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Zasady rejestracji produkcji pierwotnej, dostaw 
bezpośrednich 

i Rolniczego Handlu Detalicznego

Opracował: mgr inż. J. Zdyb-Domaradzka 
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ZASADY UZYSKANIA WPISU DO REJESTRU ZAKŁADÓW PODLEGAJĄCYCH 

URZĘDOWEJ KONTROLI ORGANÓW PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ

OSOBY planujące rozpocząć działalność w zakresie:

• produkcji pierwotnej (uprawy płodów rolnych na inny niż prywatny użytek),

• dostaw bezpośrednich płodów rolnych, w tym w formie kiszonej lub suszonej,

• rolniczego handlu detalicznego polegającego na produkcji żywności 

pochodzącej w całości lub części z własnej uprawy (…) i zbywaniu takiej 

żywności,

są zobligowane do uprzedniego złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów 

prowadzonego przez właściwego ze względu na lokalizację zakładu Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
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ZASADY UZYSKANIA WPISU DO REJESTRU ZAKŁADÓW 

PODLEGAJĄCYCH URZĘDOWEJ KONTROLI ORGANÓW PAŃSTWOWEJ 

INSPEKCJI SANITARNEJ

Obowiązek rejestracji  dla produkcji pierwotnej i działań powiązanych  wynika z 
treści art. 63 ust. 1, ust. 2 pkt 1, pkt 12 i pkt 13, ust. 3, art. 64 ustawy z dnia 25 
sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U z 2019r., poz. 1252) 
zgodnie z którym :

„podmioty działające na rynku spożywczym mogą rozpocząć działalność po 
uzyskaniu (…) wpisu do rejestru zakładów prowadzonego przez właściwego 
państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

Podmiot działający na rynku spożywczym jest obowiązany złożyć wniosek o wpis do 
rejestru zakładów (…) podlegających urzędowej kontroli organów PIS, do właściwego 
miejscowo Inspektora Sanitarnego, w terminie co najmniej 14 dni przed dniem 
rozpoczęcia planowej działalności, w formie pisemnej, według wzorów określonych na 
podstawie art. 67 ust. 3 pkt 2 i 3 w/w ustawy. 

WNIOSEK - 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. z 2007r.,  nr 106, poz.730),
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ZASADY UZYSKANIA WPISU DO REJESTRU ZAKŁADÓW 

PODLEGAJĄCYCH URZĘDOWEJ KONTROLI ORGANÓW PAŃSTWOWEJ 

INSPEKCJI SANITARNEJ

Dokonanie rejestracji i uzyskanie stosownego zaświadczenia o wpisie (…) JEST 

BEZPŁATNE.

NATOMIAST NIEDOPEŁNIENIE W/W OBOWIĄZKU BĘDZIE SKUTKOWAĆ 

NAKŁADANIEM KAR PIENIĘŻNYCH. 

Kwestię kar pieniężnych reguluje art. 103 ust. 4 ustawa z dnia

25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, w myśl którego „kto prowadzi

działalność w zakresie produkcji lub obrotu żywnością bez złożenia wniosku o

wpis do rejestru zakładów lub o zatwierdzenie zakładu i wpis do rejestru zakładów

(…) podlega karze pieniężnej (…) wysokość kary pieniężnej może być wymierzona

do 5000 zł, nie mniej niż 1000zł”.
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PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W LUBARTOWIE

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W LUBARTOWIE



6

ZASADY UZYSKANIA WPISU DO REJESTRU ZAKŁADÓW 

PODLEGAJĄCYCH URZĘDOWEJ KONTROLI ORGANÓW PAŃSTWOWEJ 

INSPEKCJI SANITARNEJ

Wniosek można również pobrać ze stron internetowych lub w siedzibie 

właściwego miejscowo Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego
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Dziękuję za uwagę


