Żywność tradycyjna
Informacja dla podmiotów produkujących żywność tradycyjną i wprowadzających ją
do obrotu
Wszystkie podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie produkcji i
sprzedaży żywności, w tym żywności tradycyjnej mogą legalnie prowadzić działalność
dopiero po uzyskaniu decyzji zatwierdzającej i/lub zaświadczenia o wpisie do rejestru
zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej
prowadzonego przez właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
Podmioty prowadzące działalność polegającą na produkcji i obrocie żywnością tradycyjną
podlegają ogólnym zasadom prawa żywnościowego i jako podmioty działające na rynku
spożywczym mają obowiązek złożenia wniosku o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru
zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej do
właściwego ze względu na siedzibę zakładu lub miejsce prowadzenia przez zakład
działalności państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, zgodnie z przepisami art. 6164 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r.
Nr 136 poz. 914 z późn. zm.). Wnioski są dostępne na stronie internetowej Powiatowej Stacji
Sanitarno- Epidemiologicznej w Rawie Mazowieckiej.
Zgodnie z art. 103 ust. 1 pkt 4) i art. 104 ust. 1 w/w ustawy podmioty prowadzące działalność
w zakresie produkcji lub obrotu żywnością bez złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów
lub o zatwierdzenie zakładu i wpis do rejestru zakładów w trybie i na zasadach określonych w
art. 6 rozporządzenia nr 852/2004 oraz w art. 63 podlegają karze pieniężnej, którą wymierza,
w drodze decyzji, właściwy państwowy wojewódzki inspektor sanitarny.
Produkcja żywności tradycyjnej jest objęta ogólnymi wymaganiami prawa żywnościowego
obowiązującego podczas produkcji i wprowadzania do obrotu środków spożywczych. W
szczególności przepisy te zostały określone w rozporządzeniu (WE) nr 852/2004 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych.
(Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne,
rozdz. 13, t. 34, str. 319)
Dla podmiotów zajmujących się produkcją i wprowadzaniem do obrotu żywności tradycyjnej
przewidziano pewne odstępstwa od wymagań higienicznych zawartych w rozporządzeniu nr
852/2004, które zostały określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2009r.
w sprawie ogólnych odstępstw od wymagań higienicznych w zakładach produkujących
żywność tradycyjną niezwierzęcego pochodzenia (Dz.U. nr 37, poz.294).
Przyznane odstępstwa dotyczą przepisów określonych w rozdziale II pkt 1 i rozdziale V pkt 1
załącznika II do rozporządzeniu nr 852/2004 przy czym:
•

przepisy rozdziału II pkt 1 - dotyczą szczególnych wymagań dla pomieszczeń, w
których się przygotowuje, poddaje obróbce lub przetwarza środki spożywcze,

•

przepisy rozdziału V pkt 1 – dotyczą wymagań dla sprzętu.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2009r. odstępstwa od
wymagań higienicznych mogą zostać przyznane zakładom, które prowadzą działalność w
zakresie produkcji produktów niezwierzęcego pochodzenia, w celu umożliwienia im
stosowania tradycyjnej metody produkcji.

Odstępstwa te mogą dotyczyć produkcji:
1. produktów niezwierzęcego pochodzenia wpisanych na Listę Produktów
Tradycyjnych, prowadzoną przez ministra właściwego do spraw rynków rolnych ,
2. produktów pochodzenia niezwierzęcego, co do których wystąpiono z wnioskiem do
Komisji Europejskiej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o
rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz
o produktach tradycyjnych (Dz. U. z 2005r. Nr 10, poz. 68 oraz 2008r. Nr 171,
poz.1056 i Nr 216 poz.1368),
3. produktów uznanych za gwarantowane tradycyjne specjalności lub zarejestrowanych
jako chronione nazwy pochodzenia lub chronione oznaczenia geograficzne.
Przedmiotowe odstępstwa mogą być przyznane pod warunkiem, że nie będzie to miało
negatywnego wpływu na bezpieczeństwo produkowanej żywności tradycyjnej
pochodzenia niezwierzęcego, a w szczególności nie bedą przyczyniać się do jej
zanieczyszczenia oraz jeżeli przyznanie odstępstwa umożliwi zakładowi stosowanie
tradycyjnych metod produkcji żywności pochodzenia niezwierzęcego.
Organem właściwym do przyjmowania wniosków i wydawania decyzji
przyznających odstępstwa w przypadku produkcji żywności tradycyjnej
pochodzenia niezwierzęcego jest właściwy terenowo państwowy powiatowy inspektor
sanitarny.

