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Szanowni Państwo, 

Kancelaria KONDRAT i Partnerzy ma przyjemność zaprezentować
Państwu Newsletter zawierający opracowanie na temat bieżących zmian
w prawie żywnościowym obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do
dnia 1 lutego 2022 r.

Wszystkie podane w Newsletterze informacje zawierają odnośniki do
źródłowych publikacji omawianych dokumentów. 

Życzymy udanej lektury!

Zespół life science
Kancelaria Kondrat i Partnerzy
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LINK

Zgodnie z rozporządzeniem traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o
zakwestionowanych roślinach, produktach roślinnych lub przedmiotach, które
nie spełniają wymagań określonych w ustawie o ochronie roślin (Dz. U. poz. 921).

ZMIANY AKTU PRAWNEGO

Zmiany w prawie polskim

LP.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 grudnia 2021 r.
uchylające rozporządzenie w sprawie wzoru zawiadomienia o
zakwestionowanych roślinach, produktach roślinnych lub przedmiotach,
które nie spełniają wymagań określonych w ustawie o ochronie roślin

(Dz.U. 2022 poz. 33)

DATA WEJŚCIA 

W ŻYCIE / OGŁOSZENIA

2022-01-10

2022-01-11

Data ogłoszenia:

Data wejścia w życie:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.
nsf/DocDetails.xsp?
id=WDU20220000033 

KATEGORIA

1

1. Uchylenie rozporządzenia ws. wzoru zawiadomienia o
zakwestionowanych  roślinach, produktach roślinnych lub
przedmiotach, które nie spełniają wymagań określonych w
ustawie o ochronie roślin

BEZPIECZEŃSTWO
FITOSANITARNE

Zgodnie z rozporządzeniem traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie wprowadzania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej ziemniaków pochodzących z Arabskiej Republiki Egiptu
(Dz. U. poz. 402). 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 stycznia 2022 r.
uchylające rozporządzenie w sprawie wprowadzania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej ziemniaków pochodzących z Arabskiej Republiki
Egiptu

(Dz.U. 2022 poz. 57)

Uchylenie rozporządzenia ws. wzoru wprowadzania na terytorium
RP ziemniaków pochodzących z Arabskiej Republiki Egiptu

BEZPIECZEŃSTWO
FITOSANITARNE

2.
2022-01-11

2022-01-13

Data ogłoszenia:

Data wejścia w życie:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.
nsf/DocDetails.xsp?
id=WDU20220000057



LINK

„DANKO” Hodowla Roślin sp. z o.o. z siedzibą w Choryni,
Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o. z siedzibą w Tulcach, 
Małopolska Hodowla Roślin sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie,
Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego sp. z o.o. z siedzibą w Straszkowie,
Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka sp. z o.o. z siedzibą w Strzekęcinie,

Hodowla Zwierząt i Nasiennictwo Roślin Polanowice sp. z o.o. z siedzibą w
Polanowicach,
Kombinat Rolny Kietrz sp. z o.o. z siedzibą w Kietrzu

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lipca 2018 r. w
sprawie wykazu jednoosobowych spółek hodowli roślin uprawnych lub hodowli
zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej (Dz.
U. poz. 1525 oraz z 2021 r. poz. 1819) w załączniku do rozporządzenia: 
1) w ust. 1 uchyla się pkt 1–5 
tj. Do spółek hodowli roślin uprawnych o szczególnym znaczeniu dla gospodarki
narodowej nie zaliczają się już następujące podmioty:

2) w ust. 2 uchyla się pkt 9 i 17
tj. Do spółek hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla
gospodarki narodowej nie zaliczają się już następujące podmioty:

ZMIANY AKTU PRAWNEGO

Zmiany w prawie polskim

LP.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 stycznia 2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu jednoosobowych spółek
hodowli roślin uprawnych lub hodowli zwierząt gospodarskich o
szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej

(Dz.U. 2022 poz. 49)

DATA WEJŚCIA 

W ŻYCIE / OGŁOSZENIA

https://isap.sejm.gov.pl/isap.
nsf/DocDetails.xsp?

id=WDU20220000049

KATEGORIA

2

3. Zmiana w wykazie jednoosobowych spółek hodowli roślin
uprawnych lub hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym
znaczeniu dla gospodarki narodowej

GOSPODARKA
NARODOWA

2022-01-11

2022-01-12

Data ogłoszenia:

Data wejścia w życie:



LINK

1

ZMIANY AKTU PRAWNEGO

Zmiany w prawie unijnym

LP.
DATA WEJŚCIA 

W ŻYCIE / OGŁOSZENIA

https://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/?
uri=CELEX%3A32022R0047&
qid=1643634922137

KATEGORIA

1.

