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Szczególny charakter niektórych kategorii żywności (np. spe-
cjalnego przeznaczenia medycznego) sprawia, że na mocy 

przepisów szczególnych, ich pierwsze wprowadzenie do obrotu 
jest monitorowane przez właściwe inspekcje. W Polsce zada-
nie to realizuje Główny Inspektor Sanitarny (GIS) na podstawie 
ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (dalej: „u.b.ż.ż”)1, 
która zobowiązuje przedsiębiorców do powiadamiania o zamia-
rze lub wprowadzeniu po raz pierwszy do obrotu wybranych 
kategorii żywności.

W wielu przypadkach prawidłowe, skuteczne i pomyślne dla 
przedsiębiorcy powiadomienie GIS nie jest proste. Przyczyną są 
między innymi zawiłości prawne i administracyjno-techniczne.

Artykuł stanowi komentarz do najnowszych zmian wpro-
wadzonych w prawnym i praktycznym wymiarze powiadomień 
(odzwierciedla stan na dzień 26 marca 2020 r.).

 Procedura notyfi kacji w zarysie

Urzędowy monitoring żywności wprowadzanej pierwszy 
raz do obrotu, ma na celu uzyskanie obrazu na temat jej zgod-
ności z właściwymi przepisami. Każdy podmiot działający na 
rynku środków spożywczych (dalej: „przedsiębiorca”), który 
zamierza lub wprowadza po raz pierwszy do obrotu w Polsce 
żywność objętą obowiązkiem zgłoszenia do GIS, jest zobowią-
zany aby dokonać powiadomienia w formie specjalnego doku-
mentu elektronicznego. Przedsiębiorcy rozpoczynający działal-
ność muszą pamiętać, że rejestracja w Elektronicznym Systemie 
Powiadamiania (ESP) nie wyczerpuje wszystkich obowiązków 
nowej fi rmy. Przykład - rejestracja we właściwej powiatowej 
stacji sanitarno-epidemiologicznej lub wojewódzkim inspekto-
racie jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych.

Katalog żywności podlegającej powiadomieniu określa ar-
tykuł 29 ust. 1 u.b.ż.ż., przy czym ze względu na zmiany w pra-
wie unijnym dotyczącym żywności dietetycznej część tego 
przepisu jest nieaktualna. Przegląd obowiązujących przepisów 
prowadzi do wniosku, że powiadamianie GIS jest obowiązkowe 
odnośnie wprowadzanych po raz pierwszy do obrotu:
•   • suplementów diety (art. 29 u.b.ż.ż.);
•   • żywności specjalnego przeznaczenia medycznego (art. 29 

u.b.ż.ż. i art. 9 rozporządzenia 2016/1282); z wyjątkiem 
żywności specjalnego przeznaczenia medycznego sprowa-
dzanej z zagranicy, jeżeli jej zastosowanie jest niezbędne do 
ratowania życia lub zdrowia (procedura importu docelowe-
go – art. 29a. u.b.ż.ż); 

•   • preparatów do początkowego żywienia niemowląt (art. 29 
u.b.ż.ż. i art. 12, rozporządzenia 2016/1273);

•   • preparatów do dalszego żywienia niemowląt zawierających 
substancje inne niż określono w załączniku II do rozporzą-
dzenia 2016/127 (art. 12 i 14 rozporządzenia 2016/127);

•   • środków spożywczych, do których dodawane są witaminy, 
składniki mineralne lub substancje, o których mowa w za-
łączniku III część B i C do rozporządzenia nr 1925/20064 
(art. 29 u.b.ż.ż.);

W kolejnych latach na mocy przepisów unijnych powiada-
mianie GIS będzie obowiązkowe również odnośnie:
•   • preparatów do dalszego żywienia niemowląt wytwarza-

nych z hydrolizatów białkowych (wymóg stosowany od 
22 lutego 2021 – zgodnie z art. 12 i 14, rozporządzenia 
2016/127); 

•   • środków spożywczych zastępujących całodzienną dietę, do 
kontroli masy ciała (wymóg stosowany od 27 października 
2022 r., - zgodnie z art. 7 i 9 rozporządzenia 2017/17985).

