
Oddział w Radomiu 

Proces i wymagania  

formalno-prawne przy zatwierdzaniu i rejestracji 

działalności MLO 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 

Projekt opracowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi 

Projekt :„Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i form działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich 

związanej z przetwórstwem na poziomie gospodarstwa rolnego” 
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WYMOGI FORMALNO –PRAWNE  

WYMOGI HIGIENICZNE (w tym wymogi prawa budowalnego, prawa pracy) 

Powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna – dla żywności pochodzenia niezwierzęcego 

WYMOGI PODATKOWE; 
 
RODZAJ DZIAŁALNOŚCI: rolnicza, pozarolnicza 

 
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE; 



Tryb postępowania przy rejestracji podmiotów prowadzących 

dostawy bezpośrednie surowców roślinnych lub inne formy 

sprzedaży produktów pierwotnych 

 

  Podmiot  składa wniosek do Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego. Do wniosku należy załączyć aktualny KRS lub zaświadczenie o 

wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej,  zaświadczenie o wpisie do 

ewidencji gospodarstw rolnych co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem 

prowadzenia działalności;  

 

 Wzór wniosku o wpis do rejestru został określony w Rozporządzeniu Ministra 

Zdrowia z dnia 29 maja 2007 roku- ( Dz.U .2007 nr 106 poz.730); we wniosku 

należy określić:  

 rodzaj planowanej produkcji,  

 wielkość produkcji oraz rodzaj produktów; 

 

  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydaje zaświadczenie o wpisie do 

rejestru zakładów prowadzących sprzedaż bezpośrednią;  
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KOGO OBOWIĄZUJE REJESTRACJA ? 

 działalność w zakresie dostaw bezpośrednich; 
 urządzeń dystrybucyjnych do sprzedaży żywności; 
 obiekty lub urządzenia ruchome lub tymczasowe, uprzednio dopuszczone do prowadzenia  
       działalności gospodarczej w zakresie produkcji lub obrotu żywnością w innym państwie 
       członkowskim Unii Europejskiej; 
 gospodarstwa agroturystyczne; 
 podmioty prowadzących 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; 
 aptek, punktów aptecznych i hurtowni farmaceutycznych określonych przepisami 
       prawa farmaceutycznego; 
 sklepów zielarskich; 
 przedsiębiorców prowadzących sprzedaż detaliczną innych niż środki spożywcze produktów 
       oraz wprowadzających do obrotu środki   spożywcze opakowane, trwałe mikrobiologicznie; 
 zakładów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa  
      w sprzedaży żywności „na odległość” (sprzedaży wysyłkowej), w tym sprzedaży przez Internet; 
 podmiotów działających na rynku spożywczym prowadzących produkcję pierwotną 
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REJESTRACJA –WZÓR WNIOSKU 
WNIOSEK 

O WPIS ZAKŁADU DO REJESTRU ZAKŁADÓW PODLEGAJĄCYCH URZĘDOWEJ KONTROLI ORGANÓW 

PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ 

 

                                                 

       ............................................................... 

                                                 (miejscowość, data) 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 

                            

                                 

 

 Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 

171, poz. 1225), w związku z art. 6 ust. 2 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): 

 

............................................................................................................................................................................... 

(imię, nazwisko/nazwa wnioskodawcy) 

 

................................................................................................................................................................................ 

(adres/siedziba wnioskodawcy wg KRS lub EDG, lub numeru identyfikacyjnego ARMiR)1) 

 

................................................................................................................................................................................ 

(PESEL2)/numer identyfikacji podatkowej NIP) 

 

wnosi o wpis do rejestru zakładów 

 

................................................................................................................................................................................ 

(należy wymienić odrębnie nazwy i siedziby wszystkich  zakładów objętych wnioskiem)3) 

 

................................................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................................ 

(należy wymienić i opisać zmiany objęte wnioskiem odrębnie dla każdego zakładu) 

 

............................................................................................................................................................................... 

 

............................................................................................................................................................................... 
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REJESTRACJA –WZÓR WNIOSKU - cd 

Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), określonej w Krajowym 

Rejestrze Sądowym (KRS) lub Ewidencji Działalności Gospodarczej (EDG)4) 

 

................................................................................................................................................................................ 

Rodzaj żywności będącej przedmiotem produkcji lub obrotu5): 

 

...................................................................................................................................................................... 

 

...................................................................................................................................................................... 

 

Tel. kontaktowy: ............................................................ E-mail: 

...................................................................                                