5

Nowa żywność - napar oraz suszony miąższ owoców kawowca
Coffea arabica L. lub Coffea canephora Pierre ex A. Froehner 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/47 z dnia 13 stycznia 2022 r.
zezwalające na wprowadzenie na rynek suszonego miąższu owoców
kawowca Coffea arabica L. lub Coffea canephora Pierre ex A. Froehner oraz
naparu z niego jako tradycyjnej żywności z państwa trzeciego zgodnie z
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 oraz
zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2470

(Dz.U. L 9 z 14.1.2022, str. 29—32)

2022-01-14

2022-02-03

Data ogłoszenia:

Data wejścia w życie:

Zgodnie z rozporządzeniem suszony miąższ owoców kawowca Coffea arabica L.
lub Coffea canephora Pierre ex A. Froehner oraz napar z niego, jak określono w
załączniku do niniejszego rozporządzenia, włącza się jako tradycyjną żywność z
państw trzecich do unijnego wykazu nowej żywności, która uzyskała zezwolenie,
ustanowionego rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2017/2470.

 
Wpis w unijnym wykazie obejmuje warunki stosowania i wymogi w zakresie
etykietowania określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia (m.in.
Nowa żywność jest oznaczana w ramach etykietowania zawierających ją
środków spożywczych jako „miąższ owoców kawowca” lub „cascara (miąższ
owoców kawowca)” lub „napar z miąższu owoców kawowca” lub „suszony napar
z miąższu owoców kawowca”).

NOWA ŻYWNOŚĆ



LINK

1

Rozporządzenie Komisji (UE) 2022/63 z dnia 14 stycznia 2022 r. zmieniające
załączniki II i III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)
nr 1333/2008 w odniesieniu do dodatku do żywności ditlenek tytanu (E 171) 

(Dz.U. L 11 z 18.1.2022, str. 1—5)

Zgodnie z rozporządzeniem w załącznikach II i III do rozporządzenia (WE) nr
1333/2008 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego
rozporządzenia.

W myśl przepisów załącznika rozporządzenia 2022/63 dwutlenek tytanu E171 nie
może być sprzedawany bezpośrednio konsumentów. Zakaz ten dotyczy także
jego mieszanin z pozostałymi zakazanymi substancjami takimi jak barwniki E123,
E127, E160b(i), E160b(ii), E161 g, E173 i E180.
 
Zgodnie z art. 2 rozporządzenia 2022/63 „Do dnia 7 sierpnia 2022 r. żywność
wyprodukowana zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 7 lutego
2022 r. może być nadal wprowadzana do obrotu. Po tej dacie może pozostać na
rynku do swojej daty minimalnej trwałości lub swojego terminu przydatności do
spożycia”. 

ZMIANY AKTU PRAWNEGO

Zmiany w prawie unijnym

LP.
DATA WEJŚCIA 

W ŻYCIE / OGŁOSZENIA

https://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/PL/ALL/?
uri=CELEX:32022R0063

KATEGORIA

2. Zakaz stosowania dwutlenku tytanu w żywności

DODATKI DO
ŻYWNOŚCI

6

2022-01-14

2022-02-07

Data ogłoszenia:

Data wejścia w życie:



LINK

1

ZMIANY AKTU PRAWNEGO

Legislacja -wybrane projekty polskich aktów prawnych

LP.
ETAP PROCESU

LEGISLACYJNEGO I DATA

UTWORZENIA

KATEGORIA

Projekt rozporządzenia określa wykaz substancji innych niż witaminy i składniki
mineralne zakazanych w produkcji środków spożywczych. Regulacja objęta
projektem rozporządzenia będzie odnosić się do podmiotów produkujących i
wprowadzających środki spożywcze (w tym w szczególności suplementy diety)
do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej. 

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego
rozporządzenie w sprawie wykazu przejść granicznych, na których może
być dokonywana kontrola graniczna pasz i pasz leczniczych

Numer z wykazu: 311

1.

2022-01-04

KONSULTACJE PUBLICZNE

Data utworzenia:

https://legislacja.rcl.gov.pl/pr
ojekt/12355104

W projekcie rozporządzenia dokonano rozszerzenia wykazu przejść granicznych
o kolejowe przejście graniczne Siemianówka-Świsłocz, na którym dokonywana
będzie kontrola pasz niezawierających materiałów pochodzących z tkanek
zwierząt.
Podjęcie inicjatywy legislacyjnej wynika z potrzeby uruchomienia odpraw
weterynaryjnych na kolejowym przejściu granicznym Siemianówka-Świsłocz.