Powiadomienie niekompletne, niezgodne z prawdą lub 
obowiązującymi przepisami może być podstawą dla Państwo-
wej Inspekcji Sanitarnej (PIS) do stosowania działań represyj-
nych. Należy tu w szczególności podkreślić, że:
•   • wprowadzenie środka spożywczego po raz pierwszy do ob-

rotu bez powiadomienia GIS jest zagrożone karą grzywny 
(art. 100 ust. 1 pkt 3 u.b.ż.ż.);

•   • żywność dla szczególnych grup konsumentów lub suple-
ment diety niespełniające wymagań mogą być przedmio-
tem decyzji zakazującej wprowadzenia do obrotu lub naka-
zującej wycofanie z obrotu (art. 8 u.b.ż.ż.);

•   • GIS po otrzymaniu powiadomienia, w przypadku wątpliwo-
ści, może przeprowadzić postępowanie mające na celu wy-
jaśnienie, czy produkt objęty powiadomieniem, ze wzglę-
du na skład, właściwości poszczególnych składników oraz 
przeznaczenie jest środkiem spożywczym i czy spełnia wła-
ściwe dla niego wymagania lub czy nie spełnia wymagań 
innego rodzaju produktu, w szczególności produktu leczni-
czego, kosmetyku lub wyrobu medycznego (art. 30 u.b.ż.ż.).

•   • w przypadku podejrzenia, że środek spożywczy, będący 
przedmiotem postępowania wyjaśniającego znajduje się w 
obrocie, właściwy państwowy powiatowy lub graniczny in-
spektor sanitarny podejmuje decyzję o czasowym wstrzy-
maniu wprowadzania tego środka spożywczego do obrotu 
lub wycofaniu z obrotu do czasu zakończenia postępowa-
nia GIS (art. 32 u.b.ż.ż.).

 Nowy formularz i system 
powiadamiania

Od 1 stycznia 2020 r. obowiązuje nowy wzór formularza po-
wiadomienia i nowy format rejestru produktów. Powyższe jest 
wynikiem wejścia w życie przepisów rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z 21 grudnia 2019 r.6, zmieniającego rozporządzenie 
Ministra Zdrowia z 23 marca 2011 r. (w sprawie wzoru formula-
rza powiadomienia o produktach wprowadzanych po raz pierw-
szy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, rejestru 
produktów objętych powiadomieniem oraz wykazu krajowych 
jednostek naukowych właściwych do wydawania opinii7).

Zgodnie z uzasadnieniem, zmiany miały na celu harmoniza-
cję z prawem unijnym, poprawę nadzoru sprawowanego przez 
PIS oraz ułatwienie przedsiębiorcom zgłaszania nowych pro-
duktów. Nowelizacja przepisów:
•   • dostosowuje nazewnictwo żywności podlegającej powia-

domieniu, do nomenklatury stosowanej w innych aktach 
prawa żywnościowego;

•   • określa zakres informacji niezbędnych przy deklarowaniu 
części składników (witaminy i składniki mineralne, składniki 
roślinne, probiotyki i inne substancje);

•   • na nowo defi niuje sposób informowania o statusie poszcze-
gólnych powiadomień w rejestrze GIS (np. „nie prowadzono 
postępowania – klasyfi kacja prawidłowa/ wymagane uzu-
pełnienie”);

•   • uwzględnia postulat Najwyższej Izby Kontroli (NIK) w spra-
wie przyjęcia zerowego poziomu tolerancji dla składników 
uznanych za niebezpieczne8 (automatyczna weryfi kacja 
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powiadomień i możliwość nadania status: „ZAWIERA 
SKŁADNIK NIEDOZWOLONY”);

•   • zastrzega informacje dotyczące składu ilościowego i da-
nych producenta notyfikowanego produktu w publicznym 
rejestrze GIS;

•   • uchyla dotychczasowe zobowiązanie GIS do informowania 
przedsiębiorców o przyjęciu do wiadomości powiadomie-
nia w sprawie produktu spełniającego wymagania.

