
 

INFORMACJA DLA WŁAŚCICELI PUNKTÓW SKUPU   

 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu Lubelskim 

informuje, że zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym 

podmioty działające na rynku spożywczym prowadzące punkty skupu 

owoców, warzyw i runa leśnego, w tym grzybów mają obowiązek 

dokonania zatwierdzenia i rejestracji swojej działalności zgodnie z art. 63 

ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności  

i żywienia (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1252). 

Zatwierdzenie zakładu i wpis do rejestru zakładów nie podlega opłacie.  

Natomiast zgodnie z art. 103 ust. 4 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, 
kto prowadzi działalność w zakresie produkcji lub obrotu żywnością bez złożenia 
wniosku o zatwierdzenie zakładu i wpis do rejestru zakładów (…), podlega karze 
pieniężnej. 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 81 8272118 lub 
bezpośrednio w Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Opolu Lubelskim, 
ul. Puławska 1 w Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku. 

 

 

 

 

 

 

 

 



WYMAGANIA DLA WŁAŚCICIELI PUNKTÓW SKUPU OWOCÓW   
  
 

1. Należy zapewnić dostęp wszystkim pracownikom do toalet i urządzeń  
do mycia rąk pod bieżącą wodą, (na stanie powinno być mydło antybakteryjne 
w płynie, ręczniki jednorazowe). 

 
2. Przy wykonywaniu pracy należy posiadać czystą odzież. 

 
3. Należy posiadać orzeczenie dla celów sanitarno-higienicznych. 

 
4. Pojemniki na surowce muszą być czyste, nieuszkodzone. 

 
5. Transport powinien odbywać się środkiem transportu czystym, w odpowiednim 

stanie sanitarno-technicznym. 
 

6. Punkt skupu powinien być zabezpieczony przez szkodnikami. 
 

7. Należy posiadać procedury/instrukcje dotyczące zachowania higieny przez 
plantatorów przy zbiorze i dostawie owoców i warzyw do punktu skupu. 

 
8. Należy przestrzegać obowiązku identyfikowalności/śledzenia surowców 

według zasady „krok w tył, krok w przód” (np. lista dostawców i odbiorców oraz 
opracować procedury w tym zakresie.   

 
9. Plantatorzy poprzez szkolenia lub w inny sposób powinni zostać 

poinformowani o możliwości przenoszenia zakażeń na owoce i skutkach tych 
zakażeń. 

 
10. Przedstawiciel punktu skupu do którego dostarczane są surowce powinien 

prowadzić kontrolę na terenie plantacji w zakresie respektowania przez 
dostawców wymogów higieny i zgodności postępowania z zapisami instrukcji 
w tym zakresie. 

 
11. Wszyscy dostawcy surowców muszą być wpisani do rejestru zakładów 

podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 
 
Egzekwowanie zasad higienicznych przy zbiorze, transporcie surowców oraz  
dostarczanie surowców tylko przez zarejestrowanych producentów powinno być na 
bieżąco weryfikowane przez właścicieli punktów skupu. 
 
Brak przestrzegania ww. obowiązków powinno skutkować odmową przyjęcia 
surowców od tych dostawców. 

 

Przestrzeganie powyższych wymagań będzie przedmiotem kontroli przez 
organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

 


