
UCHWAŁA 719 Z DNIA 11 MARCA 2015 R. 

(Marzec 11) 

Dziennik Ustaw Nr 49.452 z dnia 13 marca 2015 r. 

 

MINISTERSTWO ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ 

 

Ustanawiająca klasyfikację żywności przeznaczonej dla ludzi przy uwzględnieniu zagrożenia 

dla zdrowia publicznego. 

 

MINISTERSTWO ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ, 

 

na mocy swoich kompetencji prawnych, szczególnie tych określonych w ustępach 3 i 5 

artykułu 2 Dekretu-ustawy 4107 z 2011 r. oraz artykułu 126 Dekretu-ustawy 019 z 2012 r., w 

uzupełnieniu do Ustawy 09 z 1979 r., 

 

MAJĄC NA UWADZE 

 

artykuł 126 Dekretu-ustawy 019 z 2012 r. ustanawiający, że żywność produkowana, pakowana lub 

sprowadzana w celach handlowych na terytorium kraju wymaga opinii, pozwolenia lub wpisu do 

rejestru sanitarnego z uwzględnieniem zagrożeń tych produktów dla zdrowia publicznego, zgodnie 

z przepisami ustalonymi przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej; 

  

uchwałę 2674 z 2013 r., ustanawiającą artykuł 126 Dekretu-ustawy 019 z 2012 r. określającej w 

artykule 4,  że Narodowy Instytut Nadzoru Leków i Żywności (Invima), za pośrednictwem 

Specjalnej Komisji ds. Żywności i Napojów Alkoholowych (SEABA) działającej w ramach 

Komisji Kontroli, zaproponuje Ministerstwu klasyfikację żywności przeznaczonej dla ludzi; 

  

fakt, że Dyrektor ds. Żywności i Napojów Instytutu Invima, jako Sekretarz Techniczny Specjalnej 

Komisji ds. Żywności i Napojów Alkoholowych (SEABA), przedłożył w akcie 201442300579352 z 

dnia 29 kwietnia 2014 r. propozycję klasyfikacji żywności, o której wzmiankuje artykuł 4 uchwały 

2674 z 2013 r., uwzględniając definicje średniego, wysokiego i niskiego stopnia zagrożenia dla 

zdrowia publicznego zawarte w artykule 3 ww. uchwały; 

  

klasyfikację, która zostanie przyjęta przez niniejszy akt urzędowy i którą należy obserwować 

podczas procedury przystosowania zewnętrznych fabryk produktów żywnościowych pochodzenia 

zwierzęcego o najwyższym stopniu zagrożenia dla zdrowia publicznego, zgodnie z 

postanowieniami Ustępu V dekretu 539 z 2014 r., zmienionego dekretem 590 z  2014 r.; tym 

samym wejdzie w życie w celu uzyskania opinii, pozwolenia lub wpisu do rejestru sanitarnego 

przez Instytut Invima w ramach rozwoju czynności inspekcji, nadzoru i kontroli prowadzonych 

przez upoważnione instytucje sanitarne; 

  

fakt, że zgodnie z artykułem 2 dekretu 1844 z 2013 r. Ministerstwo złożyło wniosek o wstępną 

opinię dotyczącą publikacji niniejszego aktu urzędowego w Ministerstwie Handlu, Przemysłu i 

Turystyki, które ogłosiło w obwieszczeniu skierowanym do Dyrekcji ds. Promocji i Prewencji w 

formie aktu 201442301222792 otrzymanego w dniu 4 sierpnia 2014 r., że “(…) nie jest to przepis 

techniczny a propozycja wniosku o wstępną opinię i wynika z faktu, że uchwała jest skutkiem 

obwieszczenia międzynarodowego w celu poinformowania pozostałych państw o treści listy 

produktów żywnościowych (…) Zgodnie z powyższym Dyrekcja uważa, że projekt niniejszej 

uchwały jest odpowiedni do wszczęcia międzynarodowej procedury konsultacyjnej zgodnie z 

