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W związku z e-mailem Pana Grzegorza Ignaczewskiego  

w sprawie rejestracji gospodarstw rolnych prowadzących produkcję roślinną, Departament 

Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia uprzejmie informuje, że zgodnie z przepisami prawa 

żywnościowego rolnik może prowadzić gospodarstwo w ramach produkcji pierwotnej lub dostaw 

bezpośrednich.   

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 28 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie 

żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914, z późn. zm.) produkcja pierwotna to 

produkcja podstawowa, o której mowa w art. 3 pkt 17 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i 

wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności 

oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. WE L 31 z 

01.02.2002, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 463),oznaczająca 

produkcję, uprawę lub hodowlę produktów podstawowych, w tym zbiory, dojenie i hodowlę 

zwierząt gospodarskich przed ubojem. Oznacza także łowiectwo i rybołówstwo oraz zbieranie 

runa leśnego. 

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 10 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie 

żywności i żywienia, dostawy bezpośrednie to działalność, o której mowa w art. 1 ust. 2 lit. c 

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

sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 1; Dz. Urz. UE 

Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 319), czyli działalność dotycząca bezpośrednich 

dostaw, dokonywanych przez producenta, małych ilości surowców do konsumenta końcowego 

lub lokalnego zakładu detalicznego bezpośrednio zaopatrującego konsumenta końcowego.  

Szczegółowe wymagania dotyczące tej działalności uregulowane są w rozporządzeniu 

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

spożywczych (Dz. U. Nr 112, poz. 774) i dotyczą produktów produkcji pierwotnej pochodzenia 

roślinnego, takich jak: zboża, owoce, warzywa, zioła, grzyby - uprawne, pochodzące wyłącznie z 

własnych upraw lub hodowli producentów produkcji pierwotnej, niestanowiących działów 

specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób 

fizycznych, oraz pozostałych surowców pochodzących z dokonywanych osobiście zbiorów ziół i 

runa leśnego.  

Należy również podkreślić, że podmiotem działającym na rynku spożywczym jest, 

zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt 3 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania 

prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz 

ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. WE L 31 z 01.02.2002, 
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str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 463), osoba fizyczna lub prawna 

odpowiedzialna za spełnienie wymogów prawa żywnościowego w przedsiębiorstwie spożywczym 

pozostającym pod jego kontrolą.  

 Z powyższego wynika, że rolnik prowadzący produkcję pierwotną i jej sprzedaż, w tym 

również w ramach dostaw bezpośrednich, jest podmiotem działającym na rynku spożywczym. 

Zgodnie z art. 61 - 64 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i 

żywienia zakłady, które prowadzą działalność w zakresie produkcji żywności pochodzenia 

roślinnego lub obrotem żywnością, podlegają obowiązkowi rejestracji oraz zatwierdzenia przez 

właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. 

Art. 63 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia określa 

listę zakładów, które są zwolnione z obowiązku zatwierdzania przez organ Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej i podlegają jedynie rejestracji. Są to m.in.: 

1) podmioty prowadzące działalność w zakresie dostaw bezpośrednich; 

2) gospodarstwa agroturystyczne; 

3) podmioty działające na rynku spożywczym prowadzących produkcję pierwotną. 

Biorąc pod uwagę powyższe rolnik zajmujący się produkcją pierwotną i jej obrotem 

również w ramach dostaw bezpośrednich jest zobowiązany do rejestracji przez właściwego 

państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Wzór wniosku o wpis do rejestru zakładów 

podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej określa 

rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wzorów dokumentów 

dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu 

żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 106, poz. 

730).  

Zgodnie z art. 63 ust 2 pkt 12 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie 

żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914, z poźn. zm.) podmioty działające na 

rynku spożywczym prowadzące produkcję pierwotną podlegają obowiązkowi rejestracji. 

Podmiotem działającym na rynku spożywczym jest, zgodnie z definicją zawartą w art. 

3 pkt 3 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 

stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, 

powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego 

procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. WE L 31 z 01.02.2002, str. 1; Dz. 

Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 463), osoba fizyczna lub prawna 

odpowiedzialna za spełnienie wymogów prawa żywnościowego w przedsiębiorstwie 

spożywczym pozostającym pod jego kontrolą.  
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Biorąc pod uwagę powyższe rolnik zajmujący się produkcją pierwotną i jej obrotem 

jest zobowiązany do rejestracji przez właściwego państwowego powiatowego inspektora 

sanitarnego. Wzór wniosku o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli 

organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 

maja 2007 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania 

zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej 

kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 106, poz. 730).  

