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● 洋書悪霊蕊諾諾諾講書許諾誓書禁書
mlkrobiOiogiCZneg00WOCewmiekk−ChnaetapiePrOdukcJ．P−erWOtneJOraZ−nformaqinatemat

r01mczegohandiudetailCZnegO

Pahstwowy Powiatowyinspektor Sanltarny W Krakow−e W naW−aZaniu do piSm

przekazanych Pahstwuwiatach2015−20170raZWZWiazkuzwgsciemwzyc−e uStaWy
zdnia9ilStoPada2018r ozm−anieniekterychustawwceiuuはtwieniasp「zedazyzywn°Sci

przezroinikOwdoskiepewireStauraqi（Dz・∪・2018poz2242）informuJe・ZeWPrOWadzone
zmiany umOZilWiaJa SPrZedaz zywnoSc−WyPrOdukowaneJW ramaCh rCln−CZegO handlu
detaiiCZnegO do zakはdew prowadzacych handei detaliCZny Z PrZeZnaCZeniem dla
konsumenta finainego（np．skiepOw，reStauraqi，StOlOwek）ziokaiizowanych na obszarZe

wojeWOdztwa，WktOrymmamieJSCePrOdukqazywnoSc−lubnaobszarach powiatewiub
miast stanowiaCyCh sIedzibe woieWOdyiub sejmiku woJeWbdztwa，SaSiaduJaCyCh z tym

wqleWddztwem Ponadto podmiOty PrOWadzace roinICZy handei detaiiczny moga bye

●

zwoimOneZObow−aZkuznakowanlaSrodkOwspoZywczychwartoScIaOdzywczawprzypadku

蒸器器Z嵩慧諾器嵩等器器詔書蓋蓋

produkuia ZyWnOSC w ramach roIniCZegO handiu detaiiCZnegO W malychiIoSciaCh oraz
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Powiat°WaStacjaSanltarnO−Epldem一〇iogiCZnaWKrakowie

31752Krakbw，ui Makuszyhskleg09
wwwpssekrakowpi e−mail psse＠pssekrakowpi

adresskrytkmaePUAP／PSSekrak°WISk「ytkaESP
centralatei（＋48）126449133，126449372，126449964，

126844035，126844099，fax（＋48）126843999
REGON

351371049INiP

675−11−59−603

AdministratoremDanychleStPSSEwKrakowe SzczegeIowelnfomaqeozasadachprzetwa「zaniadanychosobowychprzez
AdminISlratoraiuPraMIeniaChosdb，ktorychdanesaprzetwarzanedostepnesawBiUIetynieinf。rmaqiPubiiCZneIPSSEwKrako…e

ゎ予移亮日詰…

dostarCZaJaJakonsumentowif一nainemuiub m−eJSCOWym Placdwkom handlu detaiiCZnegO

bezpoSrednIOZaOPatruJaCymkonsumentafinainego
Ponadto tut・inspektor Sanitamy PrZyPOmina00bowIaZku reJeStraCjidziatainoSci

rOinlCZeJWPahstwowe‖nspekqiSanltameJ，atakZebioracpoduwagezbiizaJaCySieOkres
PrOdukcjiowocew miekkich wnosio rozpowszechnian−eInformacJIWSrdd producentOw

OWOCOwmiekkiChnatematobow−aZkuzapew…eniabezpieCZehstwam−krobioiogiCZnegOtyCh
OWOCewnaetapIePrOdukgIP−e…Otnej WzaIaczanrud。nInleJSZeg。PiSma Pahstwowy

PowiatowylnspektorSanitarnywKrakowiePrZekazuJeinformacJeWWW SPraWaCh
Tutinspektor Samtarny maJaC na uWadze，aby p。WyZSZainf。rma函dotarla do jak
naJWiekszeJgruPyOS6bzaintereSOWanyCh・ZWraCa SieZ ProSbaoJeir。ZPOWSZeChnIenie
POPrZeZ tabIice