   

………………………………………………………………. 

                                   (pieczęć i podpisy wnioskodawcy 

         lub osoby reprezentującej wnioskodawcę) 

Załączniki do wniosku6) 
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STOPIEŃ WYŻEJ  

CZYLI  

PRZETWÓRSTWO 

Zatwierdzenie działalności w PIS.  
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TRYB POSTĘPOWANIA PRZY ZATWIERDZANIU PODMIOTÓW 

Inwestor zamierzający otworzyć nowy lokal, w którym będzie prowadzona 
działalność żywnościowa MUSI:  
wykonać projekt technologiczny zakładu i  

 
 projekt  budowy/adaptacji lokalu  celem dostosowania funkcji pomieszczeń  
do prowadzenia działalności w zakresie zaplanowanym przez Inwestora a następnie  
przygotować i wyposażyć lokal zgodnie z obowiązującymi przepisami to jest: 

a) Ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia 

(Dz. U. z 2010r. Nr 136, poz. 914) 

b) Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz.U. L 139 z 30.4.2004, str. 1—54,  

Polskie wydanie specjalne: Rozdział 13 Tom 34 P. 319 - 337); 

c) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z późn. zm). 

d) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst 

jednolity Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z późń. zm.). 
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• Dokumentacja projektowa  obejmuje: 
- układ funkcjonalny pomieszczeń spełniający aktualne wymogi przepisów SANEPID i 
BHP; 
- lokalizację i dobór wyposażenia technologicznego; 
- wytyczne i bilanse dla branż projektowych tj.(jeśli dotyczą) 
 architektoniczno-budowlane; 
  wodno-kanalizacyjne; 
  wentylacji mechanicznej i klimatyzacji; 
 centralnego ogrzewania, 
 elektryczne i teletechniczne; 
 gazu; 
 chłodni i mrożni; 
 koordynacja wielobranżowa;( ppoż, bhp, itp.) 
 uzgodnienia Rzeczoznawcy d/s SANEPID , BHP.- nieobowiązkowe 

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA- ZAKRES 

Uwaga! – w starych budynkach może być wymagana zgoda na zmianę sposobu użytkowania 



Sporządzony projekt zaleca się uzgodnić (nie jest to obowiązkowe) pod 
względem wymagań higienicznych i zdrowotnych. Uzgodnienia może dokonać 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie lub rzeczoznawca do 
spraw sanitarno – higienicznych ( wykaz na stronie  www.GIS). 
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W N I O S E K 
o uzgodnienie dokumentacji projektowej 

 

Zwracam się z wnioskiem o uzgodnienie dokumentacji projektowej  

............................................ (budowlanej  / adaptacyjnej)  lokalu  / budynku 

położonego w .................................. przy ul. ............................................... . 

 

 

 

Tel. kontaktowy: ............................................................. E-mail: .................................................................... 
 

 

 

..................................................... 
(podpis wnioskodawcy / pieczątka) 

 

 
Załączniki: 

 

1) projekt budowlany (adaptacyjny) lokalu / budynku 

2) kserokopia odpisu aktualnego z rejestru .............................../ wypisu  

z ewidencji działalności gospodarczej  

3) kserokopia decyzji REGON 

4) kserokopia decyzji NIP  

5) pełnomocnictwo. 

 

TRYB POSTĘPOWANIA PRZY ZATWIERDZANIU 

PODMIOTÓW- cd 



 
 
 
 

 

3) Należy wykonać budowę obiektu  zgodnie z projektem technologicznym 
posiadającym uzgodnienie pod względem wymagań higienicznych i 
zdrowotnych lub też wykonać adaptację pomieszczeń zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawnymi. 
 
4) Należy złożyć wniosek o zatwierdzenie zakładu i wpis do rejestru zakładów 
podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
lub Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej w zamierzonym przez Inwestora 
zakresie.  
DO WNIOSKU DOŁĄCZYĆ: 
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W przypadku nowego obiektu: 

*Decyzja Gminy o warunkach zabudowy (pozwolenie na budowę) 

 * Plan lokalizacji zaakceptowany przez Gminę i uzgodniony z 

Sanepidem; 

  

W przypadku adaptacji, przebudowy 

 

 * Pozwolenie Gminy/ Dzielnicy - Wydziału Architektury na zmianę 

sposobu użytkowania 

 * Pozwolenie Gminy/ Dzielnicy - Wydziału Architektury na przebudowę, 

(jeżeli narusza się strukturę budynku, dołączyć wszystkie projekty).  

