzeniu do obrotu na terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej Êrodków spo˝ywczych, o których mowa
w art. 29 ust. 1. Rejestr produktów zawiera dane okre-
Êlone na podstawie art. 31 ust. 4 pkt 2. Dane z rejestru
sà publikowane na stronie internetowej G∏ównego In-
spektoratu Sanitarnego, z wy∏àczeniem danych stano-
wiàcych tajemnic´ przedsi´biorcy.

Art. 31. 1. W przypadku przeprowadzania post´po-
wania, o którym mowa w art. 30 ust. 1, G∏ówny In-
spektor Sanitarny mo˝e zobowiàzaç podmiot, o któ-
rym mowa w art. 29 ust. 1, do udokumentowania, ˝e
Êrodek spo˝ywczy spe∏nia wymagania, o których mo-
wa w art. 30 ust. 1 pkt 1—3, w szczególnoÊci do przed-
∏o˝enia opinii:

1) jednostki naukowej lub 

2) Urz´du Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyro-
bów Medycznych i Produktów Biobójczych, ˝e Êro-
dek spo˝ywczy obj´ty powiadomieniem nie spe∏-
nia wymagaƒ produktu leczniczego, okreÊlonego
przepisami prawa farmaceutycznego.

2. Podmiot obowiàzany do przed∏o˝enia opinii jed-
nostki naukowej mo˝e dostarczyç opini´ w∏aÊciwej
krajowej jednostki naukowej lub w∏aÊciwej jednostki
naukowej innego paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Euro-
pejskiej.

3. Koszty wydania opinii, o których mowa w ust. 1,
ponosi podmiot, o którym mowa w art. 29 ust. 1.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia:

1) wzór powiadomienia, o którym mowa w art. 29,

2) dane zawarte w rejestrze produktów obj´tych po-
wiadomieniem umo˝liwiajàce ich identyfikacj´
oraz wzór rejestru,

3) wykaz krajowych jednostek naukowych w∏aÊci-
wych do wydawania opinii, o której mowa w ust. 1
pkt 1, 

4) metody obliczania kosztów ponoszonych przez
krajowà jednostk´ naukowà w zwiàzku z wyda-
niem opinii, w tym w szczególnoÊci rodzaje kosz-
tów i Êredni wymiar czasu pracy niezb´dnego
do przygotowania opinii,

5) wysokoÊç op∏aty pobieranej przy wydawaniu opi-
nii przez Urzàd Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

— majàc na wzgl´dzie zapewnienie sprawnego prze-
biegu post´powaƒ, o których mowa w art. 30, kom-
petencje jednostek zgodnie z zakresem zadaƒ okre-
Êlonych statutami oraz kwalifikacje personelu i kalku-
lacj´ kosztów za przygotowywanie opinii.

Art. 32. 1. W przypadku stwierdzenia, ˝e Êrodek
spo˝ywczy, o którym mowa w art. 29 ust. 1, niespe∏-
niajàcy wymagaƒ okreÊlonych dla tego Êrodka, znaj-
duje si´ w obrocie, w∏aÊciwy paƒstwowy powiatowy
inspektor sanitarny podejmuje decyzj´ o czasowym
wstrzymaniu wprowadzania tego Êrodka spo˝ywcze-
go do obrotu lub wycofaniu z obrotu do czasu zakoƒ-
czenia post´powania, o którym mowa w art. 30 ust. 1. 

2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, jest podejmo-
wana równie˝ w przypadku stwierdzenia, ˝e produkt
obj´ty powiadomieniem posiada w∏aÊciwoÊci produk-
tu leczniczego okreÊlonego przepisami prawa farma-
ceutycznego i powinien zostaç zakwalifikowany jako
produkt leczniczy.

3. W przypadku wydania decyzji, o której mowa
w ust. 2, paƒstwowy powiatowy inspektor sanitarny,
za poÊrednictwem paƒstwowego wojewódzkiego in-
spektora sanitarnego, powiadamia w∏aÊciwego woje-
wódzkiego inspektora farmaceutycznego przesy∏ajàc
kopi´ wydanej decyzji.
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Rozdzia∏ 9

Naturalne wody mineralne, naturalne wody êródlane
i wody sto∏owe

Art. 33. 1. Uj´cia naturalnych wód mineralnych
oraz instalacje i urzàdzenia s∏u˝àce do wydobywania,
transportu i rozlewu tych wód, a tak˝e opakowania,
muszà zabezpieczaç te wody przed zanieczyszczeniem
lub zmianà ich charakterystycznego sk∏adu mineralne-
go.

2. Naturalne wody mineralne mogà byç wprowa-
dzane do obrotu w opakowaniach zamkni´tych w spo-
sób zabezpieczajàcy je przed zanieczyszczeniem oraz
zmianà w∏aÊciwoÊci i zafa∏szowaniem naturalnej wo-
dy mineralnej. 

3. Oznakowanie wód przeznaczonych do spo˝ycia
przez ludzi, nieb´dàcych naturalnymi wodami mine-
ralnymi, nie mo˝e wprowadzaç konsumenta w b∏àd
informacjami, które sugerowa∏yby, ˝e woda ta jest na-
turalnà wodà mineralnà, w szczególnoÊci nie mo˝e za-
wieraç oznaczenia „naturalna woda mineralna”.

4. Dopuszcza si´ znakowanie naturalnych wód mi-
neralnych informacjami: „pobudzajàce trawienie”,
„mo˝e polepszyç funkcje wàtrobowo-˝ó∏ciowe” lub
oznaczeniami podobnymi, pod warunkiem ˝e wody te
spe∏niajà szczególne wymagania okreÊlone w tym za-
kresie na podstawie art. 39 pkt 1.

Art. 34. 1. Naturalne wody mineralne wprowadza-
ne do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
muszà byç uznane jako naturalne wody mineralne
przez:

1) G∏ównego Inspektora Sanitarnego, je˝eli woda
wydobywana jest z otworu znajdujàcego si´ na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) w∏aÊciwy organ innego paƒstwa cz∏onkowskiego
Unii Europejskiej, je˝eli woda wydobywana jest
z otworu znajdujàcego si´ na terytorium tego paƒ-
stwa, albo

3) G∏ównego Inspektora Sanitarnego albo w∏aÊciwy
organ innego paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Euro-
pejskiej, je˝eli woda wydobywana jest z otworu
znajdujàcego si´ na terytorium paƒstwa trzeciego.

2. G∏ówny Inspektor Sanitarny mo˝e uznaç, w dro-
dze decyzji, wod´ pochodzàcà z otworu znajdujàcego
si´ na terytorium paƒstwa trzeciego jako naturalnà
wod´ mineralnà, je˝eli w∏aÊciwy organ tego paƒstwa
poÊwiadczy spe∏nianie przez t´ wod´ wymagaƒ okre-
Êlonych w niniejszej ustawie i w przepisach wydanych
na jej podstawie oraz zobowià˝e si´ do przeprowadza-
nia regularnych kontroli warunków wydobywania,
transportu i rozlewu tej wody. ZaÊwiadczenie jest wa˝-
ne przez okres nieprzekraczajàcy 5 lat od daty jego wy-
dania. 

Art. 35. 1. G∏ówny Inspektor Sanitarny dokonuje,
w drodze decyzji, uznania wody jako naturalnej wody

mineralnej na podstawie wniosku zainteresowanego
podmiotu. 

2. Wniosek o uznanie wody jako naturalnej wody
mineralnej zawiera:

1) firm´ producenta wody, jego siedzib´ oraz adres
zak∏adu, w którym b´dzie produkowana naturalna
woda mineralna;

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP), je˝eli pod-
miot, o którym mowa w ust. 1, taki numer posia-
da;

3) informacje o nazwie i miejscu po∏o˝enia otworu
lub otworów, z których wydobywana jest woda;

4) okreÊlenie warunków wydobywania, transportu
i rozlewu wody, w tym opis stosowanych urzàdzeƒ
i instalacji;

5) informacje o w∏aÊciwoÊciach wody wynikajàce
z przeprowadzonej oceny i kwalifikacji rodzajowej
tej wody;

6) nazw´ handlowà (wymyÊlonà), pod którà woda
b´dzie wprowadzana do obrotu;

7) wzór etykiety z proponowanym oznakowaniem.

3. Do wniosku do∏àcza si´:

1) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sàdowego al-
bo zaÊwiadczenie z Ewidencji Dzia∏alnoÊci Gospo-
darczej;

2) ocen´ i kwalifikacj´ rodzajowà naturalnej wody
mineralnej obj´tej wnioskiem o uznanie, przepro-
wadzone przez jednostk´ naukowà lub inny pod-
miot upowa˝nione przez G∏ównego Inspektora Sa-
nitarnego albo przez jednostk´ naukowà lub inny
podmiot innego paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Eu-
ropejskiej w∏aÊciwe do przeprowadzania ocen
i kwalifikacji rodzajowych naturalnych wód mine-
ralnych w tych paƒstwach;

3) zaÊwiadczenie w∏aÊciwego organu paƒstwa trze-
ciego, o którym mowa w art. 34 ust. 2, je˝eli woda
pochodzi z otworu znajdujàcego si´ na terytorium
tego paƒstwa.

Art. 36. 1. G∏ówny Inspektor Sanitarny w decyzji
o uznaniu wody jako naturalnej wody mineralnej
okreÊla:

1) firm´ producenta wody, jego siedzib´ oraz adres
zak∏adu, w którym b´dzie produkowana naturalna
woda mineralna;

2) nazw´ handlowà (wymyÊlonà) naturalnej wody
mineralnej;

3) nazw´ otworu lub otworów, z których czerpana
jest ta woda; 

4) zawartoÊç charakterystycznych sk∏adników mine-
ralnych w litrze wody;
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5) stopieƒ nasycenia dwutlenkiem w´gla i jego po-
chodzenie; 

6) informacje dodatkowe zalecane w ocenie i kwalifi-
kacji rodzajowej wody, Êwiadczàce o szczególnych
w∏aÊciwoÊciach lub przeznaczeniu wody, okreÊlo-
ne w przepisach wydanych na podstawie art. 39
pkt 2.

2. G∏ówny Inspektor Sanitarny nie rzadziej ni˝ raz
w roku podaje do wiadomoÊci, w formie obwieszcze-
nia, w dzienniku urz´dowym ministra w∏aÊciwego
do spraw zdrowia, wykaz wód uznanych jako natural-
ne wody mineralne.

3. G∏ówny Inspektor Sanitarny uchyla, w drodze
decyzji, dokonane przez siebie uznanie i zakazuje pro-
dukcji i wprowadzania do obrotu naturalnej wody mi-
neralnej, je˝eli: 

1) naturalna woda mineralna lub warunki jej wydo-
bywania, transportu i rozlewu nie odpowiadajà
wymaganiom okreÊlonym w ustawie oraz w uzna-
niu, o którym mowa w art. 35 ust. 1;

2) podmiot, o którym mowa w art. 35 ust. 1, nie z∏o-
˝y∏ nowego zaÊwiadczenia przed up∏ywem okresu
wa˝noÊci zaÊwiadczenia, o którym mowa w art. 34
ust. 2.

4. G∏ówny Inspektor Sanitarny przekazuje ka˝dora-
zowo Komisji Europejskiej informacje o uznaniu
i o uchyleniu uznania wody jako naturalnej wody mi-
neralnej.

Art. 37. 1. Do naturalnych wód êródlanych i wód
sto∏owych stosuje si´ przepisy art. 33 ust. 1—3.

2. Naturalne wody êródlane i wody sto∏owe podle-
gajà ocenie i kwalifikacji rodzajowej. 

Art. 38. 1. Oceny i kwalifikacje rodzajowe natural-
nych wód mineralnych, naturalnych wód êródlanych
i wód sto∏owych mogà byç przeprowadzane przez jed-
nostk´ naukowà lub inny podmiot, upowa˝nione,
w drodze decyzji, przez G∏ównego Inspektora Sanitar-
nego albo przez jednostki naukowe lub inne podmioty
innych paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej w∏a-
Êciwe do przeprowadzania ocen i kwalifikacji rodzajo-
wych naturalnych wód mineralnych w tych paƒ-
stwach.

2. Jednostka naukowa lub inny podmiot, o których
mowa w ust. 1, dzia∏ajàce na terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej mogà ubiegaç si´ o uzyskanie upowa˝-
nienia G∏ównego Inspektora Sanitarnego, je˝eli: 

1) zgodnie ze statutem lub umowà okreÊlajàcymi
przedmiot dzia∏alnoÊci sà w∏aÊciwe w zakresie
spraw zwiàzanych z przeprowadzaniem ocen
i kwalifikacji rodzajowych naturalnych wód mine-
ralnych, naturalnych wód êródlanych i wód sto∏o-
wych;

2) zatrudniajà personel posiadajàcy odpowiednie
kwalifikacje dla przeprowadzania ocen i kwalifika-
cji rodzajowych wód;

3) posiadajà co najmniej trzyletnie doÊwiadczenie
w zakresie zagadnieƒ obj´tych przeprowadzaniem
ocen i kwalifikacji rodzajowych naturalnych wód
mineralnych, naturalnych wód êródlanych i wód
sto∏owych.

3. G∏ówny Inspektor Sanitarny mo˝e cofnàç upo-
wa˝nienie, je˝eli jednostka naukowa lub inny pod-
miot, o których mowa w ust. 1, nie b´dà spe∏niaç kry-
teriów, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2. 

Art. 39. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia okre-
Êli, w drodze rozporzàdzenia:

1) szczegó∏owe wymagania, jakie powinny spe∏niaç
naturalne wody mineralne, naturalne wody êró-
dlane i wody sto∏owe, w tym wymagania mikro-
biologiczne, maksymalne dopuszczalne poziomy
naturalnych sk∏adników mineralnych tych wód,
warunki poddawania tych wód procesom usuwa-
nia sk∏adników lub nasycania dwutlenkiem w´gla,

2) wzorcowy zakres badaƒ, sposób przeprowadzania
oceny i kwalifikacji rodzajowej wód, o których mo-
wa w pkt 1,

3) szczególne wymagania dotyczàce oznakowania,
prezentacji i reklamy wód, o których mowa
w pkt 1,

4) szczegó∏owe wymagania higieniczne dotyczàce
wydobywania, transportu i rozlewu tych wód

— majàc na wzgl´dzie zapewnienie bezpieczeƒstwa
˝ywnoÊci oraz jednolite wymagania w tym zakresie
obowiàzujàce w Unii Europejskiej.

Art. 40. Przepisy art. 33—39 nie majà zastosowa-
nia do wód leczniczych wykorzystywanych w zak∏a-
dach lecznictwa uzdrowiskowego w celach leczni-
czych okreÊlonych w przepisach ustawy z dnia 28 lip-
ca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowi-
skach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gmi-
nach uzdrowiskowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1399) oraz
tych wód wprowadzanych do obrotu w opakowaniach
na zasadach okreÊlonych przepisami prawa farmaceu-
tycznego. 

Rozdzia∏ 10

Grzyby i przetwory grzybowe

Art. 41. 1. Grzyby uprawne oraz grzyby rosnàce
w warunkach naturalnych, Êwie˝e lub suszone, obj´te
wykazem okreÊlonym na podstawie art. 44 pkt 1, mo-
gà byç wprowadzane do obrotu lub stosowane
do produkcji przetworów grzybowych oraz Êrodków
spo˝ywczych zawierajàcych grzyby.

2. Grzyby oraz ich przetwory, o których mowa
w ust. 1, muszà spe∏niaç wymagania okreÊlone dla
Êrodków spo˝ywczych. 

3. Grzyby Êwie˝e i suszone sà dopuszczane do ob-
rotu przez klasyfikatorów grzybów lub grzyboznaw-
ców, których uprawnienia okreÊlajà przepisy wydane
na podstawie art. 44 pkt 4. 

Dziennik Ustaw Nr 171 — 8864 — Poz. 1225



Art. 42. 1. Grzyby Êwie˝e dopuszcza si´ do obrotu
lub produkcji przetworów grzybowych oraz Êrodków
spo˝ywczych zawierajàcych grzyby, je˝eli: 

1) sà jednego gatunku, z wyjàtkiem grzybów, które
mogà byç u˝yte do produkcji Êrodków spo˝yw-
czych;

2) nie sà rozdrobnione, z wyjàtkiem podzielonych je-
den raz wzd∏u˝ osi ich trzonów, a tak˝e nie mogà
to byç wy∏àcznie trzony lub trzony oddzielone
od kapeluszy w iloÊci przekraczajàcej liczb´ kape-
luszy;

3) nie wykazujà zapleÊnienia;

4) nie wyst´pujà w nich ˝ywe larwy lub kanaliki
po larwach muchówek, a iloÊç grzybów zaczerwio-
nych pierwotnie nie przekracza 5 % masy ca∏kowi-
tej grzybów;

5) zawartoÊç substancji zanieczyszczajàcych orga-
nicznych, w szczególnoÊci Êció∏ki, mchu, igliwia,
nie przekracza 0,3 % masy ca∏kowitej grzybów;

6) zawartoÊç substancji zanieczyszczajàcych mineral-
nych nie przekracza 1 % masy ca∏kowitej grzybów.