0910SZeh・POSiadana stronelnternetOWa，POdczas zebrah soIeckICh

WPOSZCZegdInychmieJSCOWOSclaCh ewentualniewinnyskutecznysposdb．
JednoczeSnle Pahstwowy PowiatowyinspektOr Sanitarny W Krakowie

而ormuje，Ze

WramaCh wspdlpracy przedstawiCieIe tut・Inspektora SanitarnegO mOga uCZeStniczye
WOrganizowanych przez Pahstwa（W na」biiZSZym term一nie）szkoienIaChIub spotkaniach
ZOSObamIPrOWadzacymidzialalnoSC roIniCZaiubICh przedstawiCieiami（SO母Si），Celem

PIZedstawieniaistnIeJaCyChobecnIemOZiiWOScIPrOWadzeniaformprodukcjiiSPrZedazyoraz
ZWiaZanyChztym wymagariwzakresie prawa zywnosc一〇WegO WceIu ustalenia terminu

●

SPOtkaniawnosiSIeOPiSemnainformacJeWWW・SPraWIe・

ParlstwowypowlatOWY

InspektorSanitarnYWKrakowie
Adam】edrze呼yk
Dokunontp。dpl．軸yolektroolcBnle

Zaiaczn臨

Zai1RejeStraqadz−ala小OScIrOiniCZei
ZaL2・Bezp−eCZehstwomIkrobiOioglCZneWarZyWIOWOC6wnaetaPiePrOdukqI
PlerWOtneJ．
ZaI・3・R01niCZyhandeidetaiiCZny・

●

Refsprawy・MacleJChoiewa12417−24−24wew155

0tIZymuJa
l WeltGminyZleionk同KrakowskIePrzedmieSciel1632−087Zlelonki−ug＠zielonki．PI
2・BurmiStrZ

Gminy

KrzeszowiCe

ui

Ogrodowa

l，

32−065

KrzeszowiCe−

Sekretariat＠umkrzeszowiCePi

3

Bu…StrZMiaStaIGminySkala．Rynek29，32−043Skata−Skaia＠skaiapI

4

Burm−StrZMiaSta−GmInySkawlnauiRynekl，32−050Skaw−na−Sekretar−at＠umskawInanet

5

BurmiStrZGminySIomnIki言出TadeuszaKoSciuSZki64，32−090Sわmniki−um＠sIomnlkIPi

6

BurmIStrZMiaStaiGminySw−atnikiGbrne・uIKazimIerZaBruchnaIskieg036，32−040Swiqtmki

7

WejtGminyCze…Chbw，32−070CzerniChOw2−urZad＠czerniChowpl

8

WOjt Gminyigoめmia−Wawrzehczyce，Wawrzehczyce

Gdrne−umig＠swiatniki−gOrneP1

57，32−125

Wawrzehczyce

ug＿igWaW＠pocztaonetpi

StrOna Z z3

9

Wdjt Gminyiwanow−CeilwanowiCe W一〇Sciahsk−e

99，32−0951wanowiCe−

Sekretariat＠iWanOWiCeP1

10WQJtGmlnyJerzmanow−Ce−Przeg−rm32−048JerzmanowiCe372B−Sekretariat＠」erZmanOWICe−

11W帥G…y miny KocmyrzOw−Luborzyca）Luborzyca

97・32−010

Luborzyca−

info＠kocmyrzow−iuborzycauggovpi
12WeJtGmInyLiSZki，LiSZki230，32−060LISZk一一ug＠llSZkIP1
13WOJt GmIny MIChaIowiCei PiacJbzefa Pi−sudsk−eg〇

十

32−091MiCha｛owiCe−

SekretarIat＠miChalowICemaiop01skapI

14WqtGmlnyMogiiany・Rynek2・32−031Mo9−1any−gm−na＠mogIianypi
15W印aGmlnySuIoszowa・32−045Su†oszowaI80−9m−na＠suioszowapi

