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Podmioty/osoby sprzedające grzyby rosnące w warunkach naturalnych

W związku z trwającym obecnie sezonem zbioru grzybów rosnących w warunkach 
naturalnych Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku przypomina 
o wymaganiach ujętych w obowiązujących przepisach prawa żywnościowego w zakresie handlu 
grzybami rosnącymi w warunkach naturalnych. Powyższe podyktowane jest doniesieniami 
medialnymi oraz informacjami dotyczącymi zatruć grzybami, w tym również przypadków 
śmiertelnych. Główną przyczyną zatrucia grzybami jest niewłaściwe rozpoznanie jadalnych
 i trujących grzybów oraz nieodpowiednie przygotowanie potraw z niektórych jadalnych grzybów. 
Zatrucia grzybami są bardzo niebezpieczne i mogą prowadzić do nieodwracalnych zmian w 
narządach wewnętrznych, co nader często kończy się utratą życia. Mogą mieć także postać zatruć 
objawiających się najczęściej bólami brzucha, wymiotami, biegunką, czasami podwyższoną 
temperaturą oraz wpływać ujemnie na system nerwowy człowieka. Leczenie pacjentów po 
zatruciach grzybami jest długotrwałe.

W związku z powyższym przy sprzedaży grzybów konieczne jest przestrzegane wymagań 
wynikających w obowiązujących przepisów prawa żywnościowego.
Podstawowe wymagania w zakresie obrotu grzybami oraz produkcji przetworów grzybowych, 
grzybów i środków spożywczych zawierających grzyby zostały uregulowane przepisami ujętymi 
w rozdziale 10 ustawy z dnia 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2020 
r. poz. 2021, ze zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2011 roku w sprawie 
grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych, środków spożywczych 
zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy (Dz.U. nr 2020, poz. 
1048 z późn. zm.).
Zgodnie z artykułem 41 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, przetwarzane 
i wprowadzane do obrotu są jedynie grzyby uprawne oraz grzyby rosnące w warunkach 
naturalnych, świeże lub suszone, znajdujące się w wykazie wprowadzonym rozporządzeniem 
Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2011 roku.
Dopuszczenie do sprzedaży grzybów świeżych rosnących w warunkach naturalnych potwierdzane 
jest atestem na grzyby świeże, wydanym przez klasyfikatora grzybów lub grzyboznawcę.
Natomiast dopuszczenie do obrotu grzybów suszonych pozyskiwanych z grzybów rosnących 
w warunkach naturalnych potwierdzane jest atestem na grzyby suszone, wydanym przez 
grzyboznawcę. Wzory atestów zostały określone w załącznikach do ww. rozporządzenia, tj: 
 w załączniku nr 3 – Atest na grzyby świeże,
 w załączniku nr 4 - Atest na grzyby suszone.
Klasyfikatorem grzybów może zostać osoba, która jest pełnoletnia, ukończyła co najmniej 
gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową i kurs specjalistyczny dla kandydatów na 
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klasyfikatorów grzybów oraz zdała egzamin przed komisją egzaminacyjną powołaną przez 
państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego. Grzyboznawcą może zostać osoba, która 
jest pełnoletnia, posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe, ukończyła kurs 
specjalistyczny dla kandydatów na grzyboznawców oraz zdała egzamin przed komisją 
egzaminacyjną powołaną przez państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego działającego 
z upoważnienia Głównego Inspektora Sanitarnego. Kursy specjalistyczne dla kandydatów na 
klasyfikatorów grzybów oraz na grzyboznawców obejmują część teoretyczną i zajęcia praktyczne. 
Ramowy program kursu specjalistycznego dla kandydatów na klasyfikatorów grzybów oraz 
kandydatów na grzyboznawców są określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia. W przypadku, 
gdy dana osoba nieprawidłowo wykonuje swoje obowiązki, a w szczególności dokonuje 
nieprawidłowej oceny grzybów i niezgodnie z przepisami wystawia atesty na grzyby można jej 
odebrać uprawnienia klasyfikatora grzybów lub grzyboznawcy.
Z zapisu zawartego w § 4 ust. 1 ww. rozporządzenia wynika, iż grzyby świeże, rosnące w 
warunkach naturalnych, oraz grzyby suszone pozyskiwane z grzybów rosnących w warunkach 
naturalnych, mogą być oferowane konsumentowi finalnemu: 
 wyłącznie w placówkach handlowych lub na targowiskach;
 pod warunkiem uzyskania atestu na grzyby świeże lub atestu na grzyby suszone.
Ponadto zgodnie z zapisem § 6 grzyby suszone pozyskiwane z grzybów rosnących w warunkach 
naturalnych, przeznaczone bezpośrednio dla konsumenta finalnego, są wprowadzane do obrotu
 w opakowaniu oznakowanym zgodnie z ww. rozporządzeniem.

Biorąc pod uwagę powyższy zapis grzyby świeże i suszone mogą być oferowane konsumentowi 
finalnemu wyłącznie w placówkach handlowych lub na targowiskach pod warunkiem 
uzyskania atestu na grzyby świeże lub atestu na grzyby suszone. Sprzedaż grzybów bez 
atestów jest karalna.

Wszystkie osoby jak i podmioty gospodarcze zajmujące się wprowadzaniem do obrotu lub 
produkcją przetworów grzybowych, grzybów albo artykułów spożywczych zawierających grzyby 
obowiązane są do znajomości oraz przestrzegania zapisów prawa obowiązującego w tym zakresie.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY

w Białymstoku

Waldemar Kulesza
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/


		2021-09-28T09:30:33+0000
	Waldemar Kulesza