 

Jeśli jest to tylko adaptacja (ścianki działowe, urządzenia), załącza się 

tylko projekty technologiczne + wentylacja  
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Projekt budowlany, projekty branżowe (wentylacja, wod-kan, budowlany, 
elektryczny) oraz technologiczne; 
*Odstępstwa – jeśli występują; 
*Oświadczenie Kierownika Nadzoru budowy (nowy lokal) lub firmy budowlanej 
(adaptacja), że prace związane z budową, przebudową lub adaptacją zostały 
wykonane zgodnie z zaopiniowaną dokumentacją projektową, a użyte materiały 
posiadają wymagane certyfikaty.  
 * Protokół ze sprawdzenia wentylacji obiektu (skuteczność i głośność), do 
zaakceptowania 10% odchyłki w skuteczności wentylacji lub oświadczenie. 
 * Decyzja Gminy/Dzielnicy (Nadzoru Budowlanego), co do nie sprzeciwiania się 
dopuszczeniu do użytkowania lokalu 
 * Dokumentacja działalności gospodarczej 
* Umowa na wywóz nieczystości; 
 *  Inne (na przykład zgoda zarządcy budynku na prowadzenie takiej 
działalności) 
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5) Poddać się kontroli obiektu -przedstawiciele Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego  stwierdzą czy dany obiekt został wykonany zgodnie z 
projektem, stwierdzą czy obiekt spełnia obowiązujące wymogi sanitarno - 
higieniczne oraz czy zostały skompletowane dokumenty stwierdzające 
poprawność wykonania instalacji (wentylacje, sieć wodociągowa) w lokalu to jest: 
 
a) opinia kominiarska i / lub oświadczenie* przy odbiorach nowo powstających 
lub przebudowywanych lokali  
Dokument taki może wydać osoba posiadająca stosowne uprawnienia budowlane, zgodnie z 
art.12 i 13 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. 
nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w 
specjalności instalacyjnej bez ograniczeń  (lub z wyszczególnioną wentylacją). 
 

b) wynik badania wody 
c) dokumentacja GMP/GHP 
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Tryb postępowania przy rejestracji podmiotów prowadzących 

sprzedaż bezpośrednią produktów pochodzenia zwierzęcego 

•Podmiot produkujący i wprowadzający żywność pochodzenia 

zwierzęcego do obrotu podlega obowiązkowej rejestracji przez 

organy Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej. 

 

•Zakłady prowadzące przetwórstwo produktów pochodzenia 

zwierzęcego objęte są również obowiązkiem przedłożenia do 

zatwierdzenia przez właściwy terytorialne organ Państwowej 

Inspekcji Weterynaryjnej sporządzonego projektu technologicznego 

zakładu.  
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KOGO OBOWIĄZUJE REJESTRACJA ? 

 Zgodnie z art.20 ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego oraz 

art.6 ust.2 rozporządzenia (WE) 852/2004 rejestracji podlegają 

zakłady: 

 

 Prowadzące sprzedaż bezpośrednią w ramach  

Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 29 grudnia 

2006 roku w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji 

produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży 

bezpośredniej.  
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KOGO OBOWIĄZUJE REJESTRACJA ? 

 Prowadzące działalność zgodnie  

 z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 

czerwca 2010r.w sprawie szczegółowych warunków uznania 

działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej. 

 Przedsiębiorstwa zajmujące się konfekcjonowaniem miodu 

 Przedsiębiorstwa zajmujące się transportem produktów 

pochodzenia zwierzęcego 

 Wytwarzające żywność w skład , której wchodzą produkty 

pochodzenia roślinnego i przetworzone produkty pochodzenia 

zwierzęcego 

 Punkty skupu dziczyzny 

 Podmioty prowadzące działalność w zakresie pośredniczenia w 

obrocie produktami pochodzenia zwierzęcego 
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REJESTRACJA PIW 

  Rejestracja odbywa się na podstawie wniosku przedsiębiorcy, zgodnie 

z art.21 ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego, złożonego w 

terminie co najmniej 30 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej 

działalności w formie pisemnej decyzji administracyjnej.  