16W印Gm−nyWieIkaWie互Wesola48・32−089W−eikaW−eS−ug＠wieIka−WIeSPI
17W印GmjnyZab−erZewIRynekl・32−080ZabierZdw−ZablerZOW＠zabierzoworgpi
18MabpoIskiPahstwowyWqewOdzkihspektorSan−tarny−dowiadomoSc一（e−PuaPUPP）
19

aa

●

StrOna3Z3

Rejestracjadzjaねin。SciroiniczeJ

Wn一OSk，nalezyskladaedow庵ciwychpahstwowychpowiatOWyChinspektorewsanjtarnych

diamIeJSCadziakIInoScirOinICZeJPahstwowypowiatOWylnspektorSanitarnywKrakowIe
urZedujacyprzyul・Makuszyhskieg090bsルgu」e2powlaty−MiaStOKrakewipowlat
krakowskiobeJmuJaCy17gmIn−ah・62ustawyzdnia25sIerPnla2006robezpieCZehstwie
ZyWnOScIiZyWienia（Dz U・Z2018r poz1541・ZPbZnzm）Brakzlozeniawnioskuo
ZatWierdzanie−liubwpiSdoreJeStruZak−adewpodIegaJaCyChurzedoweJkontroilOrganbw
Pahstwow引nspekcJiSanItarneJmOZeSkutkowaCkonsekwengamlWPOStaC−karyplenIeZneJ

−ah・103ustlpkt4ustawyzdnja25slerPnia2006r obezpleCZehstw−eZyWnOScli
ZyWienla（Dz U z2018r・POZ1541，ZPeZnzm）

Rejestra函（ZatWierdza…e−liubwpjszak舶W）jestbezp，atnaiOdbywas−ePOPrZeZZIozenie

Wniosku na urzedowym formuIarzu dostepnym na stronielnternetoweJ
http〝www・krakowpsseaitepi／Index両？id−kat＝36IubbezpoSredniowPowlatOWejStaql
SanitarnOEpidemioiogiCZneJWKrakowiePrZyu川akuszyhskiegO9NiemaobowiaZku

reJeStraqidlaZywnoScIPrOdukowaneJiPrZetWarZaneJIPrZeChowywaneJWgOSPOdarstwie
domowymnapotrzebywlasneorazdowlasnegospozycIaWtymgOSPOdarstwIe
WnIOSekskladajar。iniCyPrOWadzacydzia胤noScIWZakresie・

・dostaw bezpoSrednich（PrOdukqa ma−ychiioSciSurOWCdw do konsumentalub
iokaInego zakbdu detalicznego bezpoSrednio zaopatruJaCegO konsumenta，nP

SPrZedazprzezro面kamaIejIioScipIodOwroInychnatargu），
●

gOSP°darstwagroturystycznych，

●

PrOdukqiPlerWOtneJ（np produk垂，uPraWa），

WewnioskunaiezyokreSIiem−n・rOdzajlZakresdzia，alnoSc主ktbramabyeprowadzona，W

tymrOdzaJZyWnOSciiktbramabyeprzedmiotemprodukd‖ubobrotu．
NIeZlozenleWniosku）COnaJ…ej14dniPrZeddniemrozpoczec−aPianowanejdzIa軸oSci，
ZagrOZOneJeStkarapIenIeZnaWWySOkoScIOdlOOOz−d05000zIotych

●

Pahstwowy PowlatOWylnspektorSanitarnyW Krakow−eWZWiaZkuzt…aJaCym SeZOnem
ZblOrdwwarzywIOWOCdw，aWSZCZegeInoSciOWOCewm時kklCh，PrZyPOmina，iZWSZySCy
PrOducencI POW−nn−

ZWrecie szczegeina uwage na zapewnienie bezpieCZehstWa

mikrobiOiogiCZnegOWarZyWiowocdwnaetaplePrOdukcjIPierWOtnej・PodczasuprawyJak

izbioru na piantacjach naiezy stosowaC sie do wytycznych uIetyCh wopracowaneJ na
ZiecenieGidwnegoInspektoraSanitamegOPrZeZPahstwowyZakねd HゆenyNarodowego
Instytutu Zdrow−a Pubi−CZnegO），StrateglI nadzoru nad bezpleCZeristwem zywnoScI