Wobec pojawiających się w przeszłości zastrzeżeń NIK dziwi:
•   • nie wydzielenie w rejestrze GIS kategorii suplementów die-

ty, wobec których podjęto działania weryfikujące z uwagi 
na wątpliwości dotyczące jakości lub  bezpieczeństwa;

•   • konsekwentny brak obowiązku deklarowania pełnego 
składu ilościowego i jakościowego zgłaszanych produktów 
(włącznie z dodatkami do żywności).

Najnowsze zmiany dotyczą nie tylko przepisów. Uzupeł-
nieniem w praktycznym wymiarze jest nowa wersja Elektro-
nicznego Systemu Powiadamiania (ESP). Niestety program na 
obecnym etapie posiada wiele ograniczeń, które w praktyce 
skutecznie utrudniają przedsiębiorcom zgłaszanie powiado-
mień. Do nielicznych zalet systemu można zaliczyć:
•   • integrację z Krajowym Węzłem Identyfikacji Elektronicznej 

(login.gov.pl);
•   • możliwość zgłaszania kilku produktów jednocześnie;
•   • opcję zastrzeżenia danych stanowiących tajemnicę przed-

siębiorcy;
•   • automatyczną, wstępną weryfikację powiadomienia;
•   • integrację z publicznym rejestrem powiadomień.

 Powiadomienie krok po kroku

Niezależnie od stażu przedsiębiorstwa powiadamiające-
go, od lutego 2020 r., zgłoszenie do GIS wymaga w pierwszej 
kolejności założenia konta w nowym systemie (https://po-
wiadomienia.gis.gov.pl/esp). Zobowiązany jest do tego każdy 
przedsiębiorca, którego produkty podlegają obowiązkowi 
powiadomienia. Przedsiębiorcy, którzy dokonywali powiado-
mień przed 30 stycznia 2020 r., po założeniu nowego konta 
mogą wystąpić do GIS z wnioskiem o przepisanie archiwal-
nych powiadomień do nowego systemu (łączenie kont nie jest 
obowiązkowe).

Powiadomienie w nowym ESP obejmuje osiem etapów.  
Z uwagi na brak wyczerpujących informacji ze strony admini-
stratora systemu, poniżej przedstawiono praktyczny komen-
tarz do urzędowych wytycznych (Instrukcja stanowiskowa 
ESP9, Pytania i odpowiedzi10).

Etap 1 - Informacje podstawowe (nazwa produktu, dane produ-
centa oraz typ powiadomienia)

Nazwa produktu
Wobec braku szczegółowych informacji w ESP „nazwę pro-

duktu” na potrzeby powiadomienia należy rozumieć (zależnie 
od przypadku i kategorii zgłaszanego środka spożywczego) jako 
nazwę marki, nazwę wymyśloną lub nazwę środka spożywcze-
go, o której mowa w art. 17 rozporządzenia 1169/2011 (nazwa: 
przewidziana w przepisach, zwyczajowa lub opisowa)11.

Nazwa i adres producenta
Dane producenta w ścisłym rozumieniu mogą oznaczać – 

dane osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej 
nieposiadającej osobowości prawnej, która: produkuje lub paczkuje 
artykuły rolno-spożywcze, lub wprowadza artykuły rolno-spożyw-
cze do obrotu, jeżeli działalność ta jest zarejestrowana na terytorium 
któregoś z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw człon-
kowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - 
stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym12.

W praktycznym wymiarze ESP, obowiązek podania danych 
producenta sprowadza się jednak do danych podmiotu, który 
wytwarza zgłoszony produkt.

Typ powiadomienia
W ESP przewidziano dwa rodzaje powiadomienia: pierwszy 

to zamiar wprowadzenia do obrotu, drugi to wprowadzenie do 
obrotu.