2. Pieczarki uprawne (hodowlane) przeznaczone
bezpoÊrednio dla konsumenta w postaci Êwie˝ej muszà
spe∏niaç wymagania szczegó∏owe okreÊlone w przepi-
sach rozporzàdzenia Komisji (WE) nr 1863/2004 z dnia
26 paêdziernika 2004 r. ustanawiajàcego norm´ handlo-
wà dla pieczarek hodowlanych (Dz. Urz. UE L 325
z 28.10.2004, str. 23).

3. Grzyby suszone dopuszcza si´ do obrotu lub
produkcji przetworów grzybowych oraz Êrodków spo-
˝ywczych zawierajàcych grzyby, je˝eli: 

1) sà jednego gatunku, w postaci ca∏ych owocników,
kapeluszy lub krajanki;

2) zaczerwienie pierwotne nie przekracza 5 % masy
ca∏kowitej grzybów;

3) nie wykazujà zapleÊnienia oraz obecnoÊci szkodni-
ków;

4) zawilgocenie nie przekracza 12 % masy ca∏kowitej
grzybów.

4. Dopuszczenie do obrotu grzybów Êwie˝ych ro-
snàcych w warunkach naturalnych potwierdzane jest
atestem na grzyby Êwie˝e, wydanym przez klasyfika-
tora grzybów lub grzyboznawc´, wed∏ug wzoru okre-
Êlonego na podstawie art. 44 pkt 3.

5. Dopuszczenie do obrotu grzybów suszonych po-
zyskiwanych z grzybów rosnàcych w warunkach natu-
ralnych potwierdzane jest atestem na grzyby suszone,
wydanym przez grzyboznawc´, wed∏ug wzoru okre-
Êlonego na podstawie art. 44 pkt 3.

Art. 43. 1. Uprawnienia klasyfikatora grzybów mo-
˝e uzyskaç osoba, która:

1) jest pe∏noletnia;

2) ukoƒczy∏a:

a) co najmniej gimnazjum oraz

b) kurs specjalistyczny dla kandydatów na klasyfi-
katorów grzybów;

3) zda∏a egzamin przed komisjà egzaminacyjnà po-
wo∏anà przez paƒstwowego wojewódzkiego in-
spektora sanitarnego.

2. Uprawnienia grzyboznawcy mo˝e uzyskaç oso-
ba, która:

1) jest pe∏noletnia;

2) posiada co najmniej wykszta∏cenie Êrednie;

3) ukoƒczy∏a kurs specjalistyczny dla kandydatów na
grzyboznawców;

4) zda∏a egzamin przed komisjà egzaminacyjnà po-
wo∏anà przez paƒstwowego wojewódzkiego in-
spektora sanitarnego dzia∏ajàcego z upowa˝nienia
G∏ównego Inspektora Sanitarnego.

3. Organem w∏aÊciwym w sprawach nadawania
uprawnieƒ klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy, po-
twierdzonych Êwiadectwami, oraz pozbawiania tych
uprawnieƒ jest paƒstwowy wojewódzki inspektor sa-
nitarny wskazany w przepisach wydanych na podsta-
wie art. 44.

Art. 44. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia w po-
rozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw Êrodo-
wiska okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

1) wykaz grzybów dopuszczonych do obrotu lub pro-
dukcji przetworów grzybowych oraz Êrodków spo-
˝ywczych zawierajàcych grzyby, wykaz przetwo-
rów grzybowych dopuszczonych do obrotu oraz
cechy dyskwalifikujàce,

2) warunki skupu, przechowywania i sprzeda˝y grzy-
bów oraz wymagania technologiczne i warunki
przetwarzania,

3) wzory atestów na grzyby Êwie˝e i grzyby suszone,

4) warunki i tryb uzyskiwania uprawnieƒ klasyfikato-
ra grzybów i grzyboznawcy, w tym ramowe pro-
gramy kursów specjalistycznych,

5) paƒstwowego wojewódzkiego inspektora sanitar-
nego w∏aÊciwego do nadawania i pozbawiania
uprawnieƒ, o których mowa w pkt 4,

6) wzory Êwiadectw klasyfikatora grzybów i grzybo-
znawcy

— majàc na wzgl´dzie zapewnienie bezpieczeƒstwa
˝ywnoÊci oraz racjonalne gospodarowanie zasobami
grzybów rosnàcych w warunkach naturalnych, w tym
ograniczenia wynikajàce z przepisów o ochronie
przyrody.

Rozdzia∏ 11

Znakowanie ˝ywnoÊci

Art. 45. 1. Ârodki spo˝ywcze wprowadzane do ob-
rotu sà oznakowane.
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2. Oznakowanie Êrodka spo˝ywczego obejmuje
wszelkie informacje w postaci napisów i innych ozna-
czeƒ, w tym znaki towarowe, nazwy handlowe, ele-
menty graficzne i symbole, dotyczàce Êrodka spo˝yw-
czego i umieszczone na opakowaniu, etykiecie, obwo-
lucie, ulotce, zawieszce oraz w dokumentach, które sà
do∏àczone do tego Êrodka spo˝ywczego lub odnoszà
si´ do niego.

3. Oznakowanie Êrodka spo˝ywczego powszechnie
spo˝ywanego nie mo˝e zawieraç okreÊlenia „diete-
tyczny” lub w inny sposób sugerowaç, ˝e jest to Êro-
dek spo˝ywczy specjalnego przeznaczenia ˝ywienio-
wego.

4. Ârodki spo˝ywcze nieb´dàce preparatami
do poczàtkowego ˝ywienia niemowlàt nie mogà byç
oznakowane, prezentowane, reklamowane i wprowa-
dzane do obrotu w sposób wskazujàcy lub mogàcy su-
gerowaç, ˝e sà wystarczajàce do zaspokajania potrzeb
˝ywieniowych zdrowych niemowlàt przez pierwsze
6 miesi´cy ˝ycia. 

Art. 46. 1. Oznakowanie Êrodka spo˝ywczego nie
mo˝e: 

1) wprowadzaç konsumenta w b∏àd, w szczególnoÊci:

a) co do charakterystyki Êrodka spo˝ywczego,
w tym jego nazwy, rodzaju, w∏aÊciwoÊci, sk∏a-
du, iloÊci, trwa∏oÊci, êród∏a lub miejsca pocho-
dzenia, metod wytwarzania lub produkcji,

b) przez przypisywanie Êrodkowi spo˝ywczemu
dzia∏ania lub w∏aÊciwoÊci, których nie posiada,

c) przez sugerowanie, ˝e Êrodek spo˝ywczy posia-
da szczególne w∏aÊciwoÊci, je˝eli wszystkie po-
dobne Êrodki spo˝ywcze posiadajà takie w∏aÊci-
woÊci;

2) przypisywaç Êrodkowi spo˝ywczemu w∏aÊciwoÊci
zapobiegania chorobom lub ich leczenia albo od-
wo∏ywaç si´ do takich w∏aÊciwoÊci, z zastrze˝e-
niem art. 24 ust. 4 i art. 33 ust. 4.

2. Przepis ust. 1 stosuje si´ równie˝ do reklamy
oraz do prezentacji Êrodków spo˝ywczych, w tym
w szczególnoÊci w odniesieniu do ich kszta∏tu, wyglà-
du lub opakowania, zastosowanych materia∏ów opa-
kowaniowych, sposobu prezentacji oraz otoczenia,
w jakim sà prezentowane.

Art. 47. 1. Nazwa Êrodka spo˝ywczego powinna
odpowiadaç nazwie ustalonej dla danego rodzaju
Êrodków spo˝ywczych w przepisach prawa ˝ywno-
Êciowego, a w przypadku braku takich przepisów po-
winna byç nazwà zwyczajowà Êrodka spo˝ywczego
lub sk∏adaç si´ z opisu tego Êrodka spo˝ywczego lub
sposobu jego u˝ycia, tak aby umo˝liwiç konsumento-
wi rozpoznanie rodzaju i w∏aÊciwoÊci Êrodka spo˝yw-
czego oraz odró˝nienie go od innych produktów.

2. Nazwa Êrodka spo˝ywczego wyprodukowanego
w innym paƒstwie cz∏onkowskim Unii Europejskiej,
pod którà Êrodek spo˝ywczy jest wprowadzany do ob-
rotu w tym paƒstwie zgodnie z obowiàzujàcymi w nim
przepisami, mo˝e byç stosowana w oznakowaniu tego

Êrodka spo˝ywczego wprowadzanego do obrotu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, je˝eli sama lub
w po∏àczeniu z dodatkowym opisem zamieszczonym
w jej bezpoÊrednim sàsiedztwie umo˝liwia konsumen-
towi rozpoznanie rodzaju i w∏aÊciwoÊci tego Êrodka
spo˝ywczego oraz odró˝nienie go od innych produk-
tów. 

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje si´, je˝eli nazwa Êrod-
ka spo˝ywczego wyprodukowanego w innym paƒ-
stwie cz∏onkowskim Unii Europejskiej jest stosowana
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do oznaczania
innych Êrodków spo˝ywczych, bioràc pod uwag´ ich
sk∏ad i sposób wytwarzania.

4. Nazwie powinny towarzyszyç informacje doty-
czàce postaci Êrodka spo˝ywczego lub procesów tech-
nologicznych stosowanych w produkcji, w szczegól-
noÊci okreÊlajàce, czy jest to Êrodek spo˝ywczy
sproszkowany, liofilizowany, g∏´boko mro˝ony, za-
g´szczony, w´dzony — w przypadku gdy brak tej in-
formacji mo˝e wprowadzaç nabywc´ w b∏àd.

5. Nazwa, pod którà Êrodek spo˝ywczy jest wpro-
wadzany do obrotu, nie mo˝e byç zastàpiona znakiem
towarowym, nazwà marki lub nazwà handlowà (wy-
myÊlonà).

Art. 48. 1. Ârodki spo˝ywcze muszà byç oznakowa-
ne w sposób zrozumia∏y dla konsumenta, napisy mu-
szà byç wyraêne, czytelne i nieusuwalne, umieszczone
w widocznym miejscu, a tak˝e nie mogà byç w ˝aden
sposób ukryte, zas∏oni´te lub przes∏oni´te innymi na-
drukami lub obrazkami.

2. Ârodki spo˝ywcze wprowadzane do obrotu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej muszà byç ozna-
kowane w j´zyku polskim. Ârodki spo˝ywcze mogà
byç ponadto oznakowane w innych j´zykach.

Art. 49. 1. Oznakowanie Êrodka spo˝ywczego za-
wiera informacje istotne dla ochrony zdrowia i ˝ycia
cz∏owieka, w szczególnoÊci:

1) nazw´, pod którà Êrodek spo˝ywczy jest wprowa-
dzany do obrotu, oraz

2) inne dane umo˝liwiajàce identyfikacj´ oraz odró˝-
nienie Êrodka spo˝ywczego od innych Êrodków
spo˝ywczych.

2. Informacje dotyczàce wartoÊci od˝ywczej poda-
wane sà w oznakowaniu Êrodków spo˝ywczych spe-
cjalnego przeznaczenia ˝ywieniowego, a w odniesie-
niu do Êrodków spo˝ywczych powszechnie spo˝ywa-
nych, je˝eli w oznakowaniu, prezentacji albo reklamie
tego Êrodka jest podawane oÊwiadczenie ˝ywieniowe. 

Art. 50. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw rynków rol-
nych w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym
do spraw zdrowia okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
szczegó∏owy zakres informacji podawanych w ozna-
kowaniu opakowanych Êrodków spo˝ywczych i Êrod-
ków spo˝ywczych bez opakowaƒ przeznaczonych bez-
poÊrednio dla konsumenta finalnego lub do zak∏adów
˝ywienia zbiorowego oraz sposób znakowania tych
Êrodków spo˝ywczych, z wy∏àczeniem znakowania
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wartoÊcià od˝ywczà, majàc na wzgl´dzie zapewnienie
bezpieczeƒstwa ˝ywnoÊci oraz jednolite wymagania
w tym zakresie obowiàzujàce w Unii Europejskiej.

2. Szczegó∏owe wymagania dotyczàce oznakowa-
nia:

1) substancji dodatkowych przeznaczonych i nieprze-
znaczonych bezpoÊrednio dla konsumenta finalne-
go,

2) aromatów przeznaczonych i nieprzeznaczonych
bezpoÊrednio dla konsumenta finalnego,

3) rozpuszczalników ekstrakcyjnych,

4) Êrodków spo˝ywczych poddanych napromienianiu
promieniowaniem jonizujàcym,

5) Êrodków spo˝ywczych specjalnego przeznaczenia
˝ywieniowego,

6) suplementów diety,

7) ˝ywnoÊci wzbogacanej,

8) naturalnych wód mineralnych, naturalnych wód
êródlanych i wód sto∏owych

— okreÊlajà przepisy wydane na podstawie — odpo-
wiednio — art. 10 pkt 4, art. 13 ust. 2 pkt 2, art. 14
ust. 2 pkt 3, art. 22 ust. 1 pkt 3, art. 26 ust. 1 pkt 4,
art. 27 ust. 6 pkt 2, art. 28 ust. 3 pkt 2 i art. 39 pkt 3.

3. Szczegó∏owe wymagania dotyczàce oznakowa-
nia ˝ywnoÊci genetycznie zmodyfikowanej okreÊlajà
przepisy art. 12—14 rozporzàdzenia nr 1829/2003 oraz
art. 4 rozporzàdzenia (WE) nr 1830/2003 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 22 wrzeÊnia 2003 r. doty-
czàcego mo˝liwoÊci Êledzenia i etykietowania organi-
zmów zmodyfikowanych genetycznie oraz mo˝liwoÊci
Êledzenia ˝ywnoÊci i produktów paszowych wyprodu-
kowanych z organizmów zmodyfikowanych genetycz-
nie i zmieniajàcego dyrektyw´ 2001/18/WE (Dz. Urz.
UE L 268 z 18.10.2003, str. 24; Dz. Urz. UE Polskie wy-
danie specjalne, rozdz. 13, t. 32, str. 455), zwanego da-
lej „rozporzàdzeniem nr 1830/2003”.

4. ˚ywnoÊç ekologicznà, okreÊlonà przepisami roz-
porzàdzenia Rady (EWG) nr 2092/91 z dnia 24 czerwca
1991 r. w sprawie produkcji ekologicznej produktów
rolnych oraz znakowania produktów rolnych i Êrod-
ków spo˝ywczych (Dz. Urz. WE L 198 z 22.07.1991,
str. 1, z póên. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjal-
ne, rozdz. 15, t. 2, str. 39) i rozporzàdzenia Komisji
(EWG) nr 94/92 z dnia 14 stycznia 1992 r. ustanawiajà-
cego szczegó∏owe zasady wprowadzenia w ˝ycie
uzgodnieƒ dotyczàcych przywozu z paƒstw trzecich
przewidzianych w rozporzàdzeniu (EWG) nr 2092/91
w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych
oraz znakowania produktów rolnych i Êrodków spo-
˝ywczych (Dz. Urz. WE L 011 z 17.01.1992, str. 14,
z póên. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne,
rozdz. 15, t. 2, str. 87), mo˝na znakowaç dodatkowo
zgodnie z wymogami okreÊlonymi w tych rozporzà-
dzeniach.

Art. 51. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia w po-
rozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw rynków
rolnych mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, spo-
sób znakowania ˝ywnoÊci wartoÊcià od˝ywczà, majàc
na wzgl´dzie jednolite wymagania w tym zakresie
obowiàzujàce w Unii Europejskiej.

Art. 52. Ârodki spo˝ywcze oznakowane datà mini-
malnej trwa∏oÊci lub terminem przydatnoÊci do spo˝y-
cia mogà znajdowaç si´ w obrocie do tej daty lub ter-
minu.