 W przypadku działalności: 

     ubój drobiu w gospodarstwie  

ubój zajęczaków w     gospodarstwie  

sprzedaż produktów rybołówstwa 

 sprzedaż jaj konsumpcyjnych  

sprzedaż produktów pszczelich 

Z wnioskiem składają projekt technologiczny w formie opisowej 
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REJESTRACJA –WZÓR WNIOSKU 
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REJESTRACJA – wniosek dane 

 imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i 

adres wnioskodawcy, 

 numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym 

albo w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

albo numer identyfikacyjny w ewidencji gospodarstw rolnych w 

rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, 

ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie 

płatności – w przypadku pomieszczeń gospodarstwa, 

 określenie rodzaju i zakresu działalności, która ma być prowadzona, w 

tym rodzaju produktów pochodzenia zwierzęcego, które mają być 

produkowane w tym zakładzie, 

 określenie lokalizacji zakładu, w którym ma być prowadzona 

działalność. 

    Projekt technologiczny – forma opisowa 
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REJESTRACJA –projekt technologiczny 

•Projekt technologiczny zakładu, w którym będzie odbywała się 

produkcja musi być zgodny z wymaganiami: 

 

 

• Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 29 

marca 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać 

projekt technologiczny zakładu, w którym ma być prowadzona 

działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia 

zwierzęcego  (Dz. U.  Nr 59, poz. 415, z późn. zm.). 
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REJESTRACJA 

 Projekt technologiczny – forma opisowa 

     ubój drobiu w gospodarstwie  

ubój zajęczaków w     gospodarstwie  

 

 określenie rodzaju działalności, z uwzględnieniem rodzaju surowców oraz przeznaczenia 

produktów pochodzenia zwierzęcego, 

 określenie rodzaju produktów pochodzenia zwierzęcego, które będą produkowane w 

zakładzie, 

 wykaz pomieszczeń zakładu z uwzględnieniem ich przeznaczenia, powierzchni, wymaganej 

wysokości oraz sposobu wykończenia posadzek, ścian i sufitów, 

 określenie sytemu dostawy i dystrybucji wody, ze szczególnym uwzględnieniem jej zużycia, 

 opis sposobu magazynowania zużytych opakowań, a także odpadów i ścieków oraz 

ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez 

ludzi, 

 opis sposobów czyszczenia, odkażania, dezynsekcji i deratyzacji, 
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REJESTRACJA 
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Po otrzymaniu kompletnego  wniosku, powiatowy lekarz weterynarii 

wydaje decyzję administracyjną o wpisie do właściwego  rejestru 

nadając zakładowi weterynaryjny numer identyfikacyjny.  

 

 

 

Wykaz podmiotów zarejestrowanych podlegających nadzorowi PIW 

umieszczony na stronie  GIW. 
 



CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W 
BRWINOWIE 

25 

 Zatwierdzenie - Rejestracja 



Zatwierdzenie - Rejestracja 

 Podmiot zamierzający prowadzić działalność w zakresie produkcji 

produktów pochodzenia zwierzęcego (np. wędlin, kiełbas z mięsa 

wieprzowego, wołowego czy drobiowego) przed uzyskaniem pozwolenia 

na budowę zakładu lub przed rozpoczęciem dostosowania istniejących 

budynków, pomieszczeń, musi sporządzić projekt technologiczny 

zakładu, w którym będzie się odbywała produkcja. 

 

 Projekt należy następnie przesłać wraz z wnioskiem o jego zatwierdzenie 

powiatowemu lekarzowi weterynarii właściwemu ze względu na 

planowane miejsce prowadzenia tej działalności. 

 
• Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 29 marca 2006 r. w 

sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać projekt technologiczny zakładu, w 

którym ma być prowadzona działalność w zakresie produkcji produktów 

pochodzenia zwierzęcego  (Dz. U.  Nr 59, poz. 415, z późn. zm.). 

 

 

 . 
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Zatwierdzenie - Rejestracja 

 Projekt technologiczny zakładu, w którym ma być prowadzona 

działalność marginalna, lokalna i ograniczona powinien składać się z 

części opisowej oraz części graficznej. 

 

 Część opisowa projektu technologicznego zawiera: 

 - określenie rodzaju działalności, z uwzględnieniem rodzaju surowców 

 - określenie rodzaju produktów pochodzenia zwierzęcego, które będą 
produkowane 

-  szczegółowy opis procesów produkcyjnych 

-  wykaz pomieszczeń zakładu z uwzględnieniem ich przeznaczenia, 
powierzchni, wymaganej wysokości 

-  opis sposobu wykończenia posadzek, ścian i sufitów 

-  wykaz maszyn, urządzeń, instalacji 
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Zatwierdzenie - Rejestracja 

