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Warszawa, dnia 12 marca 2020

Fundacja Europejski Instytut
Suplementów i Odżywek
ul. Kaliska 23 lok. 29
02-316 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa korespondencję przesłaną w dniu 3 marca 2020 r. dotyczącą
statusu powiadomień w rejestrze,

Departament Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia

w Głównym Inspektoracie Sanitarnym (zwany dalej „Departamentem”) uprzejmie informuje,
iż wyjaśnienie używanych obecnie w rejestrze statusów znajduje się na stronie internetowej
Głównego Inspektoratu Sanitarnego pod adresem: https://gis.gov.pl/aktualnosci/zmiany-wrejestrze-produktow-objetych-obowiazkiem-powiadamiania/ jak również na stronie rejestru
publicznego

pod

przyciskiem

„JAK

CZYTAĆ

https://powiadomienia.gis.gov.pl/instrukcja.pdf

ponadto

DANE
na

W

REJESTRZE”

stronie

internetowej:

https://gis.gov.pl/informacje-podstawowe/elektroniczy-system-powiadomien-pytania-i-odpowiedzi
publikowane są odpowiedzi na najczęściej zgłaszane pytania dotyczące rejestru oraz ESP.
Dodatkowo Departament wyjaśnia, iż w przypadku statusu „NIE PROWADZONO
POSTĘPOWANIA” – powiadomienie wymaga uzupełnienia, do przedsiębiorcy każdorazowo
będzie wysyłane pismo z uzasadnieniem czego wymaga uzupełnienie powiadomienia
m.in. specyfikacji potrzebnych do rozpatrzenia powiadomienia, rozbieżności informacji pomiędzy
etykietą, a powiadomieniem.
Odnośnie

statusu

„NIE

PROWADZONO

POSTĘPOWANIA”

–

zaproponowana

kwalifikacja nie istnieje w przepisach prawa lub nie podlega obowiązkowi powiadomienia, m.in.
odnosi się do powiadomień złożonych w latach poprzednich np. kwalifikując produkt jako środek
spożywczy zaspokajający zapotrzebowanie organizmu przy intensywnym wysiłku fizycznym,
zwłaszcza sporowców, natomiast od dnia 20 lipca 2016 roku taka kategoria żywności nie istnieje
w obecnych przepisach prawa.
Departament

nadmienia,

że

status

powiadomienia

„NIE

PROWADZONO

POSTĘPOWANIA” – zaproponowana kwalifikacja jest prawidłowa oznacza, że w stosunku
do produktu nie było prowadzone postępowanie wyjaśniające na podstawie art. 30 ustawy
z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1252,
z

późn.

zm.).

Natomiast

w

przypadku

statusu

„POSTĘPOWANIE

ZAKOŃCZONO”

– zaproponowana kwalifikacja jest prawidłowa w stosunku do produktów, co do których toczyło
się postepowanie wyjaśniające, o którym mowa w art. 30 ww. ustawy i postępowanie zakończyło
się.

Departament
NIEDOZWOLONY”

wyjaśnia,
oznacza,

że

że

status

produkt

powiadomienia

zawiera

składnik

„ZAWIERA

SKŁADNIK

niedozwolony.

Przykładem

są substancje znajdujące się na liście w załączniku III Części A – Substancje zakazane
rozporządzenia (WE) nr 1925/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia
2006 r. w sprawie dodawania do żywności witamin i składników mineralnych oraz niektórych
innych

substancji

Przykładowe

(Dz.

Urz.

uzasadnienie

UE

L

dostępne

404
jest

z
na

30.12.2006,
stronie

s.

26,

internetowej

z

późn.

pod

zm.).

adresem:

https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-nie-dla-johimby-lekarskiej-i-przesli-w-zywnosci/.
Departament nadmienia, że puste pole nadawane jest automatycznie każdemu
powiadomieniu

po

zarejestrowaniu

w

Elektronicznym

Systemie

Powiadamiania

(ESP).

Status taki oznacza, że nie została jeszcze przeprowadzona pogłębiona analiza danego
powiadomienia.
Kolejno, Departament uprzejmie informuje, że w przypadku składnika nieobecnego
na liście dostępnej w systemie należy przesłać informację o tym jaki składnik powinien zostać
dodany na adres: pomocesp@gis.gov.pl brakujące składniki o właściwościach fizjologicznych
dodawane są do listy w miarę możliwości na bieżąco.
Dodatkowo Departament wyjaśnia, że zgodnie z treścią art. 29 ww. ustawy w celu
monitorowania produktów wprowadzanych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
podmiot działający na rynku spożywczym, który wprowadza lub ma zamiar wprowadzić po raz
pierwszy do obrotu suplementy diety jest obowiązany powiadomić o tym Głównego Inspektora
Sanitarnego. Główny Inspektor Sanitarny nie wydaje decyzji o możliwości wprowadzenia do
obrotu suplementu diety. Dlatego skuteczne dokonanie zgłoszenia następują z chwilą wpłynięcia
powiadomienia do Głównego Inspektora Sanitarnego. W przypadku gdy skład produktu będzie
właściwy dla przypisanej kategorii żywności nie będzie prowadzone postepowanie wyjaśniające
i w rejestrze zamieszczony zostanie stosowny wpis „NIE PROWADZONO POSTĘPOWANIA –
PROPONOWANA KWALIFIKACJA JEST PRAWIDŁOWA”. Z przedsiębiorcą nie będzie
prowadzona odrębna korespondencja (przyjęcie do wiadomości), taka korespondencja nie będzie
też przesyłana do wiadomości organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Podstawową formą
komunikacji, w takiej sytuacji jest rejestr publiczny.

Z poważaniem
Przemysław Rzodkiewicz
Zastępca Dyrektora
/dokument podpisany elektronicznie/

Do wiadomości drogą elektroniczną:
Departament Zdrowia Publicznego i Rodziny w Ministerstwie Zdrowia
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