DZIA¸ III

Materia∏y i wyroby przeznaczone 
do kontaktu z ˝ywnoÊcià

Art. 53. Podmioty dzia∏ajàce na rynku w zakresie
produkcji lub obrotu materia∏ami i wyrobami przezna-
czonymi do kontaktu z ˝ywnoÊcià sà obowiàzane prze-
strzegaç w zak∏adach zasad dobrej praktyki produkcyj-
nej oraz dobrej praktyki higienicznej.

Art. 54. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia w po-
rozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw gospo-
darki oraz ministrem w∏aÊciwym do spraw Êrodowiska
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

1) wykaz substancji, których stosowanie jest dozwo-
lone w procesie wytwarzania lub przetwarzania
materia∏ów i wyrobów z tworzyw sztucznych,
z uwzgl´dnieniem dopuszczalnych limitów migra-
cji lub zawartoÊci tych substancji oraz innych
ograniczeƒ i specyfikacji dla substancji lub mate-
ria∏ów i wyrobów, a tak˝e sposób sprawdzania
zgodnoÊci tych materia∏ów i wyrobów z ustalony-
mi limitami,

2) wykaz substancji, których stosowanie jest dozwo-
lone w procesie wytwarzania lub przetwarzania
materia∏ów i wyrobów z innych tworzyw ni˝ okre-
Êlone w pkt 1, z uwzgl´dnieniem dopuszczalnych
limitów migracji lub zawartoÊci tych substancji
oraz innych ograniczeƒ i specyfikacji dla substan-
cji lub materia∏ów i wyrobów, a tak˝e sposób
sprawdzania zgodnoÊci tych materia∏ów i wyro-
bów z ustalonymi limitami

— uwzgl´dniajàc koniecznoÊç zapewnienia bezpie-
czeƒstwa zdrowia lub ˝ycia cz∏owieka, ochron´ Êro-
dowiska oraz jednolite wymagania obowiàzujàce
w tym zakresie w Unii Europejskiej.

Art. 55. Materia∏y i wyroby przeznaczone do kon-
taktu z ˝ywnoÊcià wprowadzane do obrotu na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej sà znakowane w j´zyku
polskim. Materia∏y i wyroby mogà byç ponadto znako-
wane w innych j´zykach.

Art. 56. G∏ówny Inspektor Sanitarny jest organem
w∏aÊciwym, w rozumieniu art. 13 rozporzàdzenia
nr 1935/2004, do przyjmowania wniosków podmio-
tów, o których mowa w art. 53, o udzielenie zezwole-
nia na stosowanie substancji nieobj´tych wykazami,
o których mowa w art. 54, oraz do przekazywania tych
wniosków do Europejskiego Urz´du do Spraw Bezpie-
czeƒstwa ˚ywnoÊci.
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Art. 57. G∏ówny Inspektor Sanitarny prowadzi re-
jestr wniosków, o których mowa w art. 56.

Art. 58. 1. W przypadkach okreÊlonych w art. 18
ust. 1 rozporzàdzenia nr 1935/2004 minister w∏aÊciwy
do spraw zdrowia mo˝e, w drodze rozporzàdzenia, za-
wiesiç lub ograniczyç obrót, w tym równie˝ nakazaç
wycofanie z obrotu materia∏ów lub wyrobów przezna-
czonych do kontaktu z ˝ywnoÊcià, albo ustanowiç
szczególne wymagania dla materia∏ów lub wyrobów
spe∏niajàcych wymagania okreÊlone w niniejszym
dziale lub w przepisach wydanych na podstawie
art. 54, uwzgl´dniajàc koniecznoÊç zapewnienia bez-
pieczeƒstwa ˝ywnoÊci oraz fakt, ˝e rozporzàdzenie
obowiàzuje do dnia wejÊcia w ˝ycie odpowiednich
przepisów Unii Europejskiej lub do dnia odmowy
przyj´cia przez Komisj´ Europejskà lub Rad´ Unii Eu-
ropejskiej takich przepisów.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia przekazuje
niezw∏ocznie, wraz z uzasadnieniem, rozporzàdzenie,
o którym mowa w ust. 1, innym paƒstwom cz∏onkow-
skim Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej. 

DZIA¸ IV

Wymagania higieniczne

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne dotyczàce wymagaƒ higienicznych

Art. 59. 1. Podmioty dzia∏ajàce na rynku spo˝yw-
czym sà obowiàzane przestrzegaç w zak∏adach wyma-
gaƒ higienicznych okreÊlonych w rozporzàdzeniu
nr 852/2004. 

2. Osoba pracujàca w stycznoÊci z ˝ywnoÊcià po-
winna uzyskaç okreÊlone przepisami o chorobach za-
kaênych i zaka˝eniach orzeczenie lekarskie dla celów
sanitarno-epidemiologicznych o braku przeciwwska-
zaƒ do wykonywania prac, przy wykonywaniu których
istnieje mo˝liwoÊç przeniesienia zaka˝enia na inne
osoby.

3. Spe∏nienie wymagaƒ okreÊlonych w rozdzia-
le XII za∏àcznika II do rozporzàdzenia nr 852/2004 jest
potwierdzane dokumentacjà o przeprowadzonych
szkoleniach lub udzielonym instrukta˝u osobom wy-
konujàcym prace przy produkcji lub w obrocie ˝ywno-
Êcià oraz osobom odpowiedzialnym za wdro˝enie
i stosowanie zasad systemu HACCP w zak∏adzie.

4. Podmiot dzia∏ajàcy na rynku spo˝ywczym jest
obowiàzany przechowywaç w aktach osobowych
orzeczenia lekarskie i dokumentacj´, o których mowa
w ust. 2 i 3, oraz udost´pniaç je na ˝àdanie organów
urz´dowej kontroli ˝ywnoÊci.

Art. 60. G∏ówny Inspektor Sanitarny i G∏ówny Le-
karz Weterynarii, stosownie do kompetencji okreÊlo-
nych w art. 73 ust. 1 pkt 1 i 2, sà organami w∏aÊciwy-
mi w zakresie zadaƒ, o których mowa w art. 7 i 8 roz-
porzàdzenia nr 852/2004, dotyczàcych krajowych po-
radników dobrej praktyki higienicznej oraz wdra˝ania
i stosowania zasad systemu HACCP. 

Rozdzia∏ 2

Rejestracja i zatwierdzanie zak∏adów

Art. 61. Paƒstwowy powiatowy inspektor sanitarny
jest organem w∏aÊciwym w sprawach rejestracji oraz
zatwierdzania, warunkowego zatwierdzania, przed∏u-
˝ania warunkowego zatwierdzenia, zawieszania oraz
cofania zatwierdzenia zak∏adów, które:

1) produkujà lub wprowadzajà do obrotu ˝ywnoÊç
pochodzenia niezwierz´cego,

2) wprowadzajà do obrotu produkty pochodzenia
zwierz´cego, nieobj´tych urz´dowà kontrolà orga-
nów Inspekcji Weterynaryjnej 

— w trybie i na zasadach okreÊlonych w rozporzàdze-
niu nr 852/2004 i rozporzàdzeniu nr 882/2004.

Art. 62. 1. W∏aÊciwy ze wzgl´du na siedzib´ zak∏a-
du paƒstwowy powiatowy inspektor sanitarny:

1) prowadzi rejestr zak∏adów, o których mowa
w art. 61, podlegajàcych urz´dowej kontroli orga-
nów Paƒstwowej Inspekcji Sanitarnej, zwany dalej
„rejestrem zak∏adów”, oraz uaktualnia na bie˝àco
dane zawarte w rejestrze;

2) wydaje decyzje w sprawie zatwierdzenia, warun-
kowego zatwierdzenia, przed∏u˝enia warunkowe-
go zatwierdzenia, zawieszenia lub cofania zatwier-
dzenia zak∏adów okreÊlonych w art. 61 oraz odmo-
wy wpisu do rejestru zak∏adów, je˝eli zachodzà
przes∏anki okreÊlone w art. 31 ust. 2 rozporzàdze-
nia nr 882/2004;

3) wydaje decyzje o wykreÊleniu z rejestru zak∏adów;

4) wydaje zaÊwiadczenie o wpisie do rejestru zak∏a-
dów wed∏ug wzoru okreÊlonego na podstawie
art. 67 ust. 3 pkt 6.

2. W∏aÊciwym w sprawach rejestracji oraz zatwier-
dzania obiektów lub urzàdzeƒ ruchomych lub tymcza-
sowych jest paƒstwowy powiatowy inspektor sanitar-
ny w∏aÊciwy ze wzgl´du na miejsce prowadzonej dzia-
∏alnoÊci przez zak∏ad, który produkuje lub wprowadza
do obrotu ˝ywnoÊç z tych obiektów lub urzàdzeƒ. 

Art. 63. 1. Zak∏ady, o których mowa w art. 61, pod-
legajà obowiàzkowi zatwierdzenia.

2. Zatwierdzenie nie jest wymagane w odniesieniu
do:

1) dzia∏alnoÊci w zakresie dostaw bezpoÊrednich;

2) urzàdzeƒ dystrybucyjnych do sprzeda˝y ˝ywnoÊci
w opakowaniach;

3) obiektów lub urzàdzeƒ ruchomych lub tymczaso-
wych, uprzednio dopuszczonych do prowadzenia
dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakresie produkcji lub
obrotu ˝ywnoÊcià w innym paƒstwie cz∏onkow-
skim Unii Europejskiej;

4) zak∏adów prowadzàcych dzia∏alnoÊç gospodarczà
w zakresie poÊrednictwa w sprzeda˝y ˝ywnoÊci
„na odleg∏oÊç” (sprzeda˝y wysy∏kowej), w tym
sprzeda˝y przez internet.
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3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, pod-
miot dzia∏ajàcy na rynku spo˝ywczym jest obowiàzany
z∏o˝yç wniosek o wpis do rejestru zak∏adów.

4. Urzàdzenia dystrybucyjne, o których mowa
w ust. 2 pkt 2, muszà byç oznakowane w sposób
umo˝liwiajàcy identyfikacj´ zak∏adu, w tym w szcze-
gólnoÊci informacjami obejmujàcymi imi´, nazwisko,
adres i numer telefonu albo nazw´, siedzib´, adres za-
k∏adu i numer telefonu.

Art. 64. 1. Podmioty dzia∏ajàce na rynku spo˝yw-
czym sk∏adajà wniosek o wpis do rejestru zak∏adów,
o zatwierdzenie zak∏adu i o wpis do rejestru zak∏adów
lub o dokonanie zmian w rejestrze zak∏adów w formie
pisemnej wed∏ug wzorów okreÊlonych — odpowied-
nio — na podstawie art. 67 ust. 3 pkt 2—4. Wniosek
o wpis do rejestru zak∏adów oraz wniosek o zatwier-
dzenie zak∏adu i o wpis do rejestru zak∏adów sk∏ada
si´ w terminie co najmniej 30 dni przed dniem rozpo-
cz´cia planowanej dzia∏alnoÊci.

2. Wniosek zawiera:

1) imi´, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo
nazw´, siedzib´ i adres wnioskodawcy oraz numer
identyfikacji podatkowej (NIP), je˝eli podmiot taki
numer posiada;

2) okreÊlenie rodzaju i zakresu dzia∏alnoÊci, która ma
byç prowadzona w zak∏adzie, w tym rodzaju ˝yw-
noÊci, która ma byç przedmiotem produkcji lub
obrotu;

3) okreÊlenie lokalizacji zak∏adu lub miejsca prowa-
dzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej.

3. Do wniosku do∏àcza si´:

1) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sàdowego al-
bo zaÊwiadczenie o wpisie do Ewidencji Dzia∏alno-
Êci Gospodarczej, je˝eli wnioskodawca prowadzi
dzia∏alnoÊç gospodarczà;

2) kopi´ zezwolenia na pobyt rezydenta d∏ugotermi-
nowego WE udzielonego przez inne paƒstwo
cz∏onkowskie Unii Europejskiej, w przypadku gdy
wnioskodawca b´dàcy cudzoziemcem, w rozumie-
niu przepisów o cudzoziemcach, zamierza prowa-
dziç dzia∏alnoÊç gospodarczà na podstawie przepi-
sów obowiàzujàcych w tym zakresie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, albo

3) zaÊwiadczenie o wpisie do ewidencji gospodarstw
rolnych, w rozumieniu przepisów o krajowym sys-
temie ewidencji producentów, ewidencji gospo-
darstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przy-
znanie p∏atnoÊci, zawierajàce numer identyfikacyj-
ny — w odniesieniu do podmiotów dzia∏ajàcych
na rynku spo˝ywczym prowadzàcych dzia∏alnoÊç
w zakresie dostaw bezpoÊrednich;

4) w przypadku zg∏oszenia urzàdzeƒ dystrybucyj-
nych, o których mowa w art. 63 ust. 2 pkt 2 — wy-
kaz tych urzàdzeƒ zawierajàcy typ urzàdzenia, na-
zw´ producenta i rok jego produkcji oraz dat´ uru-
chomienia.

Art. 65. 1. Wpis do rejestru zak∏adów nast´puje na
podstawie:

1) wniosku podmiotu dzia∏ajàcego na rynku spo-
˝ywczym w przypadkach okreÊlonych w art. 63
ust. 2;

2) decyzji o zatwierdzeniu lub warunkowym zatwier-
dzeniu zak∏adów, je˝eli sà spe∏nione wymagania
okreÊlone w art. 31 ust. 2 lit. b—d rozporzàdzenia
nr 882/2004.

2. Podmiot dzia∏ajàcy na rynku spo˝ywczym jest
obowiàzany do aktualizowania wykazu urzàdzeƒ,
o którym mowa w art. 64 ust. 3 pkt 4, przynajmniej
dwa razy w roku oraz na ˝àdanie w∏aÊciwego paƒ-
stwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

3. WykreÊlenie z rejestru zak∏adów nast´puje na
podstawie:

1) wniosku podmiotu dzia∏ajàcego na rynku spo˝yw-
czym; 

2) decyzji w∏aÊciwego paƒstwowego powiatowego
inspektora sanitarnego, o której mowa w art. 66
ust. 1 pkt 1;

3) decyzji w∏aÊciwego paƒstwowego powiatowego
inspektora sanitarnego, je˝eli zak∏ad zaprzesta∏
dzia∏alnoÊci w zakresie produkcji lub obrotu ˝yw-
noÊcià, a podmiot dzia∏ajàcy na rynku spo˝yw-
czym nie z∏o˝y∏ wniosku, o którym mowa w pkt 1;

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

Art. 66. 1. W przypadkach okreÊlonych w art. 31
ust. 2 lit. e rozporzàdzenia nr 882/2004 w∏aÊciwy paƒ-
stwowy powiatowy inspektor sanitarny wydaje decy-
zj´ w sprawie:

1) cofni´cia zatwierdzenia zak∏adu;

2) zawieszenia zatwierdzenia zak∏adu.

2. Decyzjom, o których mowa w ust. 1, nadaje si´
rygor natychmiastowej wykonalnoÊci.

Art. 67. 1. Rejestr zak∏adów zawiera nast´pujàce
dane:

1) imi´, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo
nazw´, siedzib´ i adres wnioskodawcy;

2) w przypadku osoby fizycznej — numer ewidencyj-
ny powszechnego elektronicznego systemu ewi-
dencji ludnoÊci (PESEL), je˝eli numer taki zosta∏
nadany;

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP), je˝eli taki
numer posiada;

4) numer zezwolenia na pobyt rezydenta d∏ugotermi-
nowego WE, o którym mowa w art. 64 ust. 3 pkt 2;

5) numer wpisu do ewidencji gospodarstw rolnych,
o którym mowa w art. 64 ust. 3 pkt 3;
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6) okreÊlenie rodzaju i zakresu dzia∏alnoÊci, która ma
byç prowadzona w zak∏adzie, w tym rodzaju ˝yw-
noÊci, która ma byç przedmiotem produkcji lub
obrotu;

7) termin rozpocz´cia dzia∏alnoÊci obj´tej wpisem
do rejestru;

8) informacje o przeprowadzonych urz´dowych kon-
trolach zak∏adu;

9) decyzje w sprawie wykreÊlenia z rejestru.

