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żywności i żywienia. 

W podręczniku omówiono podstawowe zagadnienia prawa żywnościowego, jego historię 
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z 2015 r. poz. 1094 z późn. zm.)

u.b.ż.ż. – ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i ży‐
wienia (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 594 z późn. zm.)

u. IH – ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jedn.:
Dz. U. z 2016 r. poz. 1059)

u. IW – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (tekst
jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1077)

u.j.h. – ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rol‐
no-spożywczych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1604)

u. norm. – ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (tekst jedn.: Dz. U.
z 2015 r. poz. 1483)

u.o.a.n. – ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r.
poz. 296 z późn.)

u.o.b.p. – ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie pro‐
duktów (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 322 z późn. zm.)
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12 Wykaz skrótów

u. PIS – ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
(tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1412 z późn. zm.)

u.p.k. – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827
z późn. zm.)

u.p.p.z. – ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwie‐
rzęcego (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1577 z późn. zm.)

u.r.e. – ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (tekst
jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 497 z późn. zm.)

u.s.d.g. – ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
(tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.)

u.w.k.g. – ustawa z dnia 27 sierpnia 2003 r. o weterynaryjnej kontroli granicznej
(tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 424 z późn. zm.)

u.w.t.p.a. – ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r.
poz. 487 z późn. zm.)

u.w.z.ż.ż. z 1970 r. – ustawa z dnia 25 listopada 1970 r. o warunkach zdrowotnych żyw‐
ności i żywienia (Dz. U. Nr 29, poz. 245 z późn. zm.)

u.w.z.ż.ż. z 2001 r. – ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności
i żywienia (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 265 z późn. zm.)

u.z.z.z.ch. – ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu za‐
każeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 947
z późn. zm.)

Inne

Dz. Praw P.P. – Dziennik Praw Państwa Polskiego
Dz. U. – Dziennik Ustaw
Dz. Urz. MPiH – Dziennik Urzędowy Ministra Przemysłu i Handlu
Dz. Urz. MPSiS – Dziennik Urzędowy Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu
Dz. Urz. MZ – Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia
Dz. Urz. MZiOS – Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej
Dz. U. Rz. Niem. – Dziennik Ustaw Rzeszy Niemieckiej
Dz. Urz. UE – Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
Dz. Urz. WE – Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich
M.P. – Monitor Polski
NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
OSPiKA – Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych
PUG – Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego
SN – Sąd Najwyższy
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PRZEDMOWA

Kierowanie przedsiębiorstwem oprócz znajomości zagadnień ekonomicznych w coraz
większym stopniu wymaga również znacznego zasobu wiedzy z różnorodnych dziedzin
prawa. Odnosi się to nie tylko do dawno wyodrębnionych jego gałęzi, takich jak prawo
cywilne, ale także do węższych specjalistycznych dyscyplin, adresowanych do różnych
grup przedsiębiorców, w zależności od rodzaju prowadzonej przez nich działalności go‐
spodarczej. Przykładem takiej dyscypliny, mającej zastosowanie w przedsiębiorstwach
branży spożywczej, jest prawo żywnościowe. Normuje ono produkcję żywności i jej dy‐
strybucję przede wszystkim w celu ochrony zdrowia ludzkiego, w głównej mierze mając
na względzie konsumenta jako nieprofesjonalnego końcowego odbiorcę środków spo‐
żywczych. Cel ten podkreśla spotykane w literaturze określanie prawa żywnościowego
mianem ustawodawstwa dotyczącego bezpieczeństwa żywności (ang. food safety legisla‐
tion). Współczesne prawo żywnościowe dodatkowo chroni również pozazdrowotne ka‐
tegorie dóbr człowieka o charakterze ekonomicznym, m.in. poprzez uregulowanie za‐
gadnień dotyczących rzetelności reklamy żywności.