WObszaIZeOWOCdwmIekk／Ch

j

PahstwowyPowiatowyinspektorSanitarnyWKrakowieinformuJe）iZnaPiantacJaChpodczas

uprawyJakiZbIOruOWOCewmiekklChnaiezystosowaesiedonastepu」aCyChwymagahtJ

WodaSt°SOWanaPodczasProdukcjiPierwotnej：
−PrZyPrOdukqiZyWnOSclnaIezystosowaewylacznieCZyStaWOde，

−WOdastosowanadopodiewanianiemozebyezanieczyszczonafekaiiamiiudzkimi，
−donawozenianienaiezystosowaeodchodbwiudzkiChiktdremogabyezanieczyszczone
ChorobotwOrczymiWiruSamimogacymiutrZymyWaCsienaWetPrZeZkilkamiesieCy，
−WOda powinna byC poddawana odpow−edniemu uzdatnIaniu）ktdrepozw01imaksymainie
ZredukowaezanieczyszczeniaWirusaml；

●

BezpiecZehstwomikrobiologiCZneWarZyWiow°c6wnaetapieprodukcjipiewotneJ
HigienaPersoneIulWarunkiSanitarne：
−PraCOWniCyPOWInnimleeZaPeWnionydostepdotoaietziokaiizowanychwpobiizupIantaq一
〇raZCZySteJlbIeZaceJWOdyorazSrodkewdomyc−araklhIgIeniCZnegOiChsuszenia；
−nalezyopracowacproceduryjakrdwnieZustaiieszczegdlowedziaねnia，kterenaiezypodjaC

kazdorazowoceIemzminimaiiZOWaniapotencJalnegorozprzestrzenianiasieZanieCZySZCZeh
WiruSaml，
−PrZedsIebiorca powinien OPraCOWaelnStrukqe myc−aI dezynfekqi POWlerZChnl

PrOdukcyjnych，jakipomieSZCZehiurZadzehstosowanychdomycia（Wtymtakzetoaiet）一
一PerSOnel pow一nien bezwzgiedn−e PrZeStrZegaeInStrukqi myCia rak przez caIy okres

PrOdukqi−naiezymycrecekazdorazowoprzed rozpoczeciem PraCy）WPrZerW−e」akiPO
Skorzystaniuztoalet，

−nalezyograniczyedostepdopiantacJiOSdbn−euPOWaZniOnyCh・Wtymdzieci）ktdremoga

byenosicIeIamiwirusdw
Majac na uwadze powyzsze−

Pahstwowy Powiatowyinspektor Sanitarny w KrakowIe

POdkreSiaiStOtnOSewdrozeniaIPrZeStrZeganiaVW WymagahnaetaplePrOdukcJiPIe…OtneJ

●

ceIenTzapewn−eniab望ieCZehsyaprodukowanychiwpr。Wadzanychdoobr。tuWarZyWi
OWOCOW−aWSZCZegelnosciOWOCOWmiekkich

RoiniczyHandeiDetaiiczny
Odl styczma2017「．wesz母

WZyciePrZePisyumoZiiwiaJaCe一

〇bokiStniejaCyChJuZfom

SPrZedazyZywnoScIPrZeZrOinikdw−rOiniczyhandeidetanczny
RoInicZy handeI detaiiczny CZnaCZa Obs山ge VIub przetwarzanIe ZywnoScli jej
PrZeChowywanie W Punkcle sprZedazyiub w punkcle dostaw dia konsumenta fInaInego，

POiegaJaCynaZbywanIu konsumentow白油ainemu−tJ konsumentowi，ktdrymewykorZyStuJe
ZywnoScIW ramaCh dziakInoSciprzedsiebiorstwa spoZywczego，ZywnoScipochodz cej w
CaloSciiub czeSciZ WはSnej uprawy，hodowiiIub chowu podmiOtu dziaはjacego na rynku