Porozumieniem Światowej Organizacji Handlu (OMC) o Technicznych Barierach w Wymianie 

Handlowej oraz pozostałymi obowiązującymi porozumieniami handlowymi (…)”; 
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fakt, że niniejsza uchwała została przekazana Światowej Organizacji Hanldu (OMC) w postaci 

dokumentów oznaczonych sygnaturami G/SPS/N/COL/249/Add.2 i G/TBT/N/COL/191/Add.2 z 

dnia 14 sierpnia 2014 r.; 

  

fakt, że Dyrektor ds. Promocji i Prewencji tego Ministerstwa, 201521400009963 z dnia 16 stycznia 

2015, załącza w formie memorandum techniczny aneks dotyczący klasyfikacji żywności 

przeznaczonej dla ludzi z uwzględnieniem zagrożeń dla zdrowia publicznego, w którym wnioskuje, 

że “(…) niniejsza propozycja była przedmiotem badań ze strony Biura Zastępcy Dyrektora ds. 

Zdrowego Żywienia, Żywności i Napojów, a także, zgodnie z ową kontrolą i po wejściu w życie 

wymaganych procedur konsultacyjnych, opracowano techniczny aneks do projektu przekazany w 

formie aktu dotyczącego sprawy, który również zostaje załączony do niniejszego dokumentu w 

wersji ustalonej z Narodowym Instytutem Nadzoru Leków i Żywności (Invima)”. 

  

Zgodnie z powyższym 

  

UCHWALA: 

  

ARTYKUŁ 1. PRZEDMIOT. Niniejsza uchwała ma na celu ustanowienie klasyfikacji produktów 

żywnościowych przeznaczonych dla ludzi z uwzględnieniem zagrożeń dla zdrowia publicznego 

zawartych w technicznym aneksie stanowiącym nierozłączną część niniejszego aktu. 

  

ARTYKUŁ 2. ZAKRES ZASTOSOWANIA. Niniejsza uchwała stosuje się do osób fizycznych 

i/lub prawnych chcących uzyskać od Narodowego Instytutu Nadzoru Leków i Żywności (Invima) 

opinię, pozwolenie lub wpis do rejestru sanitarnego żywności przeprowadzić procedurę 

przystosowania zewnętrznych fabryk produktów żywnościowych pochodzenia zwierzęcego o 

największym stopniu ryzyka oraz do upoważnionych organów sanitarnych. 

  

ARTYKUŁ 3. DEFINICJE. Wdrożenie niniejszej uchwały uwzględnia definicje zawarte w 

uchwale 2674 z 2013 r. lub normę zmieniającą lub zastępującą, a także definicje określone w 

obowiązujących przepisach sanitarnych. 

  

PARAGRAF. Nazwy grup, kategorii i podkategorii znajdujące się w technicznym aneksie 

niniejszego aktu urzędowego nie zastępują nazw określonych do innych celów obowiązującymi 

przepisami sanitarnymi. 

  

ARTYKUŁ 4. PRZEGLĄD I AKTUALIZACJA KLASYFIKACJI ŻYWNOŚCI 

PRZEZNACZONEJ DLA LUDZI Z UWZGLĘDNIENIEM ZAGROŻEŃ DLA ZDROWIA 

PUBLICZNEGO. Zgodnie z ewidencją naukową i postępem technologicznym Narodowy Instytut 

Nadzoru Leków i Żywności (Invima), za pośrednictwem Specjalnej Komisji ds. Żywności i 

Napojów Alkoholowych działającej w ramach Komisji Kontroli, zaproponuje wkrótce Ministerstwu 

zaktualizowaną klasyfikację żywności przeznaczonej dla ludzi z uwzględnieniem zagrożeń dla 

zdrowia publicznego. 

  

ARTYKUŁ 5. WEJŚCIE W ŻYCIE. Niniejsza uchwała wchodzi w życie w dniu jej publikacji. 
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