 
 

W związku z powyższym gospodarstwa rolne w których prowadzona jest produkcja 

pierwotna lub dostawy bezpośrednie, zgodnie z przepisami prawa żywnościowego, podlegają 

rejestracji zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej. Oznacza to, że działalność można rozpocząć po złożeniu wniosku o wpis do 

rejestru zakładów, a nie po przeprowadzeniu kontroli przez organ Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej. 

Wzór wniosku o rejestrację określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 

2007 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów 

produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 106, poz. 730). 

Prowadzenie działalności w zakresie produkcji pierwotnej lub dostaw bezpośrednich 

podlega nadzorowi i kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zgodnie z 

kompetencjami określonymi w ustawie z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263, z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 

25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.  
 

W celu ułatwienia prowadzenia podmiotom działalności w zakresie dostaw bezpośrednich, zgodnie z 

art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia działalność taka podlega 

jedynie rejestracji przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej i jest zwolniona z obowiązku zatwierdzenia.  
Z obowiązku zatwierdzenia zwolnione są podmioty prowadzące działalność w 

zakresie dostaw bezpośrednich, są one jedynie rejestrowane. 

 
W związku z tym podmioty prowadzące działalność polegającą na produkcji i obrocie żywnością, w 

tym żywnością tradycyjną i lokalną, podlegają ogólnym zasadom prawa żywnościowego i jako podmioty 

działające na rynku spożywczym powinny złożyć wniosek o zatwierdzenie zakładu i wpis do rejestru zakładów, 

zgodnie z przepisami art. 61 i 63 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.  
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Prowadzenie działalności w zakresie dostaw bezpośrednich podlega nadzorowi i kontroli organów 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zgodnie z kompetencjami określonymi w ustawie z dnia 14 marca 1985 r. o 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263, z późn. zm.) oraz ustawie z 

dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.  

 

 

Zgodnie z art. 61 - 64 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i 

żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914, z późn. zm.) podmiot, który zamierza podjąć 

jakąkolwiek działalność związaną z produkcją żywności pochodzenia roślinnego lub obrotem 

żywnością ma obowiązek, w zależności od rodzaju działalności, dokonania rejestracji lub 

rejestracji i uzyskania zatwierdzenia zakładu w drodze decyzji wydawanej przez właściwego 

państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. W trakcie kontroli przedsiębiorcy 

przeprowadzanej przed rozpoczęciem prowadzenia działalności organ Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej sprawdza, czy dany zakład spełnia ww. wymagania higieniczne. 

Zgodnie z przepisami art. 63 ust. 2 ww. ustawy zakład prowadzący działalność 

gospodarczą w zakresie pośrednictwa w sprzedaży żywności „na odległość” (sprzedaży 

wysyłkowej), w tym sprzedaży przez Internet, jest obowiązany uzyskać rejestrację przez 

właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Dotyczy to podmiotu, który zajmuje się 

jedynie pośrednictwem w powyższym zakresie i nie wykonuje bezpośrednio czynności 

związanych z obrotem żywnością takich jak np. przechowywanie, dystrybucja. 

Zgodnie z art. 61 i 63 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności  

i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914, z późn. zm.) działalność w zakresie produkcji i 

obrotu żywnością można prowadzić po dokonaniu rejestracji i uzyskaniu zatwierdzenia zakładu w 

drodze decyzji wydawanej przez właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.  

 

Art. 63 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia określa listę 

zakładów, które są zwolnione z obowiązku zatwierdzania przez organ Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej i podlegają jedynie rejestracji. Są to m.in.: 

1) podmioty prowadzące działalność w zakresie dostaw bezpośrednich; 

2) obiekty lub urządzenia ruchome lub tymczasowe, uprzednio dopuszczone do prowadzenia 

działalności gospodarczej w zakresie produkcji lub obrotu żywnością w innym państwie 

członkowskim Unii Europejskiej; 

3) gospodarstwa agroturystyczne; 
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4) podmioty prowadzące działalność w zakresie produkcji win gronowych uzyskanych z 

winogron pochodzących z upraw własnych w ilości mniejszej niż 1.000 hl w ciągu roku 

kalendarzowego zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o wyrobie i rozlewie 

wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina; 

5) przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż detaliczną innych niż środki spożywcze produktów 

oraz wprowadzających do obrotu środki spożywcze opakowane, trwałe 

mikrobiologicznie; 

6) podmioty działające na rynku spożywczym prowadzących produkcję pierwotną. 

 
 