2. Wykazy, o których mowa w art. 64 ust. 3 pkt 4,
przechowywane sà w aktach rejestrowych doty-
czàcych zak∏adu posiadajàcego urzàdzenia dystrybu-
cyjne.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, wzory: 

1) rejestru zak∏adów,

2) wniosku o wpis zak∏adu do rejestru zak∏adów, 

3) wniosku o zatwierdzenie zak∏adu i o wpis do reje-
stru zak∏adów,

4) wniosku o dokonanie zmian w rejestrze zak∏adów, 

5) wniosku o wykreÊlenie z rejestru zak∏adów, 

6) zaÊwiadczenia o wpisie do rejestru zak∏adów

— majàc na wzgl´dzie jednolite wymagania w tym
zakresie obowiàzujàce w Unii Europejskiej.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia mo˝e okre-
Êliç, w rozporzàdzeniu, o którym mowa w ust. 3, spo-
sób prowadzenia rejestru zak∏adów w systemie infor-
matycznym, z wy∏àczeniem danych obj´tych tajemni-
cà przedsi´biorcy, majàc na wzgl´dzie powszechny
dost´p do danych zawartych w rejestrach oraz jedno-
lite wymagania w tym zakresie obowiàzujàce w Unii
Europejskiej, je˝eli zostanà ustalone.

Rozdzia∏ 3

Wymagania szczególne w zakresie higieny

Art. 68. 1. Podmioty dzia∏ajàce na rynku spo˝yw-
czym prowadzàce dzia∏alnoÊç w ramach dostaw bez-
poÊrednich sà obowiàzane przestrzegaç zasad dobrej
praktyki higienicznej.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia w porozu-
mieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw rolnictwa
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

1) zakres dzia∏alnoÊci prowadzonej w ramach dostaw
bezpoÊrednich, w tym wielkoÊç i obszar dostaw
bezpoÊrednich,

2) szczegó∏owe wymagania higieniczne dla dzia∏alno-
Êci prowadzonej w ramach dostaw bezpoÊrednich

— majàc na wzgl´dzie zapewnienie bezpieczeƒstwa
˝ywnoÊci oraz realizacj´ celów rozporzàdzenia
nr 852/2004.

Art. 69. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw rol-
nictwa mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, wy-
magania higieniczne w:

1) zak∏adach stosujàcych tradycyjne metody produk-
cji lub obrotu ˝ywnoÊcià, w celu umo˝liwienia sto-
sowania tych metod,

2) zak∏adach zlokalizowanych w regionach szczegól-
nych ze wzgl´du na po∏o˝enie geograficzne, w ce-
lu uwzgl´dnienia potrzeb tych zak∏adów, 

3) innych zak∏adach — wy∏àcznie w zakresie ich kon-
strukcji, organizacji i wyposa˝enia

— dostosowujàc te wymagania do wymogów okre-
Êlonych w za∏àczniku II do rozporzàdzenia nr 852/2004
oraz majàc na wzgl´dzie wielkoÊç zak∏adu, a tak˝e za-
pewnienie bezpieczeƒstwa ˝ywnoÊci i realizacj´ ce-
lów rozporzàdzenia nr 852/2004.

2. Wydajàc rozporzàdzenie, o którym mowa
w ust. 1, nale˝y uwzgl´dniç tryb i warunki okreÊlone
w art. 13 ust. 5—7 rozporzàdzenia nr 852/2004.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia oraz mini-
ster w∏aÊciwy do spraw rolnictwa, ka˝dy w zakresie
swojego dzia∏ania, dzia∏ajàc w porozumieniu, mogà
okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, ogólne odst´pstwa
od wymagaƒ higienicznych okreÊlonych w rozdzia-
le II pkt 1 i rozdziale V pkt 1 za∏àcznika II do rozporzà-
dzenia nr 852/2004 w zak∏adach produkujàcych ˝yw-
noÊç tradycyjnà w zakresie okreÊlonym w art. 7 ust. 2
rozporzàdzenia Komisji (WE) nr 2074/2005 z dnia
5 grudnia 2005 r. ustanawiajàcego Êrodki wykonawcze
w odniesieniu do niektórych produktów obj´tych roz-
porzàdzeniem (WE) nr 853/2004 i do organizacji urz´-
dowych kontroli na mocy rozporzàdzeƒ (WE)
nr 854/2004 oraz (WE) nr 882/2004, ustanawiajàcego
odst´pstwa od rozporzàdzenia (WE) nr 852/2004
i zmieniajàcego rozporzàdzenie (WE) nr 853/2004 oraz
(WE) nr 854/2004 (Dz. Urz. WE L 338 z 22.12.2005,
str. 27), zwanego dalej „rozporzàdzeniem
nr 2074/2005”, majàc na wzgl´dzie umo˝liwienie za-
k∏adom stosowania tradycyjnych metod produkcji
oraz zapewnienie bezpieczeƒstwa ˝ywnoÊci.

4. W∏aÊciwy paƒstwowy powiatowy inspektor sa-
nitarny oraz w∏aÊciwy powiatowy lekarz weterynarii,
zgodnie z kompetencjami okreÊlonymi w art. 73, sà or-
ganami w∏aÊciwymi do wydawania decyzji przyznajà-
cych indywidualne odst´pstwa od wymagaƒ higie-
nicznych okreÊlonych w rozdziale II pkt 1 i rozdzia-
le V pkt 1 za∏àcznika II do rozporzàdzenia nr 852/2004
zak∏adom produkujàcym ˝ywnoÊç tradycyjnà, je˝eli sà
spe∏niane przez zak∏ad wymagania okreÊlone na pod-
stawie ust. 3.

5. O przyznanych indywidualnych odst´pstwach
sà powiadamiani, odpowiednio, G∏ówny Inspektor Sa-
nitarny albo G∏ówny Lekarz Weterynarii. 

6. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia oraz mini-
ster w∏aÊciwy do spraw rolnictwa, ka˝dy w zakresie
swoich kompetencji, powiadamiajà Komisj´ Europej-
skà oraz pozosta∏e paƒstwa cz∏onkowskie Unii Euro-
pejskiej o przyznanych odst´pstwach okreÊlonych na
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podstawie ust. 3, na zasadach okreÊlonych w art. 7
ust. 3 rozporzàdzenia nr 2074/2005.

7. G∏ówny Inspektor Sanitarny oraz G∏ówny Lekarz
Weterynarii, ka˝dy w zakresie swoich kompetencji, po-
wiadamiajà Komisj´ Europejskà oraz pozosta∏e paƒ-
stwa cz∏onkowskie Unii Europejskiej o przyznanych
odst´pstwach okreÊlonych na podstawie ust. 4, na za-
sadach okreÊlonych w art. 7 ust. 3 rozporzàdzenia
nr 2074/2005.

Art. 70. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia okre-
Êli, w drodze rozporzàdzenia, szczególne wymagania
higieniczne w zakresie transportu morskiego: 

1) cukru luzem, 

2) olejów p∏ynnych i t∏uszczów luzem 

— majàc na wzgl´dzie zapewnienie bezpieczeƒstwa
˝ywnoÊci oraz jednolite wymagania w tym zakresie
obowiàzujàce w Unii Europejskiej.

Art. 71. Zak∏ady prowadzàce dzia∏alnoÊç gospo-
darczà w zakresie skupu, przechowywania lub sprze-
da˝y grzybów oraz produkcji przetworów grzybowych
spe∏niajà obowiàzujàce wymagania higieniczne oraz
muszà zatrudniaç klasyfikatorów grzybów lub grzybo-
znawców.

Art. 72. 1. Zak∏ad ˝ywienia zbiorowego typu za-
mkni´tego ma obowiàzek przechowywaç próbki
wszystkich potraw wchodzàcych w sk∏ad ka˝dego po-
si∏ku.

2. Zak∏ad, o którym mowa w ust. 1, w przypadku
wprowadzania do obrotu Êrodków spo˝ywczych po-
chodzàcych z innych zak∏adów ma obowiàzek pobiera-
nia próbek poszczególnych Êrodków spo˝ywczych
bezpoÊrednio przy przyj´ciu danej partii Êrodka spo-
˝ywczego oraz przechowywania tych próbek.

3. Zak∏ad, o którym mowa w ust. 1, ma obowiàzek
przechowywania próbki ka˝dej wprowadzonej do ob-
rotu partii Êrodków spo˝ywczych o krótkim okresie
przydatnoÊci do spo˝ycia.

4. Zak∏ad, o którym mowa w ust. 1, ma obowiàzek
udost´pniaç pobrane próbki organom Paƒstwowej In-
spekcji Sanitarnej.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, sposób, miejsce, czas i wa-
runki pobierania i przechowywania próbek, majàc na
wzgl´dzie zapewnienie bezpieczeƒstwa ˝ywnoÊci oraz
rodzaj Êrodków spo˝ywczych. 

6. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia mo˝e okre-
Êliç, w drodze rozporzàdzenia, wymagania obowiàzu-
jàce przy prowadzeniu ˝ywienia zbiorowego typu za-
mkni´tego, majàc na wzgl´dzie normy ˝ywienia oraz
wymagania zdrowotne. 

DZIA¸ V

Urz´dowe kontrole ˝ywnoÊci

Rozdzia∏ 1

Przeprowadzanie urz´dowych kontroli ˝ywnoÊci

Art. 73. 1. Organami urz´dowej kontroli ˝ywnoÊci,
o których mowa w art. 4 rozporzàdzenia nr 882/2004
w zakresie bezpieczeƒstwa ˝ywnoÊci, sà:

1) organy Paƒstwowej Inspekcji Sanitarnej, zgodnie
z w∏aÊciwoÊcià okreÊlonà przepisami ustawy
z dnia 14 marca 1985 r. o Paƒstwowej Inspekcji Sa-
nitarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851, Nr 104,
poz. 708, Nr 143, poz. 1032 i Nr 170, poz. 1217),
w odniesieniu do:

a) ˝ywnoÊci pochodzenia niezwierz´cego produ-
kowanej i wprowadzanej do obrotu, przywo˝o-
nej z paƒstw nieb´dàcych cz∏onkami Unii Euro-
pejskiej oraz Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) — stronami umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz
wywo˝onej i powrotnie wywo˝onej do tych
paƒstw,

b) produktów pochodzenia zwierz´cego znajdujà-
cych si´ w handlu detalicznym, 

c) prawid∏owoÊci stosowania zasad systemu
HACCP w zak∏adach obj´tych nadzorem Paƒ-
stwowej Inspekcji Sanitarnej;

2) organy Inspekcji Weterynaryjnej, zgodnie z w∏aÊci-
woÊcià okreÊlonà przepisami ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej
(Dz. U. Nr 33, poz. 287, z póên. zm.6)), w odniesie-
niu do produktów pochodzenia zwierz´cego,
w tym wprowadzania do obrotu tych produktów
w ramach sprzeda˝y bezpoÊredniej oraz handlu
detalicznego na zasadach i w zakresie okreÊlonym
w art. 1 ust. 3 lit. c—e oraz ust. 5 lit. b rozporzàdze-
nia nr 853/2004;

3) inne organy w zakresie posiadanych kompetencji. 

2. W sprawach przeprowadzania urz´dowych kon-
troli ˝ywnoÊci w odniesieniu do ˝ywnoÊci produkowa-
nej lub wprowadzonej do obrotu z obiektów lub urzà-
dzeƒ ruchomych lub tymczasowych w∏aÊciwoÊç orga-
nów jest okreÊlana ka˝dorazowo wed∏ug miejsca pro-
wadzenia tej dzia∏alnoÊci. 

3. Organy Paƒstwowej Inspekcji Sanitarnej oraz
organy, o których mowa w ust. 1 pkt 3, sà w∏aÊciwe
w sprawach przeprowadzania urz´dowych kontroli
materia∏ów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu
z ˝ywnoÊcià w zakresie okreÊlonym w rozporzàdzeniu
nr 1935/2004.
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4. Urz´dowe kontrole, o których mowa w ust. 1,
obejmujà ˝ywnoÊç genetycznie zmodyfikowanà oraz
organizmy genetycznie zmodyfikowane przeznaczone
do wykorzystania jako ˝ywnoÊç w zakresie uregulowa-
nym w rozporzàdzeniach nr 1829/2003, 1830/2003 oraz
rozporzàdzeniu (WE) nr 1946/2003 Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie trans-
granicznego przemieszczania organizmów genetycznie
zmodyfikowanych (Dz. Urz. UE L 287 z 05.11.2003,
str. 1), zwanym dalej „rozporzàdzeniem nr 1946/2003”.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia, minister
w∏aÊciwy do spraw rolnictwa oraz Minister Obrony
Narodowej okreÊlà, w drodze rozporzàdzenia, szcze-
gó∏owe warunki i sposób wspó∏dzia∏ania w zakresie
sprawowania nadzoru organów Paƒstwowej Inspekcji
Sanitarnej z organami Inspekcji Weterynaryjnej, Woj-
skowej Inspekcji Sanitarnej oraz Wojskowej Inspekcji
Weterynaryjnej, majàc na wzgl´dzie potrzeb´ zapew-
nienia sprawnego nadzoru nad przestrzeganiem bez-
pieczeƒstwa ˝ywnoÊci i ˝ywienia, w tym zapewnienie
organom Wojskowej Inspekcji Sanitarnej oraz Wojsko-
wej Inspekcji Weterynaryjnej wykonywania urz´do-
wych kontroli w zak∏adach zaopatrujàcych lub ubiega-
jàcych si´ o zaopatrywanie Si∏ Zbrojnych Rzeczypo-
spolitej Polskiej oraz jednostek wojsk obcych przeby-
wajàcych na terenach podleg∏ych Ministrowi Obrony
Narodowej, w ˝ywnoÊç. 

6. Je˝eli Êrodki spo˝ywcze pochodzenia zwierz´ce-
go sà produkowane lub przechowywane w zak∏adzie
produkujàcym inne Êrodki spo˝ywcze, szczegó∏owe
warunki i sposób wspó∏dzia∏ania w zakresie sprawo-
wania nadzoru oraz przeprowadzania urz´dowych
kontroli ˝ywnoÊci okreÊla porozumienie zawarte mi´-
dzy G∏ównym Inspektorem Sanitarnym a G∏ównym
Lekarzem Weterynarii.

Art. 74. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia,
a w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierz´-
cego podlegajàcych urz´dowym kontrolom organów
Inspekcji Weterynaryjnej — minister w∏aÊciwy do
spraw rolnictwa, okreÊlà, w drodze rozporzàdzenia: 

1) procedury urz´dowych kontroli ˝ywnoÊci uwzgl´d-
niajàce szczegó∏owy sposób i tryb przeprowadza-
nia urz´dowych kontroli w produkcji i w obrocie,
w tym zakres czynnoÊci kontrolnych, obejmujà-
cych kontrol´:

a) dokumentacji,

b) obowiàzujàcych w zak∏adzie wewn´trznych sys-
temów kontroli jakoÊci ˝ywnoÊci i przestrzega-
nia zasad higieny, w tym systemu HACCP,

c) higieny personelu, 

2) procedury pobierania i analizy próbek, 

3) wzór Êwiadectwa potwierdzajàcego wyniki bada-
nych próbek 

— majàc na wzgl´dzie bezpieczeƒstwo ˝ywnoÊci oraz
obowiàzki okreÊlone w art. 8 i 10 rozporzàdzenia
nr 882/2004.

Art. 75. 1. Podmioty dzia∏ajàce na rynku spo˝yw-
czym podlegajàce urz´dowym kontrolom organów
Paƒstwowej Inspekcji Sanitarnej sà obowiàzane do
pokrywania op∏at uwzgl´dniajàcych koszty zwiàzane
z czynnoÊciami wykonywanymi w ramach urz´do-
wych kontroli ˝ywnoÊci:

1) je˝eli w wyniku tych czynnoÊci zostanà stwierdzo-
ne przez kontrolujàcych niezgodnoÊci z przepisami
prawa ˝ywnoÊciowego, w tym je˝eli zachodzi ko-
niecznoÊç pobrania próbek ˝ywnoÊci albo mate-
ria∏ów lub wyrobów przeznaczonych do kontaktu
z ˝ywnoÊcià do badaƒ i wykonania badaƒ labora-
toryjnych w celu potwierdzenia niezgodnoÊci;

2) zwiàzanych z przeprowadzeniem ponownych czyn-
noÊci kontrolnych w celu sprawdzenia, czy nie-
zgodnoÊci, o których mowa w pkt 1, zosta∏y usu-
ni´te;

3) zwiàzanych z przeprowadzaniem granicznych kon-
troli sanitarnych.