Pierwszy typ powiadomienia (zamiar) będzie dotyczył wie-
loetapowych, zaawansowanych prac odnośnie zgłaszanego 
produktu, które co do zasady poprzedzają proces produkcyjny 
lub handlowy. 

Drugi typ powiadomienia (wprowadzenie do obrotu) zgod-
nie z u.b.ż.ż. należy interpretować w myśl definicji wprowadze-
nia na rynek (art. 3, pkt 8 rozporządzenia 178/2002). Powyższe 
sprawia, że środek spożywczy można traktować jako wprowa-
dzony do obrotu już w momencie zakończenia procesu produk-
cji. Wprowadzeniem żywności do obrotu jest bowiem samo po-
siadanie żywności (np. z zamiarem sprzedaży lub dokonaniem 
przeniesienia do niej praw lub jej posiadania). W związku z po-
wyższym podmiotem odpowiedzialnym za powiadomienie GIS 
na tym etapie może być już wytwórca kontraktowy. Zgodnie  
z dostępnym orzecznictwem wprowadzeniem do obrotu nie 
jest posiadanie produktu w procesie produkcyjnym, natomiast 
jest nim już samo posiadanie produktu gotowego do procesu 
handlowego13.

Wybór typu powiadomienia będzie zależny od stopnia 
przygotowań produktu do procesu handlowego, przy czym 
powiadomienie o wprowadzeniu produktu po raz pierwszy do 
obrotu musi zostać złożone najpóźniej w dniu uzyskania przez 
produkt gotowości do tego procesu.

Etap 2 - Szczegóły dostępności (etykieta, producent, skład)

W tej części powiadamiający może zastrzec dane produ-
centa lub skład ilościowy produktu. Niezależnie od powyższego 
organy urzędowej kontroli żywności będą miały dostęp do tych 
informacji, co pomoże w zweryfikowaniu zgodności powiado-
mień z produktami w naturze.

Etap 3 - Szczegóły zgłoszenia (postać, kategoria żywności)

Kolejnym krokiem powiadomienia jest dokonanie klasyfikacji 
produktu i wskazanie jego postaci.
Kategoria

Produkty zgłaszane w ESP klasyfikujemy w obrębie za-
mkniętej listy kategorii środków spożywczych objętych obo-
wiązkiem powiadomienia. Pamiętajmy, że kategoria określona 
w systemie jako „żywność wzbogacana” zgodnie z obowią-
zującym stanem prawnym obejmuje wyłącznie produkty  
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z dodatkiem witamin, składników mineralnych lub izomerów 
trans kwasów tłuszczowych, a nie wszystkie produkty po-
wszechnego spożycia jak na przykład sok „wzbogacony” eks-
traktami roślinnymi czy batony z dodatkiem pre- i probiotyków.
Postać

Wyboru postaci produktu można dokonać z pośród 32 
propozycji odgórnie zdefi niowanych w systemie. Zaleca się do-
kładne zapoznanie ze wszystkimi dostępnymi opcjami, ponie-
waż korzystając z propozycji ESP możliwe jest również mylące 
określenie postaci produktu, np. jako „saszetka”. W istocie to 
nie postać produktu, a forma możliwego opakowania produktu, 
które w praktyce może zawierać proszek, płyn, pastę, kapsułki, 
tabletki lub połączenie różnych form stałych.

Istotnym ograniczeniem ESP na tym etapie jest również 
brak możliwości wskazania więcej niż jednej postaci zgłaszane-
go produktu. Utrudnienie to może dotyczyć w szczególności su-
plementów diety. Na rynku już teraz występują produkty łączą-
ce różne postacie kapsułek i tabletek (miękkie, twarde, do żucia) 
lub na przykład będące podłączeniem kapsułek z tabletkami.

Etap 4 - Lista składników
Do wyboru mamy trzy kategorie składników: 30 witamin 

i składników mineralnych, 1502 rośliny oraz 285 innych sub-
stancji. Wobec braku szczegółowych informacji w ESP, poniżej 
przedstawiono propozycję interpretacji znaczenia poszczegól-
nych kategorii.