Z punktu widzenia zarządzania czy marketingu przedsiębiorstwa branży spożywczej pra‐
wo żywnościowe należy do zewnętrznych uwarunkowań działalności gospodarczej, na
które przedsiębiorca nie ma bezpośredniego wpływu i które musi respektować pod groźbą
sankcji administracyjnych i karnych. Wynikająca z tego potrzeba znajomości tej dyscy‐
pliny jest dla osób na kierowniczych stanowiskach jednym z warunków dobrego wywią‐
zania się z powierzonych im funkcji. W sferze edukacyjnej taki punkt widzenia znalazł
swoje formalne odzwierciedlenie w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyż‐
szego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kie‐
runków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi speł‐
niać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki. Znajomość
zagadnień prawa żywnościowego była przewidziana w programach następujących kie‐
runków: technologia żywności i żywienie człowieka, towaroznawstwo, dietetyka oraz
zdrowie publiczne. Aktualnie w warunkach bardziej autonomicznego kształtowania przez
uczelnie programów studiów w ramach Krajowych Ram Kwalifikacji prawo żywnościowe
jest coraz częściej wykładane jako samodzielny przedmiot nie tylko na wspomnianych
kierunkach związanych z gospodarką żywnościową i ochroną zdrowią, ale również po‐
jawia się w programach nauczania na wydziałach prawa i administracji.
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14 Przedmowa

Niniejsza praca jest drugim, zaktualizowanym i uzupełnionym wydaniem podręcznika
noszącego wcześniej tytuł Prawo żywnościowe w warunkach członkostwa Polski w Unii
Europejskiej. W zamierzeniu autora książka ma spełnić to samo co wcześniej zadanie, czyli
przedstawienia Czytelnikowi obowiązującego w Polsce prawa żywnościowego jako dają‐
cego się opisać spójnego systemu prawnego, wywodzącego się z polskich i unijnych źródeł
prawa, o wyraźnie określonym celu i środkach do niego prowadzących.

Książka jest zatem adresowana do studentów kierunków studiów stacjonarnych i niesta‐
cjonarnych oraz różnego rodzaju form kształcenia podyplomowego z dziedziny zarzą‐
dzania produkcją i dystrybucją żywności. Dotyczy to szczególnie osób związanych zawo‐
dowo z wewnętrzną kontrolą jakości, często obarczonych odpowiedzialnością za kontakty
zakładu z przedstawicielami organów urzędowej kontroli żywności. Z tego względu po‐
minięto zagadnienia dotyczące procesów legislacyjnych i działań administracji publicznej
o charakterze wewnętrznym, niezwiązanych bezpośrednio z przedsiębiorcą lub na które
przedsiębiorca nie ma bezpośredniego wpływu.

Treść książki jest oparta przede wszystkim na źródłowym materiale normatywnym w po‐
staci aktów prawnych, z ograniczonym, pomocniczym udziałem literatury. W zamierze‐
niu autora podręcznik, poza celem dydaktycznym, ma służyć pomocą w wyszukiwaniu
podstaw prawnych decyzji administracyjnych, jakie są podejmowane w toku nadzoru
sprawowanego przez organy urzędowej kontroli żywności.

Ze względu na brak przygotowania prawniczego części potencjalnych odbiorców pod‐
ręcznika rozpoczyna się on rozdziałem, w którym omówione zostały wybrane zagadnienia
z prawoznawstwa ogólnego. Wydaje się, że pewne minimum informacji prawoznawczych
przyczyni się do lepszego zrozumienia treści ustawodawstwa żywnościowego, jak również
większej umiejętności samodzielnego śledzenia jego częstych zmian.
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Rozdział I

WYBRANE ZAGADNIENIA
Z PRAWOZNAWSTWA W ASPEKCIE

PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO

1. Pojęcie prawa

Znajomość podstawowych zagadnień z prawoznawstwa jest niezbędna w sa‐
modzielnym poruszaniu się w nawet tak specjalistycznej i przynajmniej po‐
zornie wąskiej dziedzinie prawa, jak prawo żywnościowe. Częstotliwość poja‐
wiania się różnego rodzaju zagadnień prawnych w bieżącej działalności przed‐
siębiorstwa często nie pozwala, by za każdym razem, szczególnie w nieskom‐
plikowanych sprawach, zwracać się o pomoc do firmowego radcy prawnego,
a tym bardziej do zewnętrznej kancelarii prawnej.