2. Op∏atami, o których mowa w ust. 1, jest obcià˝a-
ny producent Êrodka spo˝ywczego.

3. Je˝eli w trakcie wykonywania czynnoÊci kontro-
lnych stwierdzono niezgodnoÊci, o których mowa
w ust. 1, wskazujàce, ˝e mog∏y one powstaç na etapie,
gdy zakwestionowany Êrodek spo˝ywczy znajdowa∏
si´ w obrocie i producent nie ponosi odpowiedzialno-
Êci za powsta∏e niezgodnoÊci, wówczas op∏atami jest
obcià˝any kontrolowany.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, wysokoÊç op∏at majàcych
na celu pokrycie kosztów ponoszonych przez organy
Paƒstwowej Inspekcji Sanitarnej za czynnoÊci wyko-
nywane w ramach urz´dowych kontroli ˝ywnoÊci,
w tym metody obliczania niektórych op∏at, stawki
op∏at oraz sposób wnoszenia op∏at, majàc na wzgl´-
dzie zasady ustalania op∏at okreÊlone w art. 27—29
rozporzàdzenia nr 882/2004. 

Art. 76. 1. Organom urz´dowej kontroli ˝ywnoÊci,
o których mowa w art. 73 ust. 1, w zwiàzku z przepro-
wadzaniem urz´dowych kontroli, przys∏uguje prawo:

1) wst´pu do pomieszczeƒ zak∏adu o ka˝dej porze; 

2) badania procesów technologicznych i receptur
w zakresie niezb´dnym do zrealizowania celu kon-
troli;

3) przeglàdania ksiàg i innych dokumentów kontrolo-
wanego zak∏adu, je˝eli jest to niezb´dne ze wzgl´-
du na cel przeprowadzanej kontroli;

4) podejmowania innych czynnoÊci niezb´dnych
do wyjaÊnienia sprawy, zgodnie z zakresem upraw-
nieƒ w ramach urz´dowych kontroli ˝ywnoÊci.

2. Uzyskane przez organy urz´dowej kontroli ˝yw-
noÊci w trakcie kontroli informacje, dokumenty i inne
dane stanowiàce tajemnic´ przedsi´biorcy sà obj´te
tajemnicà s∏u˝bowà i nie mogà byç przekazywane in-
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nym organom ani ujawniane, je˝eli nie jest to koniecz-
ne ze wzgl´du na ochron´ ˝ycia lub zdrowia cz∏owie-
ka, z wy∏àczeniem ˝àdania sàdu lub prokuratury
w zwiàzku z toczàcym si´ post´powaniem. 

Art. 77. Decyzjom organów urz´dowej kontroli
˝ywnoÊci, o których mowa w art. 54 rozporzàdzenia
nr 882/2004, w przypadku stwierdzenia uchybieƒ za-
gra˝ajàcych zdrowiu lub ˝yciu cz∏owieka, jest nadawa-
ny rygor natychmiastowej wykonalnoÊci.

Art. 78. 1. Badania laboratoryjne dla celów urz´do-
wych kontroli ˝ywnoÊci i ˝ywienia w zakresie bezpie-
czeƒstwa ˝ywnoÊci wykonujà akredytowane:

1) laboratoria Paƒstwowej Inspekcji Sanitarnej, funk-
cjonujàce w zintegrowanym systemie badaƒ labo-
ratoryjnych ˝ywnoÊci okreÊlonym w art. 15a usta-
wy z dnia 14 marca 1985 r. o Paƒstwowej Inspekcji
Sanitarnej;

2) laboratoria Inspekcji Weterynaryjnej okreÊlone
w art. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o In-
spekcji Weterynaryjnej;

3) laboratoria organów, o których mowa w art. 73
ust. 1 pkt 3;

4) laboratoria referencyjne realizujàce zadania okre-
Êlone w art. 33 rozporzàdzenia nr 882/2004.

2. Laboratoria, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 4,
wykonujà badania laboratoryjne dla celów urz´do-
wych kontroli materia∏ów i wyrobów przeznaczonych
do kontaktu z ˝ywnoÊcià.

3. Zadania realizowane przez laboratoria referen-
cyjne sà finansowane z bud˝etu paƒstwa, z cz´Êci, któ-
rej dysponentem sà minister w∏aÊciwy do spraw zdro-
wia oraz minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa, ka˝dy
w zakresie swoich kompetencji.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia wyznacza,
w drodze rozporzàdzenia, laboratoria referencyjne wy-
konujàce badania Êrodków spo˝ywczych podlegajà-
cych urz´dowym kontrolom organów Paƒstwowej In-
spekcji Sanitarnej oraz materia∏ów i wyrobów prze-
znaczonych do kontaktu z ˝ywnoÊcià dla celów urz´-
dowych kontroli ˝ywnoÊci i ˝ywienia, majàc na wzgl´-
dzie zapewnienie bezpieczeƒstwa ˝ywnoÊci oraz reali-
zacj´ zadaƒ okreÊlonych w art. 33 rozporzàdzenia
nr 882/2004.

Rozdzia∏ 2

Graniczne kontrole sanitarne

Art. 79. 1. Graniczne kontrole sanitarne obejmujà
˝ywnoÊç pochodzenia niezwierz´cego oraz materia∏y
lub wyroby przeznaczone do kontaktu z ˝ywnoÊcià,
przywo˝one z paƒstw nieb´dàcych cz∏onkami Unii Eu-
ropejskiej oraz z paƒstw nieb´dàcych cz∏onkami Euro-
pejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) —
stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodar-
czym.

2. Graniczne kontrole sanitarne, o których mowa
w ust. 1, obejmujà równie˝ ˝ywnoÊç pochodzenia nie-
zwierz´cego oraz materia∏y lub wyroby przeznaczone
do kontaktu z ˝ywnoÊcià, wprowadzone na terytorium
Wspólnoty Europejskiej przez przejÊcie graniczne le˝à-
ce na terytorium innego paƒstwa cz∏onkowskiego Unii
Europejskiej lub paƒstwa b´dàcego cz∏onkiem Euro-
pejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) —
stronà umowy o Europejskim Obszarze Gospodar-
czym i niepoddane w tym paƒstwie granicznej kontro-
li sanitarnej, obejmowane na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej procedurà celnà, z którà wià˝e si´ do-
puszczenie do obrotu. 

3. Graniczne kontrole sanitarne sà przeprowadza-
ne na zasadach okreÊlonych w art. 15—24 rozporzà-
dzenia nr 882/2004. 

Art. 80. Graniczne kontrole sanitarne sà przepro-
wadzane:

1) przez paƒstwowych granicznych inspektorów sani-
tarnych — na przejÊciach granicznych okreÊlonych
na podstawie art. 83 ust. 2 pkt 1;

2) przez paƒstwowych powiatowych inspektorów sa-
nitarnych w∏aÊciwych ze wzgl´du na miejsce prze-
znaczenia towarów, siedzib´ importera albo od-
biorcy towarów, zgodnie z danymi wskazanymi
we wniosku o dokonanie granicznej kontroli sani-
tarnej lub okreÊlonymi w dokumentach przewozo-
wych towarzyszàcych towarom:

a) w innych w∏aÊciwych miejscach, o których mo-
wa w art. 15 ust. 2 rozporzàdzenia nr 882/2004,
w przypadku koniecznoÊci przeprowadzenia
kontroli bezpoÊrednich lub podejrzenia nie-
zgodnoÊci, albo gdy istniejà wàtpliwoÊci odno-
Ênie identyfikacji towaru, o których mowa
w art. 18 rozporzàdzenia nr 882/2004,

b) w przypadkach, o których mowa w art. 79 ust. 2.

Art. 81. 1. Osoba odpowiedzialna za przywóz lub
wywóz towarów, o których mowa w art. 79 ust. 1, jest
obowiàzana powiadomiç w∏aÊciwego paƒstwowego
granicznego inspektora sanitarnego nie póêniej ni˝ na
48 godzin przed planowanym przywozem lub wywo-
zem towarów, a w przypadku Êrodków spo˝ywczych
nietrwa∏ych mikrobiologicznie nie póêniej ni˝ na
24 godziny, sk∏adajàc wniosek okreÊlony na podsta-
wie art. 83 ust. 1 pkt 1. 

2. Niezb´dna do dokonania granicznej kontroli sa-
nitarnej dokumentacja jest przedk∏adana w j´zyku pol-
skim lub w innym j´zyku urz´dowym Unii Europej-
skiej. Je˝eli ze wzgl´du na bezpieczeƒstwo ˝ywnoÊci
oka˝e si´ to niezb´dne, w∏aÊciwy paƒstwowy granicz-
ny lub powiatowy inspektor sanitarny mo˝e za˝àdaç
uwierzytelnionego t∏umaczenia dokumentacji przed∏o-
˝onej w innym j´zyku Unii Europejskiej. 

Art. 82. 1. W wyniku przeprowadzonej kontroli
w∏aÊciwy organ Paƒstwowej Inspekcji Sanitarnej wy-
daje Êwiadectwo stwierdzajàce spe∏nianie przez towa-
ry obj´te granicznà kontrolà sanitarnà wymagaƒ zdro-
wotnych.
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2. W przypadku stwierdzenia, ˝e towary obj´te gra-
nicznà kontrolà sanitarnà nie spe∏niajà obowiàzujà-
cych wymagaƒ zdrowotnych, organ, o którym mowa
w ust. 1, podejmuje dzia∏ania okreÊlone w art. 18—21
rozporzàdzenia nr 882/2004. 

3. Organy celne nadajà dopuszczalne przeznacze-
nie celne, zgodnie z warunkami okreÊlonymi w Êwia-
dectwie stwierdzajàcym spe∏nianie przez towary obj´-
te granicznà kontrolà sanitarnà wymagaƒ zdrowot-
nych albo zgodnie z dzia∏aniami, o których mowa
w ust. 2.

Art. 83. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wzory: 

1) wniosku o dokonanie granicznej kontroli sanitar-
nej,

2) Êwiadectwa spe∏niania wymagaƒ zdrowotnych to-
waru obj´tego granicznà kontrolà sanitarnà

— majàc na wzgl´dzie zapewnienie bezpieczeƒstwa
˝ywnoÊci. 

2. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia:

1) w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw
rynków rolnych, ministrem w∏aÊciwym do spraw
wewn´trznych, ministrem w∏aÊciwym do spraw
gospodarki morskiej, ministrem w∏aÊciwym
do spraw transportu oraz ministrem w∏aÊciwym
do spraw finansów publicznych — wykaz przejÊç
granicznych na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej, przez które Êrodki spo˝ywcze oraz materia∏y
lub wyroby przeznaczone do kontaktu z ˝ywnoÊcià
mogà byç wprowadzane na terytorium Wspólnoty
Europejskiej,

2) w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw finansów publicznych — sposób wspó∏-
pracy organów Paƒstwowej Inspekcji Sanitarnej
z organami celnymi w zakresie granicznych kon-
troli sanitarnych, w tym w zakresie trybu post´-
powania tych organów w podejmowaniu dzia∏aƒ
okreÊlonych w art. 2—6 rozporzàdzenia Rady
(EWG) nr 339/93 z dnia 8 lutego 1993 r. w sprawie
kontroli zgodnoÊci z przepisami w sprawie bez-
pieczeƒstwa produktów przywo˝onych z paƒstw
trzecich (Dz. Urz. WE L 40 z 17.02.1993, str. 1;
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13,
t. 12, str. 3)

— majàc na wzgl´dzie koniecznoÊç sanitarnego za-
bezpieczenia granic Unii Europejskiej i zapewnienie
bezpieczeƒstwa ˝ywnoÊci.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, wykaz towarów, które pod-
legajà granicznej kontroli sanitarnej, z uwzgl´dnie-
niem klasyfikacji towarów wed∏ug kodów taryfy celnej
(CN), majàc na wzgl´dzie zapewnienie bezpieczeƒ-
stwa ˝ywnoÊci.

Art. 84. Tranzyt ˝ywnoÊci mo˝e odbywaç si´ tylko
w szczelnych Êrodkach transportu spe∏niajàcych wy-
magania sanitarne, zabezpieczonych przed ich niekon-
trolowanym otwarciem zgodnie z przepisami prawa
celnego.

Rozdzia∏ 3

System RASFF

Art. 85. 1. Urz´dowe kontrole przeprowadzane
przez organy, o których mowa w art. 73 ust. 1, obej-
mujà zadania dotyczàce powiadamiania o niebez-
piecznej ˝ywnoÊci, w tym ˝ywnoÊci pochodzenia zwie-
rz´cego oraz paszach okreÊlonych w przepisach o pa-
szach oraz o materia∏ach i wyrobach przeznaczonych
do kontaktu z ˝ywnoÊcià, w ramach sieci systemu
RASFF.

2. G∏ówny Inspektor Sanitarny kieruje siecià syste-
mu RASFF oraz:

1) prowadzi krajowy punkt kontaktowy systemu
RASFF; 

2) jest odpowiedzialny za funkcjonowanie krajowego
punktu kontaktowego;

3) powiadamia Komisj´ Europejskà o stwierdzonych
przypadkach niebezpiecznej ˝ywnoÊci oraz pasz.

3. W ramach systemu RASFF funkcjonuje pod-
punkt krajowego punktu kontaktowego, o którym mo-
wa w art. 13 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
o Inspekcji Weterynaryjnej. 

Rozdzia∏ 4

Monitoring ˝ywnoÊci i ˝ywienia

Art. 86. 1. Jednostki badawczo-rozwojowe podle-
gajàce nadzorowi ministra w∏aÊciwego do spraw zdro-
wia oraz ministra w∏aÊciwego do spraw rolnictwa
opracowujà wytyczne do przeprowadzania badaƒ i ko-
ordynujà te badania w ramach programu monitoringu
˝ywnoÊci i ˝ywienia oraz pasz realizowane przez orga-
ny urz´dowej kontroli ˝ywnoÊci oraz opracowujà opi-
nie naukowe niezb´dne dla oceny ryzyka. 

2. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia w porozu-
mieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw rolnictwa
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wykaz jednostek ba-
dawczo-rozwojowych, o których mowa w ust. 1, nad-
zorowanych przez tych ministrów, majàc na wzgl´dzie
zapewnienie bezpieczeƒstwa ˝ywnoÊci i ˝ywienia,
kompetencje jednostki i kwalifikacje personelu.

3. Zadania, o których mowa w ust. 1, realizowane
przez jednostki badawczo-rozwojowe sà finansowane
z bud˝etu paƒstwa, z cz´Êci, której dysponentem sà
minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia oraz minister
w∏aÊciwy do spraw rolnictwa, ka˝dy w zakresie swoich
kompetencji.
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Art. 87. 1. Zadania zwiàzane z funkcjonowaniem
programu monitoringu na potrzeby oceny ryzyka re-
alizuje Rada do Spraw Monitoringu ˚ywnoÊci i ˚ywie-
nia, zwana dalej „Radà”, dzia∏ajàca przy ministrze
w∏aÊciwym do spraw zdrowia.

2. W sk∏ad Rady wchodzi:

1) po jednym przedstawicielu ka˝dej jednostki ba-
dawczo-rozwojowej, o której mowa w art. 86
ust. 2;

2) dziewi´ciu przedstawicieli nauki reprezentujàcych
kierunki badaƒ obj´te zakresem monitoringu,
z uczelni oraz jednostek badawczo-rozwojowych
nieb´dàcych wykonawcami tych badaƒ;

3) po dwóch przedstawicieli ministra w∏aÊciwego
do spraw zdrowia oraz ministra w∏aÊciwego
do spraw rolnictwa;

4) po jednym przedstawicielu ministra w∏aÊciwego
do spraw Êrodowiska oraz Prezesa Urz´du Ochro-
ny Konkurencji i Konsumentów.

3. Przewodniczàcym Rady jest przedstawiciel mini-
stra w∏aÊciwego do spraw zdrowia, a zast´pcà przewod-
niczàcego — przedstawiciel ministra w∏aÊciwego do
spraw rolnictwa wskazani przez w∏aÊciwego ministra.

4. Cz∏onków Rady powo∏uje i odwo∏uje minister
w∏aÊciwy do spraw zdrowia w uzgodnieniu lub na
wniosek ministrów i w∏adz uczelni, których przedsta-
wiciele wchodzà w sk∏ad Rady, oraz Prezesem Urz´du
Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

5. Do zadaƒ Rady nale˝y w szczególnoÊci:

1) przygotowywanie perspektywicznych kierunków
badaƒ monitoringowych;

2) przygotowywanie okresowych planów badaƒ mo-
nitoringowych;

3) opiniowanie wykonanych badaƒ monitoringo-
wych w odniesieniu do za∏o˝onych celów i uzyski-
wanych wyników oraz raportu z badaƒ monitorin-
gowych przygotowywanego corocznie przez jed-
nostki badawczo-rozwojowe prowadzàce badania
monitoringowe;

4) wspó∏udzia∏ w upowszechnianiu wyników badaƒ
monitoringowych, publikowanych w raporcie
z badaƒ monitoringowych w ramach dzia∏alnoÊci
zawodowej cz∏onków Rady;

5) wspó∏praca z organami urz´dowej kontroli ˝ywno-
Êci;

6) doradztwo naukowe na rzecz organów urz´dowej
kontroli ˝ywnoÊci;

7) dokonywanie oceny ryzyka.