SPOZywczym
W dnIul stycznia2019「．weszはw Zycie ustawa z dnia9iiStOPada2018r o zmianie
niekterych ustaw w ceIu uはtwenla SPrZedazy ZywnoSci PrZeZ rOinikdw do skiepdw

irestauraqI（Dz・U・2018「・POZ

2242）・WprowadzonewnIejZmIany umOZiiWIajaSPrZedaz

ZywnoSci wyprodukowaneJ W ramaCh roinlCZegO handlu detaiiCZnegO do zakねddw
PrOWadzacych handei detaiicznych zprzeznaczeniem dIa konsumenta finaineqo（np．
Skiepdw，reStauraqi，StOk5wek）zlokaIIZOWanyCh na obszarze wojewOdztwa，W ktdrym ma

●

miejS∞PrOdukqa ZywnoSciiub na obszarach p〇両atbwiub mlaSt StanOWiaCyCh siedzibe

WOjewodyiubseJmikuwoJeWddztwa，SaSladuJaCyChztymwojewddztwem．

Ponadt°POdmiotyprowadz ce roIniczyhandeidetaInznymogabyezwoinIOneZObowlaZku

ZnakowanIaSrodkewspoZywczychwartoScIaOdzywczawprzypadkuokreSionymwpkt19
ZataCZnikaVdorozporzadzenia1169／2011・ZobowazkuznakowaniaSrodkdwspoZywczych
WartOScia odZywcza beda zwoiniOne POdmioty，ktdreiednoczeSnie produkuja ZywnoSC
WramaCh roiniCZegO handiu detaiICZnegO W ma母ChiioSciaCh oraz dostarcza」aJa

konsumentowi fInainemuiub miejscowym piacbwkom handiu detaiiCZnegO bezpoSredniO
ZaOPatru」aCymkonsumentafInainegC．
Zqodniezobowiazuiacvm‖〕rZePisamLpodmiotvprowadzacedziaはinoSCwramach handIu
detaiiczneqo：ZvwnoSciasazobowiazanedo：relestraciIuWlaSciweq00rqanuIWlubPIS
W ceiu dokonania takiej rejestracji naIeZy zk）ZyC wniOSek o wp−S ZakJadu do reJeStm

Zakladdw，WPrZyPadkuzamla田PrOWadzemaPrOdukcjiisprzedaZy
・PrOduktewpochodzeniazwierzecegolubZywnoScIZaWierajaceJjednoczeSnleSrodkI
SPOZyWCZe POChodzenia nieZWerZe∞gOi produktyimChodzenia ZWerZ CegO
（ZywnoSciZloZOnej）−dowはSciWegOPOWlatOWeg01ekarzaweteryna申

●

・ZywnoScipochodzenianieZWierZ CegO−dowねScM′egOPahstwowegopowiatowego

inspektorasanitamego
Wniosekowpiszakladu do：reiestru zakladdw podleqaiacvch urzedoweikontroiiorgandw

PahstwoweiInspekciiSanitame両aieZVZloZvewformiepisemne主W：temin油14
dniprzeddniem rOZPOCZeCiaplanowaneidziaねInoSci
W DzIenmku Ustaw zosta母

Ogloszone niezbedne do rozpoczecia procesu rejestraql

r〇両CZegO handiudetaiiCZnegOrOZPOrZadzeniawykonawczedoustawyzdnia16liStOPada
2016「．0ZmianlenlektOrychustawwceiuulatwleniasprzedazyZywnoSciPrZeZrOimkew
・rOZPOrZadzenieMiniStraR01niCtWaiRozwoJuWsIZdnia16grudnia2016「．wsprawe

maksymaineJiloSciZywnoScIZbywaneJwramachrOiniCZegOhandiudetaiiCZneg00raZ
ZakresuISPOSObuJeJdokumentowania（Dz．U．2016poz2159），
・rOZPOrZadzenieMinistraRoinictwaiRozwoJuWsiZdnia16gmdnia2016r品sprawe
reJeStm Zakねdbw produkujacych produkty pochodzenia zwerzecegClub