1.1. Prawo a inne systemy normujące stosunki społeczne

Prawo jest jednym z zespołów norm postępowania, pełniących funkcję re‐
gulatorów zachowań ludzi w społeczeństwie, innymi słowy – regulujących
stosunki społeczne. Oprócz prawa, funkcje określania, jakie zachowania po‐
winno się podejmować, a jakich unikać, pełnią np. normy religijne, etyczne
(w tym etyki zawodowej) i obyczajowe1.

Norma postępowania to wyrażenie (choćby tylko pomyślane), które w sposób
jednoznaczny nakazuje (zakazuje) określonemu podmiotowi, w określonych
okolicznościach, określone zachowanie się2. Tym podmiotem może być osoba
fizyczna lub prawna. Osobą fizyczną jest po prostu żywy człowiek, natomiast
osobą prawną jednostka organizacyjna, która może na wzór osoby fizycznej

norma
postępowania

1 T. Chauvin, T. Stawecki, P. Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2012, s. 35.
2 M. Zieliński, Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki, Warszawa 2012, s. 14.
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16 Rozdział I. Wybrane zagadnienia z prawoznawstwa w aspekcie...

być podmiotem praw i obowiązków, jak np. spółka z ograniczoną odpowie‐
dzialnością.

Norma prawna to z kolei norma postępowania, która została ustanowiona (lub
uznana) przez kompetentny organ władzy publicznej”3 i, jak się często przyj‐
muje, której przestrzeganie jest zagwarantowane przymusem państwowym.
Przymus państwowy, który w myśl koncepcji pozytywistycznej jest charakte‐
rystyczny dla norm prawnych, to groźba lub faktyczna realizacja różnego ro‐
dzaju sankcji przez organy władzy publicznej za niezastosowanie się adresata
do określonej normy. Przykładem normy prawnej z dziedziny prawa żywnoś‐
ciowego jest zakaz produkcji i wprowadzania do obrotu środków spożywczych
szkodliwych dla zdrowia, którego przekroczenie, przy braku dodatkowych
okoliczności obciążających, jest zagrożone sankcją karną do 2 lat pozbawienia
wolności.

Pozaprawne normy postępowania (tzn. istniejące poza systemem prawa) moż‐
na podzielić na normy społeczne, np. etyczne i obyczajowe, oraz normy wie‐
dzy4 (rys. 1), takie jak normy techniczne lub technologiczne. Przekroczenie
norm społecznych skutkuje np. brakiem akceptacji osoby dopuszczającej się
ich naruszenia, natomiast naruszenie norm technicznych może być powodem
złej jakości towaru i w konsekwencji braku popytu na niego5.

Normy pozaprawne, gdy zostaną uznane za niezbędne do prawidłowego funk‐
cjonowania społeczeństwa, mogą zostać po pewnym czasie włączone do sys‐
temu prawnego. Przykładem norm wiedzy o charakterze technicznym, które
po pewnym czasie znalazły się w prawie żywnościowym, są normy dotyczące
systemu HACCP. Jako skuteczne narzędzie zapewnienia bezpieczeństwa żyw‐
ności system HACCP, po upływie około trzydziestu lat od jego opracowania,
został włączony do systemu prawa żywnościowego USA, Unii Europejskiej
i Polski. Zdarza się również, że system prawa „rezygnuje” z pewnych uregu‐
lowań. Tego rodzaju unormowania, pomimo że tworzące je przepisy utraciły
swoją obowiązującą moc, nadal mogą być dobrym wzorcem do naśladowania,
pod warunkiem ich poprawności merytorycznej i braku sprzeczności z aktu‐
alnym stanem prawnym. Jako przykład z dziedziny warunków higieniczno-sa‐
nitarnych zakładów produkujących żywność może służyć wycofanie się Mi‐
nistra Zdrowia z narzucania obowiązkowej wielkości kąta nachylenia parape‐

norma prawna

normy
pozaprawne

3 Ibidem, s. 24.
4 J. Supernat, Odesłania i normy pozaprawne stosowane przez administrację publiczną (w:)

Prawo administracyjne, red. J. Boć, Wrocław 2003, rozdz. VIII. 1, s. 117.
5 Ibidem, s. 116.
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tów okiennych, czyli 45°6. Omówione wzajemne relacje systemu prawa i sys‐
temów pozaprawnych obrazuje poniższy schemat (rys. 1).