 Część opisowa projektu technologicznego zawiera cd: 

 wyszczególnienie wymaganych parametrów fizycznych w pomieszczeniach 

zakładu, w których jest to konieczne  w tym temperatury, wilgotności powietrza, 

kierunku przepływu powietrza, prędkości ruchu powietrza i wielokrotności 

wymiany powietrza w jednostce czasu, a także natężenia światła w miejscach 

przeprowadzania badania i kontroli, 

 określenie sytemu dostawy i dystrybucji wody, ze szczególnym uwzględnieniem 

jej zużycia, 

 opis sposobu magazynowania zużytych opakowań, a także odpadów i ścieków 

oraz ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do 

spożycia przez ludzi, 

 opis sposobów czyszczenia, odkażania, dezynsekcji i deratyzacji, 

 określenie tygodniowej zdolności produkcyjnej zakładu. 
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Zatwierdzenie - Rejestracja 

 Część graficzna projektu technologicznego powinna przedstawiać: 

  rzuty poziome kondygnacji zakładu, z zaznaczeniem pomieszczeń i 

wyróżnieniem  stref o różnym stopniu ryzyka zanieczyszczenia 

mikrobiologicznego, 

 miejsca, w których odbywają się poszczególne etapy produkcji, 

stanowiska pracy,  

 lokalizację maszyn, instalacji i urządzeń produkcyjnych, od przyjęcia 

surowców do wysyłki produktów. 
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Zatwierdzenie projektu technologicznego –WZÓR WNIOSKU 

Decyzji administracyjna zatwierdzająca projekt technologiczny 

zakładu. 
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TRYB POSTĘPOWANIA PRZY ZATWIERDZANIU PODMIOTÓW 
ODSTĘPSTWA – Wojewódzki Inspektor Sanitarny 

Odstępstwa od wysokości 
- zaniżoną wysokość pomieszczenia przeznaczonego na pobyt ludzi wydaje się na podstawie: 

  § 72 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. 

 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

  /Dz. U.z 2002r. Nr 75 poz. 690 ze zm./, 

-  zaniżoną wysokość pomieszczenia pracy stałej do nie mniejszej niż 2,50 m definiuje 

§ 20 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy /Dz.U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650 ze 

zm./, 

Odstępstwo od oświetlenia 
- oświetlenia wyłącznie światłem elektrycznym pomieszczeń pracy stałej formułuje § 25 
rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy /Dz. U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650ze zm./, 
- oświetlenia wyłącznie światłem sztucznym pomieszczeń pracy stałej określa § 58 ust. 2 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U. z 2002r. Nr 75 poz. 
690 ze zm./, 



Odstępstwa od zagłębienia 

-usytuowanie poziomu podłogi pomieszczenia usługowego i 

produkcyjnego poniżej poziomu terenu przyległego do budynku 

określa § 73 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 

kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U. z 2002r. Nr 75 poz. 690 

ze zm./, 

 

-usytuowania poziomu podłogi pomieszczeń pracy stałej, w garażu, 

w suterenie, w myśl § 18 ust. 2, lub w piwnicy definiuje § 18 ust. 3 

rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 

1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

/Dz.U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650 ze zm./, 
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TRYB POSTĘPOWANIA PRZY ZATWIERDZANIU 
PODMIOTÓW – ODSTĘPSTWA (2) 
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Zmniejszenia odległości usytuowania miejsc na pojemniki i kontenery na 
odpady stałe zgodnie z przepisem § 23 ust.2 rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. W sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz.U. 
z 2002r. Nr 75, poz.690 ze zm./, 

Odległość kontenerów na odpady stałe  

Uzgodnienia ekspertyzy technicznej dot. spełnienia wymagań zgodnie z przepisem § 2 ust. 2 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz.U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 ze zm./ 

Ekspertyza techniczna  

TRYB POSTĘPOWANIA PRZY ZATWIERDZANIU 
PODMIOTÓW – ODSTĘPSTWA (3) 
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W planowaniu działalności należy również wziąć pod uwagę 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 

2010 Nr 213, poz. 1397). 

Do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko zalicza się: 

- instalacje do produkcji i przetwórstwa tłuszczów zwierzęcych, 

- instalacje do przetwórstwa produktów pochodzenia zwierzęcego, z 

wyłączeniem tłuszczów zwierzęcych o zdolności produkcyjnej nie 

mniejszej niż 50 ton na rok. 

 Po przekroczeniu zdolności produkcyjnej 50 ton na rok w przypadku 

przetwórstwa produktów pochodzenia zwierzęcego, należy opracować 

stosowną dokumentację oddziaływania na środowisko. 

