
   

     

Informacja dla producentów rolnych   

   

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie  informuje, że zgodnie z aktualnie 

obowiązującym stanem prawnym podmioty prowadzące produkcję pierwotną (wszyscy rolnicy 

sprzedający wyprodukowane owoce, warzywa, zboża) oraz prowadzące działalność w zakresie 

dostaw bezpośrednich mają obowiązek złożyć wniosek o wpis do Rejestru zakładów podlegających 

urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej zgodnie z art. 63 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 

25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz. U. z 2017 r.  poz. 149 z późniejszymi 

zmianami).  

Wpis do rejestru zakładów jest zwolniony z opłaty.  

Przy składaniu wniosku należy posiadać zaświadczenie z ARiMR o nadaniu numeru gospodarstwu 

rolnemu. 

Ponadto zgodnie z art. 103 ust. 4 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, kto prowadzi 

działalność w zakresie produkcji lub obrotu żywnością bez złożenia wniosku o zatwierdzenie zakładu 

i wpis do rejestru zakładów (…), podlega karze pieniężnej (wysokość kary pieniężnej może być 

wymierzona do 5000 zł, nie mniej niż 1000 zł.).  

Dostawy bezpośrednie  to sprzedaż małych ilości surowców, czyli produktów produkcji pierwotnej 

pochodzenia roślinnego, takie jak: zboża, owoce, warzywa, zioła, grzyby pochodzące wyłącznie 

z własnych upraw lub hodowli producentów produkcji pierwotnej, niestanowiących działów specjalnych 

produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym  od osób fizycznych.  

Dostawy bezpośrednie obejmują również środki spożywcze pochodzące z produktów lub surowców 

w  postaci kiszonej lub suszonej.  

Dostawy bezpośrednie są realizowane bezpośrednio przez producentów produkcji pierwotnej, którzy 

dostarczają małe ilości środków spożywczych do konsumentów finalnych lub do zakładów detalicznego 

bezpośrednio zaopatrujących konsumentów finalnych.  

W związku z powyższym każdy producent rolny, który wprowadza małe ilości żywności 

nieprzetworzonej pochodzenia roślinnego, tj. sprzedaje konsumentowi finalnemu na targowiskach, 

placach targowych, w bramach własnych gospodarstw rolnych, handlu obwoźnym, jak również 

sklepom lokalnym i zakładom gastronomicznym (restauracje, bary, stołówki itp.) ma obowiązek 

zgłoszenia takiej działalności do rejestracji u Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.  

Obowiązkowi rejestracji przez właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

podlegają również podmioty działające na rynku spożywczym prowadzące produkcję pierwotną.  

Produkcja pierwotna (podstawowa) - oznacza produkcję, uprawę lub hodowlę produktów 

podstawowych w tym zbiory, dojenie, hodowlę zwierząt gospodarskich przez ubojem, łowiectwo 

i rybołówstwo jak również zbieranie runa leśnego.  

 

 



Do produktów podstawowych zaliczamy produkty:  

• pochodzenia roślinnego, czyli zboża, owoce, warzywa, zioła, grzyby hodowlane;  

• pochodzenia zwierzęcego, czyli jaja, surowe mleko, miód, produkty rybołówstwa, żywe małże;  

• zbierane w ich naturalnym środowisku ( rosnące w warunkach naturalnych) zarówno 

pochodzenia roślinnego, jak i zwierzęcego, czyli grzyby, jagody, jeżyny, ślimaki itp.  

Podstawowe wymagania, które muszą być spełniane przez podmioty prowadzące działalność 

w zakresie produkcji pierwotnej (produkcji podstawowej) określa załącznik I część A Rozporządzenia 

(WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny 

środków spożywczych.  

Załącznik ten obejmuje również następujące, powiązane z tą produkcją, działania:  

• transport, magazynowanie i obsługę produktów pierwotnych w miejscu produkcji bez zmiany 

w sposób znaczący ich charakteru;  

• transport żywych zwierząt;  

• w przypadku produktów pochodzenia roślinnego, produktów rybołówstwa i zwierząt łownych – 

czynności transportowe związane z dostarczeniem tych produktów, z miejsca produkcji do 

zakładu.  

  

          WYMAGANIA NA ETAPIE ZBIORU  

 należy zapewnić właściwą jakość wody stosowanej do podlewania - woda musi być czysta   nie 

może być skażona fekaliami ludzkimi i zwierzęcymi  

 należy zapewnić prawidłowe nawożenie płodów rolnych - nie wolno stosować odchodów ludzkich 

i zwierzęcych, ponieważ mogą być źródłem zanieczyszczenia chorobotwórczymi wirusami 

i bakteriami  

 należy zapewnić pracownikom dostęp do toalet w pobliżu plantacji  

 należy zapewnić dostęp do czystej wody do mycia rąk i możliwości osuszenia rąk po umyciu – 

często i dokładnie myć ręce, zwłaszcza po skorzystaniu z toalety  

 Należy zapewnić, aby toalety (stałe lub przenośne) były:  

 umieszczone blisko powierzchni plantacji  

 w wystarczającej ilości dla zatrudnionego personelu  

 tak zaprojektowane, żeby zapewniały higieniczne usuwanie odpadów  i zanieczyszczeń  

 tak zaprojektowane, żeby gwarantowały brak możliwości przeciekań do wód gruntowych  

 utrzymane w dobrym stanie i odpowiednich warunkach sanitarnych  

 myte i dezynfekowane zgodnie z przyjętymi procedurami  



 należy egzekwować mycie rąk przed każdorazowym wejściem  na pole  

 przestrzegać zakazu pracy osób z objawami takimi jak biegunka, wymioty, temperatura, kaszel 

lub ostra żółtaczka  

 przy wykonywaniu pracy należy posiadać czystą odzież  

 przeprowadzać szkolenia dla pracowników w zakresie higieniczno-sanitarnym  

 opakowania do zbioru powinny być czyste i w odpowiednim stanie  

 należy zapewnić odpowiednie warunki przechowywania surowców oraz prawidłowe warunki 

transportu  

 należy przestrzegać obowiązku identyfikowalności – należy wiedzieć komu, kiedy i ile owoców 

dostarczono do punktu skupu czy zakładu produkcyjnego  

   

   

   

   

  