6. Dokumenty, o których mowa w ust. 5 pkt 1—3,
sà przedstawiane przez Rad´ do akceptacji przez mini-
stra w∏aÊciwego do spraw zdrowia i ministra w∏aÊci-
wego do spraw rolnictwa.

7. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia w porozu-
mieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw rolnictwa
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, regulamin pracy Ra-
dy, bioràc pod uwag´ zakres jej zadaƒ.

8. Cz∏onkom Rady, z wyjàtkiem cz∏onków Rady b´-
dàcych pracownikami urz´dów organów administracji
rzàdowej, za udzia∏ w posiedzeniach przys∏ugujà diety
oraz zwrot kosztów podró˝y na obszarze kraju przewi-
dziane w przepisach wydanych na podstawie art. 775

§ 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy
(Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z póên. zm.7)).

9. Obs∏ug´ sekretariatu Rady oraz publikacj´ ra-
portu zapewnia minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia.

DZIA¸ VI

W∏aÊciwoÊç organów oraz wspó∏praca
w zakresie bezpieczeƒstwa ˝ywnoÊci

Art. 88. 1. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów
prawa ˝ywnoÊciowego oraz nad wykonywaniem urz´-
dowych kontroli ˝ywnoÊci w zakresie okreÊlonym
w ustawie sprawuje minister w∏aÊciwy do spraw zdro-
wia, który dzia∏a w porozumieniu z ministrem w∏aÊci-
wym do spraw rolnictwa oraz ministrem w∏aÊciwym
do spraw rynków rolnych.

2. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa
˝ywnoÊciowego oraz nad wykonywaniem urz´do-
wych kontroli ˝ywnoÊci w odniesieniu do produktów
pochodzenia zwierz´cego w zakresie okreÊlonym
w art. 73 ust. 1 pkt 2 sprawuje minister w∏aÊciwy
do spraw rolnictwa oraz minister w∏aÊciwy do spraw
rynków rolnych, dzia∏ajàc w porozumieniu z mini-
strem w∏aÊciwym do spraw zdrowia. 

3. Zadania ministrów w∏aÊciwych do spraw zdro-
wia, rolnictwa oraz rynków rolnych, o których mowa
w ust. 1 i 2, obejmujà zarzàdzanie ryzykiem i informo-
wanie o ryzyku w zakresie dotyczàcym bezpieczeƒ-
stwa ˝ywnoÊci, przy udziale organów urz´dowej kon-
troli ˝ywnoÊci.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia oraz mini-
ster w∏aÊciwy do spraw rolnictwa, ka˝dy w zakresie
swoich kompetencji, opracowujà plany awaryjne,
o których mowa w art. 13 rozporzàdzenia nr 882/2004.
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Art. 89. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia jest
organem w∏aÊciwym w zakresie koordynacji spraw
z zakresu zapewnienia bezpieczeƒstwa ˝ywnoÊci,
w tym dzia∏aƒ dotyczàcych analizy ryzyka.

Art. 90. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia
wspó∏pracuje z Europejskim Urz´dem do Spraw Bez-
pieczeƒstwa ˚ywnoÊci, zwanym dalej „Urz´dem”.

2. Wspó∏praca, o której mowa w ust. 1, obejmuje
w szczególnoÊci:

1) wyznaczanie przedstawiciela do Forum Doradcze-
go Urz´du;

2) sk∏adanie do Urz´du wniosków o wydanie opinii
naukowych w sprawach obj´tych zakresem dzia∏a-
nia Urz´du;

3) przekazywanie Urz´dowi zgromadzonych danych
naukowych dotyczàcych bezpieczeƒstwa ˝ywno-
Êci;

4) przekazywanie, na ˝àdanie Urz´du, dodatkowych
danych niezb´dnych do oceny ryzyka;

5) wyznaczanie jednostek naukowych, które mogà
uczestniczyç w wype∏nianiu zadaƒ Urz´du,
w szczególnoÊci przez wydawanie opinii nauko-
wych.

3. Wspó∏praca, o której mowa w ust. 1, w odniesie-
niu do ˝ywnoÊci obj´tej nadzorem ministra w∏aÊciwe-
go do spraw rolnictwa lub ministra w∏aÊciwego
do spraw rynków rolnych jest wykonywana w porozu-
mieniu z w∏aÊciwym ministrem.

Art. 91. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia jest
organem w∏aÊciwym w szczególnoÊci w zakresie reali-
zacji zadaƒ, o których mowa:

1) w art. 38 rozporzàdzenia nr 396/2005;

2) w art. 7 ust. 2 rozporzàdzenia (WE) nr 2065/2003
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 listopa-
da 2003 r. w sprawie Êrodków aromatyzujàcych
dymu w´dzarniczego u˝ywanych lub przeznaczo-
nych do u˝ycia w Êrodkach spo˝ywczych lub na
ich powierzchni (Dz. Urz. UE L 309 z 26.11.2003,
str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne,
rozdz. 13, t. 32, str. 661).

Art. 92. 1. G∏ówny Inspektor Sanitarny jest orga-
nem w∏aÊciwym do zapewnienia przeprowadzenia po-
st´powania dotyczàcego wst´pnej oceny naukowej
oraz sporzàdzenia wst´pnego sprawozdania odnoÊnie
do nowej ˝ywnoÊci wprowadzanej do obrotu w zakre-
sie okreÊlonym przepisami rozporzàdzenia nr 258/97
oraz do przyjmowania od Komisji Europejskiej wst´p-
nych sprawozdaƒ przygotowanych w innych paƒ-
stwach cz∏onkowskich Unii Europejskiej, a tak˝e
do zg∏aszania uwag i uzasadnionych sprzeciwów
do takich sprawozdaƒ. 

2. Post´powanie, o którym mowa w ust. 1, prze-
prowadzajà krajowe jednostki naukowe upowa˝nione,
w drodze decyzji, przez ministra w∏aÊciwego do spraw
zdrowia, podejmowanej z uwzgl´dnieniem w szcze-
gólnoÊci zadaƒ statutowych i kwalifikacji personelu
oraz niezale˝noÊci jednostki od podmiotów dzia∏ajà-
cych na rynku spo˝ywczym.

3. Koszty dokumentacji, badaƒ lub dowodów na-
ukowych niezb´dnych do przygotowania wst´pnego
sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, ponoszà
wnioskodawcy okreÊleni w art. 4 ust. 1 rozporzàdzenia
nr 258/97.

Art. 93. 1. G∏ówny Inspektor Sanitarny jest orga-
nem w∏aÊciwym do wykonywania czynnoÊci doty-
czàcych ˝ywnoÊci genetycznie zmodyfikowanej oraz
organizmów genetycznie zmodyfikowanych prze-
znaczonych do wykorzystania jako ˝ywnoÊç w za-
kresie okreÊlonym w rozporzàdzeniu nr 1829/2003,
rozporzàdzeniu nr 1830/2003 oraz rozporzàdzeniu
nr 1946/2003.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa przekazu-
je G∏ównemu Inspektorowi Sanitarnemu stanowisko
wraz z uzasadnieniem w terminie 30 dni od dnia otrzy-
mania wniosku, o którym mowa w art. 27 rozporzà-
dzenia nr 1829/2003.

Art. 94. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia ko-
ordynuje, dzia∏ajàc we wspó∏pracy z ministrem w∏a-
Êciwym do spraw rolnictwa, ministrem w∏aÊciwym
do spraw rynków rolnych oraz Prezesem Urz´du
Ochrony Konkurencji i Konsumentów, opracowanie
wieloletniego krajowego planu urz´dowych kontroli
˝ywnoÊci, o którym mowa w art. 41 i 42 rozporzàdze-
nia nr 882/2004, oraz wspó∏pracuje w tym zakresie
z paƒstwami cz∏onkowskimi Unii Europejskiej oraz Ko-
misjà Europejskà. 

2. G∏ówny Inspektor Sanitarny we wspó∏pracy
z G∏ównym Lekarzem Weterynarii b´dàcym koordyna-
torem zadaƒ inspekcji, o których mowa w ust. 3, oraz
Prezesem Urz´du Ochrony Konkurencji i Konsumen-
tów sà organami w∏aÊciwymi do zadaƒ zwiàzanych
z opracowaniem i realizacjà wieloletniego krajowego
planu, o którym mowa w ust. 1.

3. G∏ówny Lekarz Weterynarii, w ramach wspó∏-
pracy, o której mowa w ust. 2, jest odpowiedzialny
za koordynowanie:

1) opracowania planów urz´dowych kontroli w cz´-
Êci dotyczàcej kompetencji Inspekcji Weterynaryj-
nej, Paƒstwowej Inspekcji Ochrony RoÊlin i Na-
siennictwa oraz Inspekcji JakoÊci Handlowej Arty-
ku∏ów Rolno-Spo˝ywczych;

2) realizacji planów urz´dowych kontroli w zakresie,
o którym mowa w pkt 1;

3) przygotowywania rocznych sprawozdaƒ z realiza-
cji planów w zakresie, o którym mowa w pkt 1.
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DZIA¸ VII

OdpowiedzialnoÊç za szkod´ wyrzàdzonà
przez Êrodki spo˝ywcze

Art. 95. W przypadku szkody wyrzàdzonej przez
Êrodki spo˝ywcze odpowiedzialnoÊç za t´ szkod´ po-
nosi podmiot dzia∏ajàcy na rynku spo˝ywczym na za-
sadach okreÊlonych w przepisach Kodeksu cywilnego
dotyczàcych odpowiedzialnoÊci za szkod´ wyrzàdzonà
przez produkt niebezpieczny.

DZIA¸ VIII

Przepisy karne i kary pieni´˝ne

Rozdzia∏ 1

Przepisy karne

Art. 96. 1. Kto produkuje lub wprowadza do obro-
tu Êrodek spo˝ywczy powszechnie spo˝ywany szkodli-
wy dla zdrowia lub ˝ycia cz∏owieka,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoÊci al-
bo pozbawienia wolnoÊci do lat 2.

2. Kto produkuje lub wprowadza do obrotu, szko-
dliwy dla zdrowia lub ˝ycia cz∏owieka, Êrodek spo˝yw-
czy specjalnego przeznaczenia ˝ywieniowego, suple-
ment diety lub nowà ˝ywnoÊç, 

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoÊci al-
bo pozbawienia wolnoÊci do lat 3.

3. Je˝eli sprawca uczyni∏ sobie z pope∏nienia prze-
st´pstwa okreÊlonego w ust. 1 lub 2 sta∏e êród∏o do-
chodów albo dopuszcza si´ przest´pstw okreÊlonych
w ust. 1 i 2 w stosunku do Êrodków spo˝ywczych
o znacznej wartoÊci,

podlega karze pozbawienia wolnoÊci od 6 miesi´-
cy do lat 5.

4. Je˝eli sprawca czynów okreÊlonych w ust. 1
lub 2 dzia∏a nieumyÊlnie, 

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoÊci al-
bo pozbawienia wolnoÊci do roku.

Art. 97. 1. Kto produkuje lub wprowadza do obro-
tu Êrodek spo˝ywczy zepsuty lub zafa∏szowany,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoÊci al-
bo pozbawienia wolnoÊci do roku.

2. Je˝eli sprawca dopuszcza si´ przest´pstwa okre-
Êlonego w ust. 1 w stosunku do Êrodków spo˝ywczych
o znacznej wartoÊci,

podlega karze pozbawienia wolnoÊci od 6 miesi´-
cy do lat 3.

Art. 98. 1. Kto prowadzi dzia∏alnoÊç gospodarczà
w zakresie sprzeda˝y ˝ywnoÊci „na odleg∏oÊç” (sprze-
da˝y wysy∏kowej), w tym sprzeda˝y przez internet, bez
spe∏nienia obowiàzku okreÊlonego w art. 63 ust. 3,

podlega karze ograniczenia wolnoÊci albo pozba-
wienia wolnoÊci do roku.

2. Je˝eli sprawca uczyni∏ sobie z przest´pstwa
okreÊlonego w ust. 1 sta∏e êród∏o dochodów albo do-
puszcza si´ przest´pstw okreÊlonych w ust. 1 w sto-
sunku do ˝ywnoÊci o znacznej wartoÊci,

podlega karze pozbawienia wolnoÊci od 6 miesi´-
cy do lat 3.

Art. 99. 1. Kto:

1) znakuje ˝ywnoÊç genetycznie zmodyfikowanà nie-
zgodnie z art. 12—14 rozporzàdzenia nr 1829/2003
oraz art. 4 rozporzàdzenia nr 1830/2003,

2) wprowadza do obrotu ˝ywnoÊç genetycznie zmo-
dyfikowanà bez uzyskania zezwolenia, o którym
mowa w art. 7 rozporzàdzenia nr 1829/2003, albo
dokonuje tej czynnoÊci niezgodnie z warunkami
okreÊlonymi w tym zezwoleniu,

3) nie wykonuje obowiàzku monitoringu wprowadzo-
nej do obrotu ˝ywnoÊci genetycznie zmodyfikowa-
nej w sposób okreÊlony w art. 9 rozporzàdzenia
nr 1829/2003 albo dokonuje tych czynnoÊci nie-
zgodnie z tymi przepisami,

4) nie wycofuje z obrotu ˝ywnoÊci genetycznie zmo-
dyfikowanej, która nie spe∏nia wymogów okreÊlo-
nych w przepisach rozporzàdzenia nr 1829/2003,

5) nie stosuje si´ do decyzji w sprawie przywozu
organizmów genetycznie zmodyfikowanych prze-
znaczonych do bezpoÊredniego wykorzystania
jako ˝ywnoÊç albo do ich przetwarzania, o których
mowa w art. 10 ust. 1 rozporzàdzenia
nr 1946/2003,

6) dokonuje transgranicznego przemieszczania or-
ganizmów genetycznie zmodyfikowanych prze-
znaczonych do bezpoÊredniego wykorzystania
jako ˝ywnoÊç lub do ich przetwarzania w sposób
niezgodny z art. 10 ust. 1 rozporzàdzenia
nr 1946/2003,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoÊci al-
bo pozbawienia wolnoÊci do lat 2.

2. Takiej samej karze podlega, kto:

1) wprowadza do obrotu nowà ˝ywnoÊç bez uzyska-
nia zezwolenia, o którym mowa w art. 7 rozporzà-
dzenia nr 258/97;

2) znakuje nowà ˝ywnoÊç niezgodnie z art. 8 rozpo-
rzàdzenia nr 258/97. 
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Art. 100. 1. Kto:

1) u˝ywa do produkcji lub wprowadza do obrotu Êro-
dek spo˝ywczy po up∏ywie terminu przydatnoÊci
do spo˝ycia lub daty minimalnej trwa∏oÊci,

2) dokonuje napromieniania ˝ywnoÊci bez uzyskania
zgody, o której mowa w art. 20 ust. 1, lub niezgod-
nie z warunkami w niej okreÊlonymi,

3) wprowadza po raz pierwszy do obrotu Êrodek,
o którym mowa w art. 29 ust. 1, bez powiadomie-
nia G∏ównego Inspektora Sanitarnego,

4) reklamuje lub prowadzi dzia∏alnoÊç promocyjnà
preparatów do poczàtkowego ˝ywienia niemowlàt
wbrew zakazowi okreÊlonemu w art. 25 ust. 2, 

5) prowadzi dzia∏alnoÊç promocyjnà przedmiotów
s∏u˝àcych do karmienia niemowlàt wbrew zakazo-
wi okreÊlonemu w art. 25 ust. 2,

6) oferuje lub dostarcza preparaty do poczàtkowego
˝ywienia niemowlàt oraz przedmioty s∏u˝àce
do karmienia niemowlàt, ich próbki lub inne
przedmioty tego typu o charakterze promocyj-
nym, konsumentom wbrew zakazowi okreÊlone-
mu w art. 25 ust. 2,

7) nie wykonuje czynnoÊci w zakresie identyfikacji
dostawców lub odbiorców ˝ywnoÊci wbrew obo-
wiàzkowi okreÊlonemu w art. 18 rozporzàdzenia
nr 178/2002, 

8) nie wdra˝a w zak∏adzie produkcji lub obrotu
˝ywnoÊcià zasad systemu HACCP wbrew obo-
wiàzkowi okreÊlonemu w art. 5 rozporzàdzenia
nr 852/2004, 

9) wprowadza do obrotu jako naturalnà wod´ mine-
ralnà wod´, która nie zosta∏a uznana w trybie
okreÊlonym w art. 35 ust. 1,

10) wykonuje czynnoÊci klasyfikatora grzybów lub
grzyboznawcy bez posiadania uprawnieƒ okreÊlo-
nych w art. 43,

11) zatrudnia osoby, co do których stwierdzone zosta-
∏y przeciwwskazania do wykonywania prac, przy
wykonywaniu których istnieje mo˝liwoÊç przenie-
sienia zaka˝enia na inne osoby, wbrew zakazowi,
o którym mowa w rozdziale VIII ust. 2 rozporzàdze-
nia nr 852/2004,

12) nie przechowuje próbek potraw lub nie udost´p-
nia pobranych próbek Êrodków spo˝ywczych or-
ganom urz´dowych kontroli ˝ywnoÊci w trybie
okreÊlonym w art. 72 ust. 1—4,

13) wprowadza do obrotu materia∏ lub wyrób przezna-
czony do kontaktu z ˝ywnoÊcià niespe∏niajàcy wy-
magaƒ okreÊlonych w art. 3 rozporzàdzenia
nr 1935/2004 albo taki materia∏ lub wyrób zawiera-
jàcy w swoim sk∏adzie substancje inne ni˝ okreÊlo-
ne w trybie art. 54, albo taki materia∏ lub wyrób
nieprawid∏owo oznakowany, 

podlega karze grzywny.