URZĘDOWE
KONTROLE
ŻYWNOŚCI

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w
sprawie substancji wzbogacających dodawanych do żywności

(Numer z wykazu: mz 1236)

Rozszerzenie wykazu przejść granicznych 

2022-01-11

KONSULTACJE PUBLICZNE

Data utworzenia:

https://legislacja.rcl.gov.pl/pr
ojekt/12355304

2.

13

Planowany wykaz substancji niedozwolonych do stosowania w
suplementach diety

SUPLEMENTY DIETY



LINK

1

ZMIANY AKTU PRAWNEGO

Legislacja -wybrane projekty polskich aktów prawnych

LP.
ETAP PROCESU

LEGISLACYJNEGO I DATA

UTWORZENIA

KATEGORIA

Po wejściu w życie projektowanych przepisów nie będzie można wprowadzać
do obrotu środków spożywczych zawierających następujące substancje: 

1)    chlorowodorek johimbiny oraz grupa johimbiny; 
2)    pieprz metystynowy (Piper methysticum); 
3)    pankreatyna; 
4)    ibutamoren (mesylan ibutamorenu); 
5)    DMAA (w szczególności określana jako: 1,3-DMAA; 1,3-dimetyloamyloamina;
1,3- dimetylopentyloamina; 2-amino-4-metyloheksan; 2-heksanamina, 4-metylo-
(9CI); 4-metylo-2-heksanamina; 4-metylo-2-heksyloamina; dimetyloamyloamina;
geranamina; metyloheksanamina; metyloheksanenamina); 
6)    ligandrol (LGD-4033); 
7)    ostaryna (enobosarm); 
8)    andaryna; 
9)    RAD-140; 
10) świerzbiec właściwy.

Co istotne, środki spożywcze zawierające ww. substancje, które zostały
wprowadzone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą mogły
pozostawać na rynku nie dłużej niż przez 30 dni od dnia wejścia w życie
rozporządzenia.

Przyjęcie proponowanego rozwiązania jest uzasadnione bezpieczeństwem
zdrowotnym konsumentów. 

14
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LINK

Wybrane orzecznictwo

19

OBSZAR PRZEDMIOTOWY SPRAWYLP. SYGNATURA SPRAWY

I DATA ORZECZENIA

KATEGORIA

1. NSA potwierdził, że brak wymienienia danego składnika w Katalogu Nowej
Żywności nie stanowi o tym, iż konieczne jest wobec niego
przeprowadzenie procedury uregulowanej w rozporządzeniu 2015/2283

NSA wydał wyrok dotyczący zakwalifikowania produktu zawierającego ziele
konopi włóknistych jako nową żywność.
Według stanowiska GIS z Katalogu Nowej Żywności KE wynika, że historia
spożycia Cannabis sativa L., jako żywności przed dniem 15 maja 1997 r. znana
jest tylko w odniesieniu do nasion z konopi, oleju z nasion z konopi, mąki z
nasion konopi oraz odtłuszczonych nasion konopi. Z uwagi na to, produkt
zawierający ziele konopi włóknistych (czyli składnik niewymieniony w Katalogu)
został uznany za nową żywność. Przy czym stwierdzono, że konieczne jest
zastosowanie wobec niego procedury uregulowanej w rozporządzeniu nr
2015/2283 dot. wprowadzania nowej żywności na rynek UE. WSA podzielił
powyższe stanowisko GIS i utrzymał decyzję organu w mocy.
W daleszej kolejności sprawa trafiła do NSA, który uznał, że GIS i WSA nie mają
racji. NSA podkreślił, że Katalog Nowej Żywności jest zbiorem otwartym i
podaje orientacyjne informacje, czy określony składnik wymaga
przeprowadzenia postępowania określonego przepisami rozporządzenia nr
2015/2283.

Według NSA w tym przypadku powinna zostać przeprowadzona rekonstrukcja
opisu odnoszącego się do rośliny Cannabis sativa L. zawartego w Katalogu Nowej
Żywności. Na podstawie jej analizy należałoby udzielić odpowiedzi na pytanie czy
zawarte w nim wyliczenie stanowi katalog zamknięty czy zawiera skłądniki
przykładowe. NSA uznał, że z uzasadnienia wyroku WSA nie wynika, aby
przeprowadził on powyższą analizę, co nie pozwoliło NSA  na utrzymanie w
mocy decyzji GIS i wyroku WSA.

https://orzeczenia.nsa.gov.
pl/doc/E63C296895

2021-11-19

II GSK 1192/21 - Wyrok NSA
 

Data orzeczenia:

NOWA ŻYWNOŚĆ
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Wybrane orzecznictwo
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OBSZAR PRZEDMIOTOWY SPRAWYLP. SYGNATURA SPRAWY

I DATA ORZECZENIA

KATEGORIA

Omawiany wyrok pokazuje, że brak wymienienia danego składnika w
Katalogu Nowej Żywności nie stanowi o tym, iż konieczne jest wobec niego
przeprowadzenie procedury uregulowanej w rozporządzeniu 2015/2283. W
takiej sytuacji konieczne jest bowiem przeanalizowanie pełnego zakresu
studium i pozycji zamieszczonych w Katalogu.



