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INFORMACJA DLA PRODUCENTÓW I EKSPORTERÓW SUPLEMENTÓW DIETY 
 

Zgodnie ze stanowiskiem Głównego Inspektora Sanitarnego odnośnie suplementów diety  

prowadzenie wszelkich czynności urzędowych dotyczących suplementów diety wprowadzanych 

do obrotu, w tym wystawianie świadectw wolnej sprzedaży, certyfikatów zdrowia na potrzeby 

eksportu do państw trzecich, odbywa się wyłącznie przez powiatowe lub graniczne organy 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej, które prowadzą nadzór bieżący nad tymi towarami. 

 

Powyższe dokumenty wystawione przez Państwową Inspekcję Sanitarną mogą być 

legalizowane przez Krajową Izbę Gospodarczą. Procedury związane z legalizacją dostępne są na 

stronie www.legalizacja.kig.pl  

 

UWAGA: Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej nie upoważniają podmiotów komercyjnych do 

wydawania dokumentów urzędowych dotyczących suplementów diety, ani nie delegują im 

innych zadań o charakterze urzędowym. Dokumenty (Świadectwa, Certyfikaty) wystawiane przez 

podmioty komercyjne nie mają więc charakteru urzędowego i nie dają gwarancji uznania tego 

dokumentu przez organy państwa trzeciego, a także mogą wprowadzać w błąd sugerując, że 

dokument ma charakter urzędowy. 

 

W związku z tym takie dokumenty wystawiane przez podmioty komercyjne, w tym przez 

przedsiębiorców, nie podlegają legalizacji w Krajowej Izbie Gospodarczej. 

 

Eksporterzy zainteresowani uzyskaniem dokumentów urzędowych dla suplementów diety muszą 

kierować się do właściwego dla swojej siedziby powiatowego lub granicznego inspektora  

sanitarnego w miejscu wywozu. Dane kontaktowe właściwego urzędu można odnaleźć za 

pomocą wyszukiwarki jednostek Państwowej Inspekcji Sanitarnej, która znajduje się na stronie 

internetowej www.gis.gov.pl  w zakładce „Kontakt”. 

 

Wystawianie dokumentów przez Państwową Inspekcję Sanitarną poprzedzane jest odpowiednią 

weryfikacją stanu faktycznego na podstawie przepisów art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 

- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.) i może 

dotyczyć zakresu możliwego do tej weryfikacji przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, 

zgodnie z zakresem kompetencji. W przypadku Świadectw Zdrowia (Health Certificate) lub innych 

tego rodzaju dokumentów, wobec wagi stwierdzeń w nich zawartych, wystawienie dokumentu 

może być poprzedzone przeprowadzeniem określonych czynności związanych kontrolą graniczną, 

w szczególności na podstawie kontroli przedłożonej dokumentacji dotyczącej towaru oraz — 

jeżeli jest to uzasadnione oceną ryzyka — na podstawie kontroli identyfikacyjnej i bezpośredniej. 

http://www.legalizacja.kig.pl/
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