WPrOWadzaJaCyChnarynekteproduktyorazwykazdwtakichzakねddw（Dz U2016
POZ2192），
・rOZPOrZadzenieMinIStraRoinlCtWaiRozwojuWsizdnia15grudnIa2016r wsprawie
SPOSObu ustalanla Weterynaryjnego numeruidentyflkacyjnego（Dz．U．2016po乙

2161）
Przy prOWadzenIu PrOdukqiiZbywa血zywnoScIWramaCh dzlaIainoScI rO面czy handei
detaiiCZnynaleZyspelnieprzedewszystkImWymagania rozporzadzenia（WE）nr852I2004
Parlamentu EuropeJSk−egO−Rady zdnia29kwietnIa2004r wsprawie hIgIeny Srodkdw

SPOZywczych（Dz Urz UE L139Z30042004，Strl，ZPOZn，Zm
Wydanle SPeqaine，rOZdz13−t・34，Str

−Dz．Urz UE PoiskIe

319）oraz przepiSew wydanych wtrybie tegO

rozporzadzen−a・PrzepISy te PrZeWiduJa mledzyinnymii Ze WPrZyPadku gdy produkqa

PrOWadzonaJeStPrZyWykorzystaniuPOmieSZCZehuZywanychgldwniejakoprywatned°my

mleSZkalne（np・PrZyWykorzystanIUSPrZetuiurzadzehgospodarstwadomowegowkuchni
domoweJ）iZamlaStWymOgewokreSionychwzaIacznikuiiwrozdzialeIiww．rozporzadzenia，

ObowiazuJaWymOgIOkreSionewJegOZalacznIkuIIwrozdzIaIe用（uproszczonewymagama
higieniczne）NaIezy prZytym P°dkre訓6，2e sa to wymagania podstawowe，OkreSlaiaCe
WymOglOgbIne，POZOStaWiajaceduzaswobodewiChspehIaniu一〇kreSIajakryterla，ktdre
muszabyCspeIniOne，abyzostalosiagnietyCeijakIm」eStbezpieCZehstwoZywnoSci

●

墨書告謹書嵩誓書需品誓書器詰蕊
WramaChroiniczegohandiudetaliczneg0−
，，1）do zakIad6w pIOWadza（γCh hande／detaIICZny Z pIZeZnaCZeniem dIa konsumenta
nnaInego odbywa sIe，JeZelIZakIadJ′te Sa Z／okaI／ZOWane na ObszaIZe WqeWddztwa，W
kte／ym ma mle／SCe p／OWadzenie produkqI tq ZyWnOSci wIamaChIOIniczego handIu

deta〟cznego，／ub na obszaIaChpowiatOwIubmiaststanow／a（yCh s／edzIbe wqewody／ub
Se／mikuwqewedztwa，SeSiadLdacychztymwqewddztwem，

2）jestdokumentowanewsposdbumozllWIaIaCyOkIleSIenieIIoScIZbywanqzywnoSc方
3）nIemOZebyedokonywanezudzlalempoSrednIka，ZWyiatkIemZbywaniatakiqZywnoSci
podczas wystaw festyn6時

taIgGw／ub kIemaSZy O′ganROWanyCh w ce／u pIOmOqI

ZyWnOScl・Je2eIIpOS′ednikzbywakonsumentomfIna／nymzywnoSC・

a）wypnodukowana pIZeZ tegOpOrednika wlamaCh′℃Iniczego hand／u detaIICZnegO，b）

WyPIlDdukowanap′ZeZlnnypOdmiotprowadzacyrolniczyhande／deta／ICZnyna ObszaIZe
powIatu・Wkt6′ympOIlednIktenprowadzIp′Odukqe2ywnoSc／WramaCh／℃／niczegohandIu
detaIicznego′Iubnaobsza′ZepOWiatusasIad

●

uaCegOZtympOWIatem′，

WmIeJSCuZbywanlaZywnoSciWramaChr。面czeg。handiudetaiiczneg。umleSZCZaSie
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