Witaminy i składniki mineralne należy interpretować jako 
substancje zaliczane do składników odżywczych zdefi niowanych 
w art. 2 ust. 2 lit. s, rozporządzenia 1169/2011 - „składnik odżyw-
czy” oznacza białko, węglowodany, tłuszcz, błonnik, sód, witaminy 
i składniki mineralne oraz substancje, które należą do jednej z tych 
kategorii lub stanowią jej składniki;

Rośliny należy interpretować jako preparaty roślinne zde-
fi niowane w rozporządzeniu 1881/200614 - „preparaty roślinne” 
to preparaty uzyskane ze składników roślinnych (np. całych roślin, 
części roślin, podzielonych lub pociętych roślin) przy pomocy różnych 
procesów (np. tłoczenia, wyciskania, ekstrakcji, frakcjonowania, de-
stylacji, koncentracji, suszenia i fermentacji). Defi nicja ta obejmuje 
rozdrobnione lub sproszkowane rośliny, części roślin, glony, grzyby, 
porosty, nalewki, ekstrakty, olejki eteryczne (inne niż oleje i tłuszcze 
przeznaczone do bezpośredniego spożycia przez ludzi lub do sto-
sowania jako składnik w produktach spożywczych), wyciskane soki 
i przetworzone wyciągi;

Inne substancje należy interpretować zgodnie z defi nicją art. 
2 pkt. 2, rozporządzenia 1925/2006 – „inna substancja” oznacza 
substancję inną niż witamina lub składnik mineralny, która posiada 
wartość odżywczą lub oddziałuje na fi zjologię. Z prawnego punk-
tu widzenia poza składnikami roślinnymi do innych substancji 
zaliczane będą na przykład: enzymy, pre- i probiotyki, produk-
ty pszczelarskie, chondroityna lub inne produkty pochodzenia 
zwierzęcego.

Nowa wersja ESP z pewnością sprawdzi się przy notyfi kacji 
produktu typu „multi witamina”, natomiast bardzo duże ograni-
czenia systemu powodują, że obecność pojedynczej tzw. innej 
substancji, może całkowicie uniemożliwić dokonanie zgłoszenia 
w oczekiwanym przez powiadamiającego terminie. W praktyce 
problem może dotyczyć >50% zgłaszanych produktów. Podsta-
wowym ograniczeniem systemu jest, że powiadomienia można 
tworzyć wyłącznie w oparciu o zamknięty katalog obejmujący 

niewiele ponad 2 tys. substancji, który nie uwzględnia na przy-
kład bardzo wielu składników z unijnego wykazu nowej żyw-
ności. Pojemność wyjściowa katalogu ESP jest skromna wobec 
liczby substancji stosowanych w suplementach diety w Unii Eu-
ropejskiej, którą szacuje się na blisko 10 tysięcy15.

Kolejna niedogodność to brak możliwości samodzielnego 
charakteryzowania ważnych cech jakościowych składników 
deklarowanych w powiadomieniu. Na przykład niemożliwe jest  
zadeklarowanie: 
•   • ekstraktów wytworzonych z kilku różnych roślin lub kilku 

różnych części jednej lub kilku roślin;
•   • stopnia koncentracji „nietypowych” wyciągów roślinnych 

(np. DER 4-6:1),
•   • nazw unikalnych szczepów bakterii, czy kompozycji natu-

ralnych mieszanek probiotycznych (np. SCOBY),
•   • substancji aktywnych obecnych w standaryzowanych pre-

paratach roślinnych oraz wielu innych substancji;

Z kolei w słowniku jednostek próżno szukać np. tych wła-
ściwych do wyrażenia aktywności enzymów trawiennych. 
Ograniczony jest również sposób deklarowania składników po-
chodzenia mikrobiologicznego.