KATEGORIA PRODUKTU

1

PAŃSTWO

Powiadomienia alarmowe systemu RASFF

LP. TREŚĆ KOMUNIKATU DECYZJA

1.

21

Salmonella Infantis in chicken neck skin samples not serious

Salmonella Enteritidis and Salmonella Infantis in poultry meat from PolandPoland2. serious

Salmonella enteritidis in chicken neck skin samples from Poland

Insufficient labelling (allergen information not in Croatian) on lasagna from Italy Prepared dishes and snacks

serious

Croatia

Poland Salmonella Derby in chilled poultry meat from Poland

Salmonella enterica ser. Newport (presence /25g) in chilled chicken meat from Poland

N-nitrosodimethylamine in beer from GermanyGermany seriousAlcoholic beverages

Poultry meat and poultry
meat  products

Salmonella spp. in frozen chicken kebab from PolandPoland

Unauthorised substance tricyclazole (0.026 mg/kg - ppm) in parboiled long grain rice from
unknown origin, via Poland

serious

 
Cereals and bakery products undecidedFinland

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Poultry meat and poultry
meat  products

Poland

Poultry meat and poultry
meat  products

Netherlands
Poultry meat and poultry

meat  products

serious

Poultry meat and poultry
meat  products not serious

Poland
Poultry meat and poultry

meat  products
not serious



KATEGORIA PRODUKTU

1

PAŃSTWO

Powiadomienia alarmowe systemu RASFF

LP. TREŚĆ KOMUNIKATU DECYZJA

10.

22

Salmonella CO in Chicken elements serious

Prochloraz and Pyridaben in fresh yam from China11. serious

Propiconazole in tangerines from Spain

Glass fragments in cereal bars from Poland Other food product / mixed

Poland
Prohibited substances yohimbine, ephedra extract in food supplement traded online from
USA via UK

Ethylene oxide in Locust bean gum (131 mg/kg - ppm) from Turkey

Prohibited substance yohimbine in food supplements traded online

Withdrawal from the market of emulsifying agents from France, containing locust bean gum
from Turkey, exceeding the MRL for 2-chlorethanol

Ethylene oxide in Locust bean gum (2,5 mg/kg - ppm) from Turkey

serious

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Poultry meat and poultry
meat  products

Poland

Poultry meat and poultry
meat  products

Netherlands

serious

serious

France
Food additives and

flavourings
serious

Poland Fruits and vegetables undecided

Poland

Dietetic foods, food
supplements and fortified foods

Dietetic foods, food
supplements and fortified foods

Poland undecided

France
Food additives and

flavourings

France Food additives and
flavourings

serious



DATA OPUBLIKOWANIAPRODUKTY

Ostrzeżenia publiczne dotyczące żywności

KOMUNIKATLP. LINKOPAKOWANIE

1. https://www.gov.pl/web/
gis/ostrzezenie-

publiczne-dotyczace-
zywnosci-wycofanie-
niektorych-partii-
batonow-marki-

vitanella-ba-i-yemgo-ze-
wzgledu-na-

zanieczyszczenie-
surowca-

wykorzystanego-do-ich-
produkcji-fragmentami-

szkla2

Wycofanie niektórych partii batonów
marki Vitanella, BA! i YEMGO ze względu na
zanieczyszczenie surowca wykorzystanego

do ich produkcji fragmentami szkła
 

Główny Inspektor Sanitarny został
poinformowany przez Bakalland S.A. o
prowadzonym przez tę firmę wycofaniu partii
batonów marki Vitanella, BA! i YEMGO ze
względu na zanieczyszczenie fragmentami
szkła surowca wykorzystanego do ich
produkcji.