2. Je˝eli sprawca dopuszcza si´ czynu, o którym
mowa w ust. 1 pkt 1, w stosunku do Êrodków spo˝yw-
czych po up∏ywie ich terminu przydatnoÊci do spo˝y-
cia, o znacznej wartoÊci,

podlega karze aresztu, ograniczenia wolnoÊci albo
grzywny. 

Art. 101. W sprawach o czyny, o których mowa
w art. 100, orzekanie nast´puje w trybie przepisów Ko-
deksu post´powania w sprawach o wykroczenia.

Art. 102. 1. W przypadku pope∏nienia wykroczenia,
o którym mowa w art. 100 ust. 1 pkt 13, sàd mo˝e
orzec przepadek przedmiotów, które s∏u˝y∏y lub by∏y
przeznaczone do pope∏nienia wykroczenia, chocia˝by
nie stanowi∏y one w∏asnoÊci sprawcy, je˝eli stanowià
one zagro˝enie dla zdrowia lub ˝ycia cz∏owieka.

2. W przypadku orzeczenia Êrodka karnego, o któ-
rym mowa w ust. 1, koszty zniszczenia ponosi produ-
cent lub podmiot wprowadzajàcy do obrotu materia∏
lub wyrób przeznaczony do kontaktu z ˝ywnoÊcià.

Rozdzia∏ 2

Kary pieni´˝ne

Art. 103. 1. Kto:

1) nie przestrzega wymagaƒ w zakresie znakowania
Êrodków spo˝ywczych okreÊlonych w art. 27
ust. 4, art. 33 ust. 3 i 4 oraz art. 45—49, a tak˝e wy-
magaƒ w tym zakresie okreÊlonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 51 oraz
na podstawie przepisów wymienionych w art. 50
ust. 2,

2) wprowadza do obrotu jako ˝ywnoÊç produkt nie-
b´dàcy ˝ywnoÊcià,

3) nie wycofuje z obrotu Êrodka spo˝ywczego szkodli-
wego dla zdrowia lub ˝ycia cz∏owieka, Êrodka spo-
˝ywczego zepsutego oraz Êrodka spo˝ywczego za-
fa∏szowanego wbrew decyzji organu urz´dowej
kontroli ˝ywnoÊci,

4) rozpoczyna dzia∏alnoÊç gospodarczà w zakresie
produkcji lub obrotu ˝ywnoÊcià bez z∏o˝enia wnio-
sku o zarejestrowanie zak∏adu lub uzyskania decy-
zji o zatwierdzeniu zak∏adu w trybie i na zasadach
okreÊlonych w rozporzàdzeniu nr 852/2004 oraz
w art. 63,

5) produkuje lub wprowadza do obrotu ˝ywnoÊç
w zakresie niezgodnym z decyzjà o zatwierdzeniu
zak∏adu, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 2,

6) prowadzi dzia∏alnoÊç w zakresie produkcji lub ob-
rotu ˝ywnoÊcià wbrew decyzji o cofni´ciu zatwier-
dzenia zak∏adu, o której mowa w art. 66 ust. 1,

7) utrudnia lub uniemo˝liwia przeprowadzenie urz´-
dowej kontroli ˝ywnoÊci,

podlega karze pieni´˝nej w wysokoÊci do trzydziesto-
krotnego przeci´tnego wynagrodzenia miesi´cznego
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w gospodarce narodowej za rok poprzedzajàcy, og∏a-
szanego przez Prezesa G∏ównego Urz´du Statystycz-
nego, na podstawie przepisów o emeryturach i ren-
tach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych, w Dzien-
niku Urz´dowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor
Polski”. 

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1:

1) pkt 1 lub 3 — wysokoÊç kary pieni´˝nej mo˝e byç
wymierzona do pi´ciokrotnej wartoÊci zakwestio-
nowanej iloÊci Êrodka spo˝ywczego;

2) pkt 4 — wysokoÊç kary pieni´˝nej mo˝e byç wy-
mierzona do pi´ciokrotnego przeci´tnego wyna-
grodzenia miesi´cznego w gospodarce narodowej
za rok poprzedzajàcy, og∏aszanego przez Prezesa
G∏ównego Urz´du Statystycznego.

Art. 104. 1. Kary pieni´˝ne, o których mowa
w art. 103, wymierza, w drodze decyzji, w∏aÊciwy paƒ-
stwowy wojewódzki inspektor sanitarny.

2. Ustalajàc wysokoÊç kary pieni´˝nej, w∏aÊciwy
paƒstwowy wojewódzki inspektor sanitarny uwzgl´d-
nia stopieƒ szkodliwoÊci czynu, stopieƒ zawinienia
i zakres naruszenia, dotychczasowà dzia∏alnoÊç pod-
miotu dzia∏ajàcego na rynku spo˝ywczym i wielkoÊç
produkcji zak∏adu.

3. Do kar pieni´˝nych, w zakresie nieuregulowa-
nym w ustawie, stosuje si´ odpowiednio przepisy
dzia∏u III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordyna-
cja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z póên.
zm.8)), z tym ˝e organowi, o którym mowa w ust. 1,
przys∏ugujà uprawnienia organu podatkowego.

4. Kary pieni´˝ne stanowià dochód bud˝etu paƒ-
stwa.

DZIA¸ IX

Zmiany w przepisach obowiàzujàcych,
przepisy przejÊciowe i koƒcowe

Rozdzia∏ 1

Zmiany w przepisach obowiàzujàcych

Art. 105. W ustawie z dnia 26 paêdziernika 1982 r.
o wychowaniu w trzeêwoÊci i przeciwdzia∏aniu alkoho-
lizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231, z póên.
zm.9)) w art. 18 w ust. 6 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) decyzj´ w∏aÊciwego paƒstwowego inspektora sa-
nitarnego o zatwierdzeniu zak∏adu, o której mowa
w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia
2006 r. o bezpieczeƒstwie ˝ywnoÊci i ˝ywienia
(Dz. U. Nr 171, poz. 1225).”.

Art. 106. W ustawie z dnia 14 marca 1985 r. o Paƒ-
stwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 122,
poz. 851, Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1032 i Nr 170,
poz. 1217) w art. 15a w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmie-
nie:

„2) jakoÊci zdrowotnej ˝ywnoÊci, w ramach urz´do-
wej kontroli ˝ywnoÊci i monitoringu okreÊlonych
w przepisach o bezpieczeƒstwie ˝ywnoÊci i ˝y-
wienia.”.

Art. 107. W ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o ja-
koÊci handlowej artyku∏ów rolno-spo˝ywczych (Dz. U.
z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 oraz z 2006 r. Nr 170,
poz. 1217) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 7 w ust. 1:

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmie-
nie:

„W oznakowaniu opakowanych Êrodków spo-
˝ywczych przeznaczonych bezpoÊrednio dla
konsumenta finalnego lub do zak∏adów ˝ywie-
nia zbiorowego podaje si´:”,

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dane identyfikujàce producenta albo produ-
centów, w tym firm´ lub nazw´ ze wskaza-
niem formy prawnej i ich adres, a przypad-
ku osoby fizycznej imi´ i nazwisko oraz na-
zw´, pod którà osoba ta wykonuje dzia∏al-
noÊç, oraz jej adres,”; 

2) w art. 15 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym
do spraw zdrowia okreÊli szczegó∏owy zakres
informacji podawanych w oznakowaniu opa-
kowanych Êrodków spo˝ywczych i Êrodków
spo˝ywczych bez opakowaƒ przeznaczonych
bezpoÊrednio dla konsumenta finalnego lub
do zak∏adów ˝ywienia zbiorowego oraz spo-
sób znakowania tych Êrodków spo˝ywczych,
z wy∏àczeniem znakowania wartoÊcià od˝yw-
czà,”;

3) u˝yte w art. 7 ust. 3—5 oraz w art. 15 pkt 6 wyrazy
„bezpoÊrednio dla konsumenta” zast´puje si´
wyrazami „bezpoÊrednio dla konsumenta finalne-
go”;

4) w art. 17 w ust. 1 w pkt 1 lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) powiadamianie podpunktu krajowego punktu
kontaktowego w ramach sieci systemu wcze-
snego ostrzegania o niebezpiecznej ˝ywnoÊci
i paszach (systemu RASFF) o podj´tych decy-
zjach dotyczàcych niebezpiecznych artyku∏ów
rolno-spo˝ywczych,”.
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8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86,
poz. 732 i Nr 143, poz. 1199 oraz z 2006 r. Nr 66, poz. 470,
Nr 104, poz. 708 i Nr 143, poz. 1031.

9) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 167, poz. 1372, z 2003 r.
Nr 80, poz. 719 i Nr 122, poz. 1143, z 2004 r. Nr 29, poz. 257,
Nr 99, poz. 1001, Nr 152, poz. 1597 i Nr 273, poz. 2703,
z 2005 r. Nr 23, poz. 186, Nr 132, poz. 1110, Nr 155,
poz. 1298 i Nr 179, poz. 1485 oraz z 2006 r. Nr 170,
poz. 1217.



Art. 108. W ustawie z dnia 11 stycznia 2001 r.
o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U.
Nr 11, poz. 84, z póên. zm.10)) wprowadza si´ nast´pu-
jàce zmiany:

1) w art. 1 w ust. 3 w pkt 3 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) Êrodkami spo˝ywczymi, w rozumieniu przepi-
sów o bezpieczeƒstwie ˝ywnoÊci i ˝ywienia,”;

2) w art. 13 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) substancje nowe stosowane wy∏àcznie jako
substancje dodatkowe do ˝ywnoÊci, w rozu-
mieniu przepisów o bezpieczeƒstwie ˝ywnoÊci
i ˝ywienia,”.

Art. 109. W ustawie z dnia 22 czerwca 2001 r. o or-
ganizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U.
Nr 76, poz. 811, z póên. zm.11)) w art. 2 ust. 2 otrzymu-
je brzmienie:

„2. W sprawach dotyczàcych ˝ywnoÊci i Êrodków far-
maceutycznych stosuje si´ przepisy o bezpie-
czeƒstwie ˝ywnoÊci i ˝ywienia i przepisy o Êrod-
kach farmaceutycznych, o ile nie sà sprzeczne
z przepisami ustawy.”.

Art. 110. W ustawie z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. —
Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 533,
z póên. zm.12)) w art. 72 w ust. 5 pkt 2a otrzymuje
brzmienie:

„2a) suplementami diety, w rozumieniu przepisów
o bezpieczeƒstwie ˝ywnoÊci i ˝ywienia,”.

Art. 111. W ustawie z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r.
o transporcie drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2088, z póên. zm.13)) w art. 92 w ust. 1 pkt 6 otrzy-
muje brzmienie:

„6) o bezpieczeƒstwie ˝ywnoÊci i ˝ywienia”.

Art. 112. W ustawie z dnia 13 wrzeÊnia 2002 r. o na-
pojach spirytusowych (Dz. U. Nr 166, poz. 1362,
z 2004 r. Nr 29, poz. 257 i Nr 173, poz. 1808 oraz
z 2006 r. Nr 133, poz. 935) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w art. 2 pkt 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

„2) aromatyzowanie — u˝ycie przy wyrobie napo-
jów spirytusowych co najmniej jednej sub-
stancji naturalnej lub preparatu aromatyczne-
go, ewentualnie substancji aromatycznej iden-
tycznej z naturalnà, dopuszczonej na podsta-
wie przepisów o bezpieczeƒstwie ˝ywnoÊci
i ˝ywienia;

3) barwienie — u˝ycie przy wyrobie napojów spi-
rytusowych co najmniej jednego barwnika, do-
zwolonego na podstawie przepisów o bezpie-
czeƒstwie ˝ywnoÊci i ˝ywienia;”;

2) w art. 7 pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„13) innych naturalnych substancji w´glowoda-
nowych, dozwolonych na podstawie przepi-
sów o bezpieczeƒstwie ˝ywnoÊci i ˝ywienia.”;

3) w art. 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Do aromatyzowania napojów spirytusowych
mo˝na stosowaç substancje dopuszczone na
podstawie przepisów o bezpieczeƒstwie ˝yw-
noÊci i ˝ywienia, z zastrze˝eniem ust. 2.”.

Art. 113. W ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r.
o ochronie roÊlin (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94,
z póên. zm.14)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 38 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) zosta∏ ustalony najwy˝szy dopuszczalny po-
ziom pozosta∏oÊci w Êrodkach spo˝ywczych,
których dotyczy zastosowanie tego Êrodka, na
podstawie przepisów rozporzàdzenia (WE)
nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwy˝szych
dopuszczalnych poziomów pozosta∏oÊci pesty-
cydów w ˝ywnoÊci i paszy pochodzenia roÊlin-
nego i zwierz´cego oraz na ich powierzchni,
zmieniajàcego dyrektyw´ Rady 91/414/EWG
(Dz. Urz. UE L 70 z 16.03.2005, str. 1) lub przepi-
sów o bezpieczeƒstwie ˝ywnoÊci i ˝ywienia;”;

2) w art. 54 w pkt 2 lit. f otrzymuje brzmienie:

„f) tymczasowe wartoÊci najwy˝szego dopuszczal-
nego poziomu pozosta∏oÊci pestycydów, je˝eli
nie zosta∏y ustalone na podstawie przepisów
o bezpieczeƒstwie ˝ywnoÊci i ˝ywienia, oraz
wyniki badaƒ, informacje i dane, na podstawie
których ustalono te wartoÊci;”;

3) art. 69 otrzymuje brzmienie:

„Art. 69. W przypadku podejrzenia zastosowania
Êrodka ochrony roÊlin niedopuszczonego
do obrotu lub zastosowania Êrodka
w sposób stwarzajàcy zagro˝enie zdro-
wia cz∏owieka lub zwierzàt organy In-
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———————
10) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, Nr 123, poz. 1350 i Nr 125,
poz. 1367, z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 142, poz. 1187,
z 2003 r. Nr 189, poz. 1852, z 2004 r. Nr 96, poz. 959
i Nr 121, poz. 1263 oraz z 2005 r. Nr 179, poz. 1485. 

11) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 41, poz. 365, z 2003 r. Nr 130,
poz. 1187, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 oraz z 2006 r. Nr 50,
poz. 360.

12) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 91,
poz. 877, Nr 92, poz. 882, Nr 93, poz. 896, Nr 173,
poz. 1808, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r.
Nr 94, poz. 787, Nr 163, poz. 1362, Nr 179, poz. 1485
i Nr 184, poz. 1539 oraz z 2006 r. Nr 170, poz. 1217.

13) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r.
Nr 141, poz. 1184, Nr 155, poz. 1297, Nr 163, poz. 1362,
Nr 172, poz. 1440, Nr 175, poz. 1462 i Nr 180, poz. 1494
i 1497 oraz z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i 1218.

———————
14) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273,
poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 oraz z 2006 r. Nr 92,
poz. 639 i Nr 170, poz. 1217.



spekcji stosujà procedur´ powiadamia-
nia zgodnie z systemem wczesnego
ostrzegania o niebezpiecznej ˝ywnoÊci
i paszach w rozumieniu przepisów o bez-
pieczeƒstwie ˝ywnoÊci i ˝ywienia.”.