  

TRYB POSTĘPOWANIA PRZY ZATWIERDZANIU PODMIOTÓW  
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TRYB POSTĘPOWANIA PRZY ZATWIERDZANIU PODMIOTÓW- cd 

 Należy wykonać budowę/adaptację pomieszczeń zgodnie z projektem 

budowlanym posiadającym uzgodnienie pod względem wymagań 

higienicznych i zdrowotnych i przepisami prawnymi. 

 

 

Odbiór obiektu zgodnie z wymogami prawa budowlanego. 
 
.  Kontrola obiektu - Państwowy Lekarz Weterynarii stwierdza czy dany obiekt został 
wykonany zgodnie z projektem, stwierdza czy obiekt spełnia obowiązujące wymogi 
sanitarno - higieniczne oraz czy zostały skompletowane dokumenty stwierdzające 
poprawność wykonania instalacji (wentylacja, sieć wodociągowa) w lokalu.  
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36 Odstępstwa dla produkcji żywności 

tradycyjnej pochodzenia zwierzęcego 
 

Zakłady produkujące żywność tradycyjną pochodzenia zwierzęcego mogą 

skorzystać z odstępstw od niektórych wymagań higienicznych określonych w 

rozporządzeniu nr 852/2004 powiatowy lekarz weterynarii, zgodnie z  w art. 69 

ust. 4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia 

(Dz. U. Nr 171, poz. 1225, z późn. zm.) może wydać decyzję przyznającą 

indywidualne odstępstwa od wymagań higienicznych określonych w 

załączniku II rozdziale II pkt 1 i rozdziale V pkt 1 rozporządzenia nr 852/2004. 

 
W ramach przyznanych odstępstw można zrezygnować z wymogów dotyczących 

zapewnienia aby ściany, powierzchnie były skonstruowane z materiałów gładkich, 

nieprzepuszczalnych, niepochłaniających lub odpornych na korozję. 

Zastosowanie ww. odstępstw w praktyce oznacza m.in. umożliwienie 

zastosowania w danym zakładzie i  wykorzystywania w procesie produkcji 

tradycyjnych drewnianych pieców wędzarniczych. 
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Odstępstwa dla zakładów rozbioru mięsa i produkujących 

mięso mielone. 

 Mięso pakowane i niepakowane jest przechowywane w tym 

samym pomieszczeniu w innym czasie lub w sposób 

uniemożliwiający zanieczyszczenie produktów i ich opakowań. 

 Zakład zapewnia najbliżej stanowisk pracy urządzenia do mycia i 

odkażania rąk z bieżącą ciepłą i zimną wodą , środki do 

odkażania rąk, ręczniki jednorazowego użytku i pojemniki na 

zużyte ręczniki. 

 Narzędzia odkaża się w wyznaczonym miejscu przy pomocy 

urządzeń do odkażania, które zabezpieczają mięso przed 

zanieczyszczeniem, zapewniony łatwy dostęp do narzędzi 

odkażonych podczas produkcji 

 Produkcja mięsa mielonego i surowych wyrobów mięsnych 

odbywa się po zakończeniu rozbioru po oczyszczeniu i odkażeniu 

pomieszczenia. 
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 Powiatowy lekarz weterynarii właściwy ze względu na 

planowane miejsce prowadzenia działalności po 

przeprowadzeniu kontroli wydaje decyzję administracyjną w 

sprawie wpisu danego zakładu do rejestru zakładów i nadaje 

takiemu zakładowi weterynaryjny numer identyfikacyjny. 

 

 Rozpoczęcie prowadzenia działalności jest możliwe dopiero 

po otrzymaniu od powiatowego lekarza weterynarii ww. 

decyzji 

TRYB POSTĘPOWANIA PRZY ZATWIERDZANIU PODMIOTÓW 



Urzędowa kontrola 

    Państwowy powiatowy/graniczny inspektor sanitarny 

jest organem właściwym w sprawach urzędowych 

kontroli, rejestracji oraz zatwierdzania, warunkowego 

zatwierdzania,  zawieszania oraz cofania zatwierdzenia 

zakładów, które: 

  - produkują lub wprowadzają do obrotu żywność 

pochodzenia niezwierzęcego, 

 -  wprowadzają do obrotu produkty pochodzenia 

zwierzęcego, nieobjętych urzędową kontrolą organów 

Inspekcji Weterynaryjnej 
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Urzędowa kontrola 

Właściwym organem w zakresie przeprowadzania urzędowych kontroli 

żywności pochodzenia zwierzęcego jest powiatowy lekarz weterynarii (art. 6 

ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego). 