Urząd rekomenduje aby w przypadku braku odpowiednich 
nazw składników w bazie ESP (np. składniki opatentowane, 
nietypowe), przesyłać specyfi kacje i dane potwierdzające, że 
składnik wykazuje efekt odżywczy lub fi zjologiczny. W niektó-
rych przypadkach może to oznaczać, że urzędnicy na podstawie 
przesłanych dokumentów, jeszcze przed otrzymaniem powia-
domienia, w ramach nieformalnej procedury będą decydować 
odnośnie właściwego nazewnictwa, sposobu lub zasadności 
deklarowania takich składników jako „aktywne”. Taka subiek-
tywna ocena przypadków szczególnych może stanowić dla 
przedsiębiorców ryzyko polegające na braku możliwości zgło-
szenia produktu w systemie elektronicznym.

Etap 5 - Lista substancji aktywnych
Przyczyna, dla której informacje o zawartości składników 

aktywnych notyfi kowanego produktu stanowią sekcję oddzie-
loną od listy składników pozostaje nieznana, podobnie jak nie-
aktywność tego modułu ESP.

To kolejne ograniczenie systemu kolidujące z przepisami 
u.b.ż.ż. oraz rozporządzeniem (określającymi informacje obo-
wiązkowe w powiadomieniu), ponieważ lista substancji uak-
tywnia się automatycznie jedynie w przypadku wybranych 
składników. To algorytm systemu decyduje, kiedy powiadamia-
jący powinien podać dodatkowe informacje. Obecnie jednym 
z niewielu takich przypadków jest zawartość w produkcie su-
rowców zawierających kofeinę.

Blokada i brak możliwości samodzielnego decydowania 
o potrzebie deklaracji właściwych dla składnika substancji ak-
tywnych powoduje, że np. powszechnie stosowane  preparaty 
likopenowe czy polifenolowe z warzyw, owoców lub ziół nie 
będą mogły zostać właściwie zadeklarowane. Urząd rekomen-
duje aby w przypadku takich problemów do powiadomienia do-
łączać specyfi kacje określonych składników.

Niezależnie od powyższego błędy i braki w aktualnej wersji 
ESP nie mogą być traktowane przez przedsiębiorców jako moż-
liwość pobieżnego deklarowania składu produktów. Zgłoszenie 
niezgodnie ze stanem faktycznym może rodzić zarzuty ze strony 
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inspekcji powiatowych o wprowadzenie produktu bez powiado-
mienia.

Wytyczne GIS w każdym przypadku problemowym zale-
cają bezpośredni kontakt z urzędem (pomocesp@gis.gov.pl)  
i dołączanie „print screen-ów” wraz z opisem występującego 
problemu, datą i godziną oraz numerem błędu (o ile się wy-
świetlił)16.

Etap 6 - Notyfikacja w innym kraju UE
Państwa członkowskie posiadają pewien przywilej odno-

śnie kwalifikacji produktów wprowadzanych do obrotu na ich 
terytorium, dlatego jest to bardzo ważny etap powiadomienia. 
Szczególnie w przypadku produktów z pogranicza ponieważ  
w myśl art. 6 u.b.ż.ż dopuszcza się możliwość obrotu żywnością 
niespełniającą wymagań krajowych, jeżeli jest to żywność któ-
rą wyprodukowano lub wprowadzono do obrotu w innym pań-
stwie członkowskim UE lub krajach EFTA, zgodnie z prawem 
tych państw (wyjątki: bezpieczeństwo, właściwości produktu 
leczniczego).

Zgodnie z ESP, dla każdego produktu notyfikowanego  
w innym kraju UE należy podać nazwę i adres właściwego or-
ganu tylko w przypadku, gdy dany środek spożywczy został 
już wprowadzony do obrotu w tym kraju i zgodnie z obowią-
zującymi w nim przepisami istnieje obowiązek powiadamia-
nia. Konieczne jest również dołączenie oryginału dokumen-
tu powiadomienia lub zezwolenia wraz z jego tłumaczeniem  
przysięgłym.