Rys. 1. Podział norm postępowania z prawoznawczego punktu widzenia

Źródło: opracowanie własne.

Ze względu na nie zawsze dającą się przewidzieć różnorodność i złożoność
potencjalnych sytuacji faktycznych prawodawca czasem odsyła do systemu
norm pozaprawnych. Nieprzestrzeganie tego rodzaju zasad jest naruszeniem
prawa przez naruszenie przepisów do nich odsyłających7. W wypadku prawa
żywnościowego przykładem pozaprawnych norm postępowania (norm wie‐
dzy) są zasady dobrej praktyki higienicznej (GHP), do których odsyłają za‐
równo polskie, jak i unijne przepisy regulujące wymagania higieniczne w pro‐
dukcji i obrocie środkami spożywczymi8.

1.2. Definicja prawa

W ujęciu pozytywistycznym prawo jest zespołem norm ustanowionych
i chronionych (sankcjonowanych) przez państwo posługujące się środkami
przymusu9. Pewnym mankamentem takiego spojrzenia (i definicji) jest brak
kryterium celu, czyli – najogólniej mówiąc – jakiegoś ładu czy dobra społecz‐
nego, co jest jednym z głównych postulatów kierunku prawnonaturalnego.
W prawie żywnościowym dobrem chronionym jest zdrowie człowieka, które

definicja prawa

6 Obowiązek zachowania 45° kąta nachylenia parapetów okiennych w nowo budowanych
zakładach  produkcyjnych  wprowadzał  §  9  ust.  7  rozporządzenia  Ministra  Zdrowia  z  dnia
28 lutego 2000 r.  w sprawie warunków sanitarnych oraz zasad przestrzegania higieny przy
produkcji  i  obrocie  środkami  spożywczymi,  używkami  i  substancjami  dodatkowymi
dozwolonymi (Dz. U. Nr 30, poz. 377 z późn. zm.), natomiast § 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra
Zdrowia z  dnia  19 grudnia  2002 r.  w sprawie  wymagań higieniczno-sanitarnych zakładów
i wymagań dotyczących higieny w procesie  produkcji  i  w obrocie materiałami i  wyrobami
przeznaczonymi  do  kontaktu  z  tymi  artykułami  (Dz.  U.  Nr  234,  poz.  1979)  mówił  tylko
o konstrukcji okien i innych otworów zapobiegającej gromadzeniu się brudu.

7 J. Supernat, Odesłania i normy pozaprawne..., rozdz. VIII. 1, s. 116.
8 Przykładowo  art.  59a  i  art.  68  ust.  1  u.b.ż.ż.  oraz  liczne  odesłania  w  przepisach

rozporządzenia (WE) nr 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych.
9 T. Chauvin, T. Stawecki, P. Winczorek, Wstęp..., s. 8.
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i miejsce w polskim systemie prawa, a także zagadnienia szczegółowe, takie jak:
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Książka ukazuje prawo żywnościowe jako jeden spójny system norm prawnych, niezależnie 
od pochodzenia źródeł prawa, z których te normy się wywodzą. W poszczególnych roz-
działach przedstawiono w układzie tematycznym wymagania – wynikające łącznie z przepi-
sów polskich i unijnych – stawiane podmiotom działającym na rynku spożywczym. Dzięki 
licznemu wskazywaniu przepisów prawnych podręcznik może służyć pomocą w ustalaniu 
i weryfi kacji podstaw prawnych decyzji administracyjnych podejmowanych w toku spra-
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Publikacja przeznaczona jest zarówno dla osób nauczających prawa żywnościowego, jak 
i dla studentów kierunków przygotowujących do pracy zawodowej w branży spożywczej 
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