Bakalland Baton BA! 5 orzechów 40g
(nr partii: 0002330006);

Bakalland Baton BA! 5 orzechów 40g
(nr partii: 0002331752);

Bakalland Baton YEMGO
czekoladowo-bakaliowy 40g (nr partii:

0002330871);
Bakalland Baton BA!lans Orzechowe

Słone Trio 35g (nr partii: 0002331492);
Baton BA! Protein Banan 35g (nr

partii: 0002332366);
Vitanella Baton musli orzech

arachidowy i laskowy 40g (nr partii:
0002329041);

Vitanella Baton musli orzech
arachidowy i laskowy 40g (nr partii:

0002330055);
Vitanella Baton musli orzech

arachidowy i laskowy 40g (nr partii:
0002332122).

Produkty: 

 
 

Producent:
 Bakalland S.A. Zakład Produkcyjny Janów

Podlaski 21-505, ul. Brzeska 70 

2022-01-18

28



DATA OPUBLIKOWANIAPRODUKTY

Wycofanie partii produktu pn. Buraczki
pasteryzowane wiórki ze względu na

możliwą obecność szkła
 

Główny Inspektor Sanitarny został
poinformowany, że w związku ze skargą
konsumenta na obecność fragmentów szkła w
produkcie pn. Buraczki pasteryzowane wiórki,
firma VICTUS Mielczarek i Kowalska Sp. j.
postanowiła wycofać partię produktu 

Ostrzeżenia publiczne dotyczące żywności

KOMUNIKATLP. LINKOPAKOWANIE

2. https://www.gov.pl/web/
gis/ostrzezenie-

publiczne-dotyczace-
zywnosci-wycofanie-
partii-produktu-pn-

buraczki-
pasteryzowane-wiorki-
ze-wzgledu-na-mozliwa-

obecnosc-szkla

Produkt: Buraczki pasteryzowane wiórki á
420 g

 
Numer partii: 25.08.2022/A

Data minimalnej trwałości: 25.08.2022
 

Producent: 
VICTUS Mielczarek i Kowalska Sp. J. 98-355

Działoszyn, ul. Sadowska 10
 
 

29

2022-01-21
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DECYZJA INSPEKCJI JAKOŚCI
HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW
ROLNO-SPOŻYWCZYCH 

SKJ.8361.7.2020 Z 05.10.2021

Filet z piersi kurczaka świeży
klasa A

 
 

Powód zakwestionowania:
wprowadzenie do obrotu produktu

jako świeże mięso drobiowe,
podczas gdy był to faktycznie
surowy wyrób mięsny o czym

świadczy przekroczenie
współczynnikia W/RP, obecność

kwasu octowego oraz wody dodanej
 

Szynka z fileta BERGIO a100 g
 
 
 

Powód zakwestionowania:
badania laboratoryjne wykazały

obecność DNA indyka,
niedeklarowanego w

oznakowaniu
 

 
Pudliszki Majonez gęsty i

kremowy 235 g
 
 

Powód zakwestionowania:
zaniżona zawartość żółtka jaja

kurzego w stosunku do deklaracji
podanej na etykiecie

 

WYBRANE DECYZJE ORGANÓW
URZĘDOWEJ KONTROLI ŻYWNOŚCI

DECYZJA INSPEKCJI JAKOŚCI
HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW
ROLNO-SPOŻYWCZYCH 
KO.8230.239.2021.1 Z

08.10.2021

DECYZJA INSPEKCJI JAKOŚCI
HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW
ROLNO-SPOŻYWCZYCH 

KO.8230.8.7.2021 Z 19.04.2021

DECYZJA INSPEKCJI JAKOŚCI
HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW
ROLNO-SPOŻYWCZYCH 

KO.8361.8.4.2021 Z 19.10.2021
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Zimny Lany Cydr Sandomierski

 
 
 

Powód zakwestionowania:
podanie nieprawidłowej i

wprowadzającej w błąd nazwy
środka spożywczego, tj. użycie

nazwy "cydr" do napoju
bezalkoholowego

 



Ważne wydarzenia miesiąca

EFSA: NOWY PROJEKT WYTYCZNYCH DOT. USTALANIA I
STOSOWANIA GÓRNYCH TOLEROWANYCH POZIOMÓW
SPOŻYCIA (UL) WITAMIN I SKŁADNIKÓW MINERALNYCH

Panel NDA Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) zatwierdził projekt wytycznych
dotyczących ustalania i stosowania górnych tolerowanych poziomów spożycia (UL) witamin i
niezbędnych minerałów z 2021 r. Wytyczne aktualizują wytyczne z 2000 r. byłego Komitetu Naukowego
ds. Żywności (SCF).

Aktualnie projekt wytycznych dotyczących nowych ocen ustalania limitów UL dla dziewięciu witamin i
minerałów znajduje się na etapie testowania. Po fazie pilotażowej wytyczne zostaną sfinalizowane i
ponownie opublikowane.

Link:
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/e200102
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