Odnośnie powyższego przedsiębiorcy powinni mieć na 
uwadze, że od 19 kwietnia 2020 r., stosowane będą przepisy 
rozporządzenia 2019/51517, które wprowadza m.in. nowe za-
sady dokumentowania zgodności produktów podlegających 
zasadzie wzajemnego uznawania towarów wprowadzonych do 
obrotu w innym państwie UE. Istotą zmian poza obowiązkiem 
przedstawienia informacji potwierdzających zgodność produk-
tu z prawem danego kraju UE, będzie obowiązek udokumento-
wania rzeczywistej dostępności tego produktu dla konsumen-
tów w danym państwie.

Etap 7 - Lista załączników
Na tym etapie obowiązkowym dokumentem niezmiennie 

pozostaje wzór oznakowania, a w przypadku produktów wpro-
wadzonych do obrotu w innym kraju UE gdzie również obowią-
zuje procedura notyfikacji - dokumentacja zgłoszenia. Zgodnie 
z nowymi przepisami informacje zawarte we wzorze powinny 
być zgodne z przepisami dotyczącymi znakowania środków 
spożywczych, a w szczególności zawierać wszystkie informacje 
obowiązkowe niezbędne do oceny poprawności zaproponowa-
nej klasyfikacji. 

Dodatkowo zależnie od przypadku do powiadomienia do-
łączane mogą być: pełnomocnictwo, potwierdzenie opłaty 
skarbowej, świadectwa wolnej sprzedaży, tłumaczenie przysię-
głe dokumentów obcojęzycznych, publikacje i opinie naukowe, 
urzędowe certyfikaty jakości zdrowotnej, oświadczenia produ-
centa, specyfikacje składników lub produktu  oraz wiele innych.

Ze względu na znaczenie dokumentacji przy ocenie powia-
domienia przez GIS, przedsiębiorcy nie powinni ograniczać się 
jedynie do obowiązkowych załączników. Każdy dokument, któ-
ry może mieć znaczenie dla sprawy powinien zostać dołączony 

do powiadomienia. Zgodnie z postanowieniami ustawy kodeks 
postępowania administracyjnego organ administracji publicznej 
jest obowiązany w sposób wyczerpujący zebrać i rozpatrzyć cały 
materiał dowodowy (art. 77 §1 k.p.a.18). Dlatego niezależnie od 
dobrowolnego charakteru części dokumentów, dołączenie ich 
do powiadomienia sprawi, że dla GIS obowiązkowe stanie się ich 
rozpatrzenie przed „rozstrzygnięciem” powiadomienia.

Wobec powyższego rekomendowane jest aby np.: uznane 
dane piśmiennicze potwierdzające bezpieczeństwo zastosowa-
nych składników, lub uzasadnienie w sprawie poprawności kla-
syfikacji produktu (np. jako żywność specjalnego przeznaczenia 
medycznego), znalazły właściwe miejsce w dokumentacji prze-
kazywanej do Urzędu.

Etap 8 – Podsumowanie
Ostateczna wersja powiadomienia wraz z załącznikami 

musi zostać zaakceptowana przez przedsiębiorcę. Na tym eta-
pie należy też oznaczyć sposób nadania powiadomienia (wysła-
ny pocztą, podpisany cyfrowo). Za dzień powiadomienia uznaje 
się dzień otrzymania przez GIS prawidłowo wypełnionego do-
kumentu, dlatego jeżeli nie został on opatrzony podpisem elek-
tronicznym, to powiadomienie należy zgłosić również w formie 
pisemnej na formularzu zgodnym ze wzorem określonym we 
wspomnianych przepisach szczegółowych19.