Kontrole urzędowe przeprowadzane są regularnie oraz z właściwą 

częstotliwością, uwzględniając: 

- potencjalne i realne zagrożenia, 

- wiarygodność podmiotów w zakresie prawa żywnościowego, 

- wyniki poprzednich kontroli, 

- wszelkie informacje sugerujące niezgodność. 

Kontrole urzędowe przeprowadzane są bez wcześniejszego 

uprzedzenia  
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Gospodarstwo – działalność gospodarcza 

 Wybór formy prowadzonej działalności: 

- indywidualna działalność gospodarcza,  /wypełnienie 

formularza zintegrowanego EDG-1, złożenie w 

urzędzie gminy lub miasta, 

-spółka prawa cywilnego, rejestracja  w CEIDG 

- spółka prawa handlowego np. z o.o 

- Wniosek rejestracyjny w Wydziale Gospodarczym  

Sadu Powszechnego, Urząd Skarbowy, ZUS, KRUS 
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Gospodarstwo z działalnością przetwórstwa 

żywności – forma opodatkowania 

 Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004 r., Nr 173, poz. 1807 ze 

zmianami) przepisów ustawy nie stosuje się do: 

  działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych 

oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, 

leśnictwa i rybactwa śródlądowego,  

 wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków 

domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług 

związanych z pobytem turystów.  

 

 Wyłączenie ma charakter przedmiotowy w odniesieniu do 

działalności wytwórczej w rolnictwie i charakter podmiotowy w 

odniesieniu do świadczonych usług w zakresie agroturystyki. 
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Gospodarstwo z działalnością przetwórstwa 

żywności 

 Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 2 ust.1, 

pkt 1-2 stanowi, że przepisów ustawy nie stosuje się do 

przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z 

działów specjalnych produkcji rolnej.  

 

 Zgodnie z art. 2 ust. 2  tej ustawy, działalnością rolniczą jest 

działalność polegająca na: 

  wytwarzaniu produktów roślinnych lub  

 zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym z własnych upraw albo 

hodowli lub chowu.  
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Gospodarstwo z działalnością przetwórstwa 

żywności 

 Przetwórstwo surowców roślinnych nie jest objęte zwolnieniem z 

podatku dochodowego na podstawie ogólnego wyłączenia 

określonego w ustawie o PIT zawartego w art. 2 ust. 1 pkt 1. 

 

 Wyjątkiem  jest zwolnienie przedmiotowe zakresu przetwórstwa na 

postawie art.21 ust.1pkt 71. 

    Artykuł ten zwalnia z podatku dochody ze sprzedaży produktów 

roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnych upraw lub 

hodowli, nie stanowiących działów specjalnych produkcji rolnej, 

przerobionych sposobem przemysłowym, jeżeli przerób polega na 

kiszeniu produktów roślinnych lub przetwórstwie mleka, uboju 

zwierząt rzeźnych i obróbce poubojowej, w tym również na 

rozbiorze, podziale i klasyfikacji mięsa.  
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 Zmiana charakteru produktów np. obieranie, krojenie, pakowanie, 

wyciskanie soku , przemiał zboża na mąkę skutkuje: 

rejestrowaniem działalności gospodarczej, a także zobowiązaniem 

podatkowym.  

 

 Podatek może być opłacany w formie: 

 ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych 

  karty podatkowej - polega na comiesięcznym wpłacaniu stałej kwoty, 

niezależnej od wysokości osiągniętego przychodu, bez 

ewidencjonowania przychodów i kosztów, 

  na zasadach ogólnych - opłaca się go od faktycznie osiągniętego 

dochodu, po jego comiesięcznym obliczeniu na deklaracji, 

 podatku liniowego 
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żywności 



 Dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej 

działalności rolniczej są  zwolnione z podatku VAT, zgodnie 

z art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 

o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 

z późn. zm.).  

 

 Zwolnienie obejmuje nieprzetworzone produkty 

żywnościowe oraz towary wytworzone z nich przez rolnika 

z produktów pochodzących z jego własnej działalności 

rolniczej przy użyciu środków zwykle używanych 

w gospodarstwie rolnym.  
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Gospodarstwo z działalnością przetwórstwa 

żywności - VAT 



 Rolnicy mogą wybrać formę  zryczałtowanego zwrotu podatku VAT 

polegającą na uproszczonym rozliczaniu podatku VAT od 

sprzedaży produktów rolnych.  