Art. 114. W ustawie z dnia 22 stycznia 2004 r. o wy-
robie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi
wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. Nr 34,
poz. 292, Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808) wprowa-
dza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Ustawa nie narusza przepisów o bezpieczeƒ-
stwie ˝ywnoÊci i ˝ywienia.”;

2) w art. 2:

a) pkt 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1) aromatyzacja — u˝ywanie przy wytwarza-
niu fermentowanych napojów winiarskich
jednego lub wi´cej, dozwolonych na pod-
stawie przepisów o bezpieczeƒstwie ˝yw-
noÊci i ˝ywienia, zió∏ aromatycznych, przy-
praw korzennych lub naturalnych i iden-
tycznych z naturalnymi substancji aroma-
tycznych; 

2) barwienie — u˝ywanie przy wytwarzaniu
fermentowanych napojów winiarskich jed-
nego lub wi´cej, dozwolonych na podstawie
przepisów o bezpieczeƒstwie ˝ywnoÊci i ˝y-
wienia, barwników lub cukru palonego;”,

b) pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) dozwolona substancja dodatkowa lub do-
zwolona substancja aromatyczna — sub-
stancje okreÊlone na podstawie przepisów
o bezpieczeƒstwie ˝ywnoÊci i ˝ywienia;”;

3) w art. 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Do s∏odzenia fermentowanych napojów winiar-
skich mogà byç równie˝ stosowane inne sub-
stancje s∏odzàce dozwolone na podstawie prze-
pisów o bezpieczeƒstwie ˝ywnoÊci i ˝ywienia.”;

4) w art. 28 w pkt 3 wprowadzenie do wyliczenia
otrzymuje brzmienie:

„minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia realizuje za-
dania w zakresie jakoÊci zdrowotnej wyrobów wi-
niarskich obj´tych wspólnà organizacjà rynku wi-
na na podstawie przepisów o bezpieczeƒstwie
˝ywnoÊci i ˝ywienia, a tak˝e przepisów Unii Euro-
pejskiej:”.

Art. 115. W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. o In-
spekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 33, poz. 287, z póên.
zm.15)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 3 w ust. 2 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) przyjmowanie informacji o niebezpiecznych
produktach ˝ywnoÊciowych oraz paszach
od organów Paƒstwowej Inspekcji Ochrony
RoÊlin i Nasiennictwa, Inspekcji JakoÊci Han-
dlowej Artyku∏ów Rolno-Spo˝ywczych, w za-
kresie kompetencji tych inspekcji, oraz od or-
ganów Inspekcji Handlowej o niebezpiecznych
produktach ˝ywnoÊciowych pochodzenia
zwierz´cego oraz ocena ryzyka i stopnia zagro-
˝enia spowodowanego niebezpiecznym pro-
duktem ˝ywnoÊciowym lub paszà, a nast´pnie
przekazywanie tych informacji do kierujàcego
siecià systemu RASFF, o którym mowa
w art. 85 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r.
o bezpieczeƒstwie ˝ywnoÊci i ˝ywienia (Dz. U.
Nr 171, poz. 1225).”;

2) w art. 13 w ust. 1a pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) jest odpowiedzialny za zbieranie informacji
dotyczàcych wszystkich stwierdzonych przy-
padków niebezpiecznej ˝ywnoÊci pochodzenia
roÊlinnego, zwierz´cego i pasz — w zakresie
obj´tym kompetencjami Inspekcji Weteryna-
ryjnej, Paƒstwowej Inspekcji Ochrony RoÊlin
i Nasiennictwa, Inspekcji JakoÊci Handlowej
Artyku∏ów Rolno-Spo˝ywczych oraz Inspekcji
Handlowej — i za przekazywanie tych informa-
cji do krajowego punktu kontaktowego sieci
systemu RASFF.”.

Art. 116. W ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobo-
dzie dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U. Nr 173,
poz. 1807, z póên. zm.16)) w art. 84 pkt 7 otrzymuje
brzmienie:

„7) nadzorem sanitarnym na podstawie ustawy
z dnia 14 marca 1985 r. o Paƒstwowej Inspekcji
Sanitarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851,
z póên. zm.17)) i ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r.
o bezpieczeƒstwie ˝ywnoÊci i ˝ywienia (Dz. U.
Nr 171, poz.1225), w zakresie dotyczàcym bezpie-
czeƒstwa ˝ywnoÊci.”.

Art. 117. W ustawie z dnia 21 stycznia 2005 r. o do-
Êwiadczeniach na zwierz´tach (Dz. U. Nr 33, poz. 289)
w art. 16 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) jednostki organizacyjne posiadajàce specjali-
styczne laboratoria, wykonujàce badania produk-
tów leczniczych, Êrodków spo˝ywczych, substan-
cji i preparatów chemicznych, Êrodków ochrony
roÊlin, produktów biobójczych i organizmów ge-
netycznie zmodyfikowanych, je˝eli obowiàzek
przeprowadzania takich badaƒ wynika z odr´b-
nych przepisów, w szczególnoÊci przepisów: pra-
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———————
15) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2004 r. Nr 91, poz. 877 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r.
Nr 23, poz. 188, Nr 33, poz. 289, Nr 163, poz. 1362
i Nr 178, poz. 1480 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 127, Nr 144,
poz. 1045 i Nr 170, poz. 1217.

———————
16) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2004 r. Nr 281, poz. 2777, z 2005 r. Nr 33, poz. 289, Nr 94,
poz. 788, Nr 143, poz. 1199, Nr 175, poz. 1460, Nr 177,
poz. 1468, Nr 178, poz. 1480, Nr 179, poz. 1485, Nr 180,
poz. 1494 i Nr 183, poz. 1538 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 127,
Nr 144, poz. 1043 i 1045 i Nr 158, poz. 1121.

17) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 143,
poz. 1032, Nr 170, poz. 1217 i Nr 171, poz. 1225.



wa farmaceutycznego, o bezpieczeƒstwie ˝ywno-
Êci i ˝ywienia, o substancjach i preparatach che-
micznych, o ochronie roÊlin, o produktach biobój-
czych i przepisów o organizmach genetycznie
zmodyfikowanych”.

Art. 118. W ustawie z dnia 16 grudnia 2005 r. o pro-
duktach pochodzenia zwierz´cego (Dz. U. z 2006 r.
Nr 17, poz. 127) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustawa okreÊla równie˝ w∏aÊciwoÊç organów
Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie urz´do-
wych kontroli produktów pochodzenia zwierz´-
cego, okreÊlonych w przepisach rozporzàdzenia
(WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kon-
troli urz´dowych przeprowadzanych w celu
sprawdzenia zgodnoÊci z prawem paszowym
i ˝ywnoÊciowym oraz regu∏ami dotyczàcymi
zdrowia zwierzàt i dobrostanu zwierzàt (Dz. Urz.
UE L 165 z 30.04.2004, str. 1), zwanego dalej
„rozporzàdzeniem nr 882/2004”, oraz w przepi-
sach Unii Europejskiej wydanych w trybie tego
rozporzàdzenia, nieuregulowanym w przepi-
sach o bezpieczeƒstwie ˝ywnoÊci i ˝ywienia.”;

2) art. 2 otrzymuje brzmienie:

„Art. 2. Przepisy ustawy nie naruszajà przepisów
o bezpieczeƒstwie ˝ywnoÊci i ˝ywienia.”.

Rozdzia∏ 2

Przepisy przejÊciowe i koƒcowe

Art. 119. Suplementy diety niespe∏niajàce wyma-
gaƒ w zakresie oznakowania, wprowadzone do obrotu
przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy, mogà znajdowaç
si´ w obrocie do wyczerpania zapasów, lecz nie d∏u˝ej
ni˝ przez dwanaÊcie miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie
ustawy.

Art. 120. 1. Uznania naturalnych wód mineralnych
dokonane na podstawie art. 9a ustawy, o której mowa
w art. 127 pkt 1, pozostajà w mocy.

2. Oceny i kwalifikacje rodzajowe naturalnych wód
mineralnych, naturalnych wód êródlanych i wód sto-
∏owych dokonane do dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy za-
chowujà wa˝noÊç.

Art. 121. 1. W przypadku wàtpliwoÊci, czy ˝ywnoÊç
wprowadzana do obrotu by∏a dotychczas stosowana
w celu ˝ywienia ludzi, podmiot dzia∏ajàcy na rynku
spo˝ywczym jest obowiàzany przedstawiç, na ˝àdanie
w∏aÊciwego organu urz´dowej kontroli ˝ywnoÊci, do-
kumentacj´ potwierdzajàcà histori´ stosowania tej
˝ywnoÊci oraz okreÊlajàcà, w jakiej postaci ˝ywnoÊç ta
lub jej sk∏adniki by∏y stosowane w celu ˝ywienia ludzi
w paƒstwach cz∏onkowskich Unii Europejskiej przed
dniem 15 maja 1997 r.

2. W przypadku braku dokumentacji, o której mowa
w ust. 1, niezb´dne jest przeprowadzenie post´powa-
nia okreÊlonego przepisami rozporzàdzenia nr 258/97. 

Art. 122. 1. Podmioty dzia∏ajàce na rynku spo˝yw-
czym, których zak∏ady nie sà wpisane do rejestru,
o którym mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1, sà obowiàzane,
w okresie szeÊciu miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie
ustawy, z∏o˝yç wnioski o wpis do rejestru zak∏adów
lub o zatwierdzenie zak∏adu.

2. Wnioski, o których mowa w art. 64 ust. 1, nie sà
wymagane, je˝eli zak∏ady produkujàce lub wprowa-
dzajàce ˝ywnoÊç do obrotu obj´te sà rejestrami pro-
wadzonymi na podstawie art. 27a ustawy, o której mo-
wa w art. 127 pkt 1, i spe∏niajà wymagania okreÊlone
w niniejszej ustawie.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, w∏a-
Êciwy paƒstwowy powiatowy inspektor sanitarny do-
konuje wpisu zak∏adu do rejestru zak∏adów z urz´du,
chyba ˝e w terminie, o którym mowa w ust. 1, pod-
miot dzia∏ajàcy na rynku spo˝ywczym zostanie we-
zwany do z∏o˝enia wniosku lub uzupe∏nienia danych
obj´tych wnioskiem albo podmiot ten z∏o˝y wniosek
o dokonanie zmian w rejestrze lub o wykreÊlenie za-
k∏adu z rejestru. 

Art. 123. Uprawnienia klasyfikatora grzybów
i grzyboznawcy uzyskane na podstawie przepisów do-
tychczasowych zachowujà wa˝noÊç. 

Art. 124. W sprawach dotyczàcych wniosków oby-
wateli paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej ubie-
gajàcych si´ o uznanie uprawnieƒ klasyfikatora grzy-
bów lub grzyboznawcy majà zastosowanie przepisy
art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 maja 2002 r. o zasa-
dach uznawania nabytych w paƒstwach cz∏onkow-
skich Unii Europejskiej kwalifikacji do podejmowania
lub wykonywania niektórych dzia∏alnoÊci (Dz. U.
Nr 71, poz. 655, z 2003 r. Nr 190, poz. 1864 oraz
z 2004 r. Nr 96, poz. 959).

Art. 125. Rada do Spraw Monitoringu powo∏ana
na podstawie art. 40a ust. 3 ustawy, o której mowa
w art. 127 pkt 1, realizuje swoje zadania do dnia powo-
∏ania Rady do Spraw Monitoringu ˚ywnoÊci i ˚ywie-
nia, o której mowa w art. 87 niniejszej ustawy.

Art. 126. 1. Przepisy wykonawcze wydane na pod-
stawie art. 8 ust. 3, art. 9 ust. 4 pkt 1, 2 i 3, ust. 5, 6 i 7,
art. 9a ust. 1, art. 10 ust. 3, art. 20 ust. 2, art. 22 ust. 4,
art. 24 ust. 5, art. 40a ust. 2 i 8, art. 41 ust. 6, 7 i 8,
art. 44 ust. 4 i art. 48 ust. 2 ustawy, o której mowa
w art. 127 pkt 1, zachowujà moc do dnia wejÊcia w ˝y-
cie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie
art. 10, art. 13 ust. 2, art. 14 ust. 2, art. 15, 16, art. 22
ust. 1, art. 26 ust. 1, art. 27 ust. 6, art. 28 ust. 3, art. 31
ust. 4, art. 39, art. 44, art. 50 ust. 1, art. 73 ust. 5, art. 83
ust. 2 i 3, art. 86 ust. 2 i art. 87 ust. 7 niniejszej ustawy.

2. Przepis art. 15 ust. 1 obowiàzuje do daty okreÊlo-
nej w art. 50 drugi akapit rozporzàdzenia nr 396/2005.

3. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie
art. 3 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy, o której mowa w art. 127
pkt 2, zachowujà moc do dnia wejÊcia w ˝ycie przepi-
sów wykonawczych wydanych na podstawie art. 54
pkt 1 i 2 niniejszej ustawy.
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4. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie
art. 15 pkt 1 ustawy, o której mowa w art. 107, zacho-
wujà moc do dnia wejÊcia w ˝ycie przepisów wyko-
nawczych wydanych na podstawie art. 15 tej ustawy,
w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà.

Art. 127. Tracà moc: 

1) ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdro-
wotnych ˝ywnoÊci i ˝ywienia (Dz. U. z 2005 r.
Nr 31, poz. 265 i Nr 178, poz. 1480);

2) ustawa z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. o materia∏ach
i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z ˝ywno-
Êcià (Dz. U. Nr 128, poz. 1408, z 2003 r. Nr 171,
poz. 1662, z 2004 r. Nr 173, poz. 1808 oraz z 2005 r.
Nr 178, poz. 1480).

Art. 128. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
30 dni od dnia og∏oszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski
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Na podstawie art. 57 ustawy z dnia 21 listopada
1967 r. o powszechnym obowiàzku obrony Rzeczypo-
spolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416,
z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Ustala si´ liczb´ poborowych, którzy mogà
byç powo∏ani w 2007 r. do odbycia: 

1) zasadniczej s∏u˝by wojskowej — do 77 000 pobo-
rowych;

2) przeszkolenia wojskowego:

a) do 900 absolwentów szkó∏ wy˝szych,

b) do 3 600 studentów szkó∏ wy˝szych;

3) s∏u˝by w formacjach uzbrojonych niewchodzà-
cych w sk∏ad Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Pol-
skiej — w oddzia∏ach prewencji Policji — do 4 500
poborowych.

2. Ustala si´ liczb´ ˝o∏nierzy rezerwy, którzy mogà
byç powo∏ani w 2007 r. do odbycia:

1) çwiczeƒ wojskowych — do 1 400 stanu Êrednio-
rocznego ˝o∏nierzy rezerwy;

2) okresowej s∏u˝by wojskowej — do 50 ˝o∏nierzy re-
zerwy;

3) çwiczeƒ w obronie cywilnej — do 3 044 ˝o∏nierzy
rezerwy. 

3. Przez u˝yte w ust. 2 w pkt 1 okreÊlenie „stan
Êrednioroczny” ˝o∏nierzy rezerwy nale˝y rozumieç
przeci´tnà liczb´ tych ˝o∏nierzy, odbywajàcych czynnà
s∏u˝b´ wojskowà ka˝dego dnia, przy za∏o˝eniu równo-
miernego w skali roku powo∏ywania ich na çwiczenia
wojskowe i zwalniania z tych çwiczeƒ.

§ 2. Rozrzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2007 r.

Prezes Rady Ministrów: w z. L. Dorn
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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 12 wrzeÊnia 2006 r.

w sprawie okreÊlenia liczby poborowych oraz ˝o∏nierzy rezerwy,
którzy w 2007 r. mogà byç powo∏ani do czynnej s∏u˝by wojskowej, s∏u˝by w obronie cywilnej

oraz s∏u˝by w formacjach uzbrojonych niewchodzàcych w sk∏ad Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 12 wrzeÊnia 2006 r.

w sprawie wysokoÊci minimalnego wynagrodzenia za prac´ w 2007 r.

Na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 paê-
dziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
prac´ (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240,
poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314) zarzàdza si´,
co nast´puje:

§ 1. Od dnia 1 stycznia 2007 r. ustala si´ minimal-
ne wynagrodzenie za prac´ w wysokoÊci 936 z∏. 

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2007 r.

Prezes Rady Ministrów: w z. L. Dorn

———————
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r.
Nr 180, poz. 1496 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711.
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