Aktualnie ESP nie przewiduje korekty raz zgłoszonego 
powiadomienia (poza przypadkami zwrócenia go przez GIS 
do uzupełnienia). Powiadomienia zgłaszane do GIS są auto-
matycznie publikowane w rejestrze publicznym, który nie 
zawiera np. zastrzeżonych danych producenta lub informacji 
o pełnym składzie. Ze względu na powyższe kilkukrotna zmia-
na danych wytwórcy lub składników niedeklarowanych w ESP, 
będzie generowała potrzebę nowego powiadomienia, a to au-
tomatycznie zwielokrotni w rejestrze publicznym liczbę rekor-
dów w sprawie jednego produktu. Taka sytuacja może dez-
orientować konsumentów i stanowić pole do nadużyć przez 
fałszujących produkty. Uwzględnienie w systemie informacji 
o aktualnym statusie obrotu danym produktem pozwoliłoby 
uniknąć nieporozumień. Ze względu na brak takiego rozwią-
zania w każdym przypadku powiadomienia „aktualizującego” 
pierwotne zgłoszenie, zaleca się aby przedsiębiorcy dodat-
kowo informowali Urząd o przyczynach nowego zgłoszenia, 
wraz z informacją o statusie produktu dotychczas wprowa-
dzanego do obrotu.

 Podsumowanie

Zmiany wprowadzone na poziomie legislacyjnym porządku-
ją procedurę powiadamiania jedynie w wąskim zakresie ponie-
waż to u.b.ż.ż. wymaga kompleksowego przeglądu i nowelizacji.

Odnośnie zmian systemowych to ESP z pozoru nieskom-
plikowany dostarcza wielu trudności, na które powiadamiają-
cy często nie znajdzie odpowiedzi w dostępnych wytycznych. 
Ograniczenia w postaci odgórnie narzuconego słownika po-
szczególnych składowych powiadomienia, a w szczególno-
ści brak możliwości samodzielnego deklarowania informacji  
o składnikach generują potrzebę większego niż dotychczas za-
angażowania czasu pracy (również urzędniczej). Dlatego przy-
najmniej w początkowym okresie, zmiany na poziomie ESP 

negatywnie wpłynęły na procedowanie powiadomień zarówno 
po stronie przedsiębiorców jak i Urzędu.

W sytuacjach nagłej potrzeby dokonania powiadomienia  
i wobec problemów z funkcjonalnością ESP, poza zgłoszeniem 
elektronicznym rekomendowane jest stosowanie tradycyjnych 
powiadomień na formularzu zgodnym z przepisami. Pomimo, 
że GIS uznaje takie powiadomienia za niezgodne z obowiązu-
jącymi przepisami, to w szczególnych przypadkach może to być 
jedyny sposób dokonania zgłoszenia.

Nie jest pewne czy zaproponowane rozwiązania wpłyną po-
zytywnie na wykształcenie praktyki  analogicznego rozstrzyga-
nia spraw o takim samym stanie faktycznym (tak odnośnie skła-
du jak i oznakowania) oraz czy liczba powiadomień wymagają-
cych uzupełnień lub oczekujących na rozpatrzenie zmniejszy się.

Aktualne przeszkody techniczne jak najszybciej powinny 
zostać usunięte. W przeciwnym wypadku zasadne będą pyta-
nia o prawidłowy kierunek reformy nadzoru nad dynamicznie 
zmieniającym się rynkiem żywności funkcjonalnej, suplemen-
tów diety i żywności dla szczególnych grup konsumentów.

W przyszłości nowe rozwiązania powinny uwzględnić tak-
że możliwość gromadzenia i analizy danych na potrzeby analizy 
ryzyka i planowania kontroli ad hoc.

Niezależnie od aktualnych utrudnień powiadomienie zgło-
szone niezgodnie z przepisami może niezmiennie skutkować 
wszczęciem postępowania wyjaśniającego, co w dalszej ko-
lejności stanowi ryzyko wstrzymania obrotu produktem lub 
nakazem czasowego wycofania z obrotu. Dlatego odpowie-
dzialność pozostaje w rękach przedsiębiorców. Rzetelna doku-
mentacja produktów (dostępna już na etapie powiadomienia), 
która umożliwi wykazanie zgodność ze szczegółowymi przepi-
sami prawa będzie najbardziej skutecznym sposobem obrony 
w przypadku wątpliwości.
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