 

 Rolnicy ryczałtowi są zwolnieni z wystawiania faktur, prowadzenia 

ewidencji sprzedaży, składania w urzędach skarbowych deklaracji 

VAT, dokonania zgłoszenia rejestracyjnego. 

 

 Kwota ryczałtu jest wypłacana rolnikowi przez nabywcę produktów 

rolnych. Nabywca produktów rolnych - podatnik podatku VAT - 

wypłacony rolnikowi ryczałt podatkowy rozlicza z urzędem 

skarbowym. 
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żywności - VAT 



 W przypadku sprzedaży artykułów żywnościowych 

pochodzących od innych producentów, mamy do 

czynienia z działalnością handlową, która nie może 

korzystać z ww. zwolnienia, nawet jeśli jest 

prowadzona przez rolników.  

 

 Podmiot może jednak korzystać ze zwolnienia od 

podatku VAT ze względu na wartość sprzedaży. 
Podstawowym warunkiem, by nie płacić VAT - czyli uprawniającym do 

skorzystania z tzw. zwolnienia podmiotowego - jest osiągnięcie w 

poprzednim i obecnym roku kwoty sprzedaży opodatkowanej włącznie 

do limitu 150.000 zł. 
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żywności - VAT 



 

 Podatnik VAT zobowiązany jest do: 

- Wystawiania faktur VAT 

- Składania deklaracji  podatkowych 

- Prowadzenia ewidencji kwot transakcji 

- Wpłacania podatku VAT  

 Prowadzenie przez rolnika ryczałtowego działalności, z 

którą wiążą się obowiązki w zakresie VAT  ma wpływ na 

zwolnienie podmiotowo- przedmiotowe dla dostaw 

produktów rolnych i usług rolniczych. 
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żywności - VAT 



 Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym rolników  rolnik lub 

domownik podejmując działalność uboczną może podlegać 

ubezpieczeniu w KRUS pod warunkiem że: 

- podlegał temu ubezpieczeniu z mocy ustawy w pełnym zakresie 

przez okres 3 lat 

- prowadzi działalność rolniczą lub pracuje w gospodarstwie 

- złoży w KRUS oświadczenie o kontynuacji ubezpieczenia w terminie 

14 dni od rozpoczęcia działalności 

- kwota podatku należnego za poprzedni rok nie przekroczy kwoty 

granicznej 

- złoży do 31 maja po rozliczeniu roku podatkowego  zaświadczenie z 

Urzędu skarbowego  o wysokości podatku 

- opłaca składkę w podwójnej wysokości w stosunku do składki należnej 
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Ubezpieczenie społeczne 
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Kroki potrzebne do rejestracji i rozpoczęcia działalności gospodarczej to: 
 
 * Ewidencja Działalności Gospodarczej (w Urzędzie Gminy/ Dzielnicy) złożenie wniosku 
o dokonanie wpisu; 
 * Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) - złożenie wniosku o dokonanie wpisu (potrzebne w 
przypadku firmy, nie dotyczy działalności gospodarczej); 
 * Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej - złożenie wniosku o 
wpis, w celu uzyskania numeru identyfikacyjnego -REGON  
 * Urząd Skarbowy (1) - zgłoszenie ewidencyjne, w celu nadania NIP (można złożyć w 
Urzędzie Gminy) należy określić formę opodatkowania i sposób prowadzenia ewidencji 
podatkowej; 
 * Urząd Skarbowy (2) - zgłoszenie rejestracyjne przed dniem rozpoczęcia działalności; 
 * Kasa fiskalna - kupno i fiskalizacja; 
 * Pieczątka firmy; 
 * Bank - otwarcie rachunku bankowego (konieczna jest do tego pieczątka firmy); 
 * ZUS - Zgłoszenie pracowników (7 dni od momentu zatrudnienia) i właściciela 
 * Medycyna pracy - Skierowanie pracowników na badania wstępne: nosicielstwo, 
aktualna książeczka zdrowia i zaświadczenie od lekarza; 
 * PIP - karta zgłoszenia pracodawcy do PIP - do 30 dni po rozpoczęciu działalności 
 * Sanepid – sekcja Higieny Pracy - Karta Zgłoszenia Pracodawcy (rodzaj działalności, 
zatrudnienie, procesy technologiczne) - należy przesłać do 30 dni po rozpoczęciu 

działalności, (jeżeli zatrudnia się personel) 



Dziękuję za uwagę 
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