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Praktyczne funkcjonowanie systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych 

produktach Żywnościowych i środkach Żywienia zwierząt (RASFF)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RASFF UE (Rapid Alert System for Food and Feed of the European Union) to europejski system 
szybkiego ostrzegania o niebezpiecznych produktach Żywnościowych obowiązujący we wszystkich 
krajach Unii. 
 
W systemie RASFF biorą udział wszystkie państwa Unii Europejskiej oraz państwa Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego (Norwegia, Lichtenstein i Islandia). System dostępny jest także dla krajów 
trzecich i organizacji międzynarodowych po podpisaniu umów o wzajemności i poufności (zgodnie z 
Rozporządzeniem Komisji Europejskiej 178/2002). 
 
Struktura RASFF zbudowana jest na zasadzie sieci. Każdy kraj uczestniczący w systemie ma na swoim 
terenie krajowy punkt kontaktowy mający łączność z centralnym punktem kontaktowym (punkty 
kontroli na zewnętrznych granicach Unii Europejskiej także są połączone z systemem szybkiego 
ostrzegania). Każdy punkt ma własną skrzynkę poczty e-mail. Na ten adres przesyłane są informacje 
rozpowszechniane w systemie. Do wymiany informacji w obrębie systemu służą przygotowane 
formularze:  
- formularz powiadomienia – kontrola na rynku; 
- formularz powiadomienia – odrzucenie na granicy;  
- formularz dodatkowego powiadomienia  – follow up.  



Powiadomienie o zagrożeniu odnosi się do sytuacji, gdy konieczna jest natychmiastowa 
interwencja.  
Powiadomienie informacyjne nie wymaga podjęcia natychmiastowej interwencji, ale może 
dostarczać przydatnych informacji o źródle zagrożenia.  
Wiadomości/informacje dostarczają innych przydatnych informacji niezwiązanych 
bezpośrednio z wystąpieniem zagrożenia żywności. 

 
Konsumenci mogą być pewni, ze produkty, których dotyczyło ostrzeżenie zostały wycofane z 
rynku 
 
Działanie systemu szybkiego ostrzegania 
 
W momencie otrzymania informacji o pojawieniu na podlegającym mu terenie produktu zagrażającego 

bezpieczeństwu żywności Krajowy Punkt Kontaktowy w Głównym Inspektoracie Sanitarnym: 
 

• identyfikuje produkt,  
• szacuje zagrożenie uwzględniając przeprowadzone testy i analizy reprezentatywne dla 

oceny zagrożenia bezpieczeństwa żywności,  
• zbiera dane na temat przeprowadzonych testów, którym był poddany produkt oraz 

informacje na temat jego pochodzenia. 
 

Kraj uczestniczący w systemie jest zobowiązany do natychmiastowego wysłania informacji 
o zagrożeniu do centralnego punktu kontrolnego. 

 
Wysłane dane są weryfikowane przez Komisję RASFF, a następnie tworzony jest 
dokument posiadający: 

 
• stronę główną zawierającą typ powiadomienia i potencjalnego zagrożenia,  
• powiadomienie w oryginalnej wersji językowej wraz z tłumaczeniem na 

język angielski,  
• dołączone, dokumenty (np.: certyfikaty, raporty z badań),  
• kod identyfikacyjny. 

 
Powyższy dokument publikowany jest na stronie Internetowej systemu CIRCA. Organy urzędowej 
kontroli żywności, w tym Państwowej Inspekcji Sanitarnej odpowiedzialne za przekazywanie informacji 
o niebezpiecznych produktach żywnościowych i środkach żywienia zwierząt w ramach systemu RASFF 
mają dostęp do strony internetowej Komisji Europejskiej CIRCA. Na stronie tej publikowane są 
wszystkie informacje nt. funkcjonowania systemu, a w szczególności powiadomienia przesyłane przez 
członków sieci posiadających indywidualny kod dostępu. Osoby korzystające ze strony CIRCA są 
zobowiązane do systematycznego przeglądania wszystkich powiadomień zamieszczanych na tej stronie 
w celu zweryfikowania, czy problem może dotyczyć Polski. Dotyczy to w równym stopniu GSSE 
(Granicznych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych) sprawujących nadzór nad żywnością przekraczającą 
granicę Unii Europejskiej. Wiedza o produktach, które zostały odrzucone na poszczególnych                        
przejściach granicznych jest niezbędna ze względu na możliwość występowania prób wprowadzenia 
zakwestionowanej żywności na teren Wspólnoty poprzez inny punkt kontroli granicznej. 
 

Jeżeli produkt będący źródłem zagrożenia pochodzi z kraju trzeciego lub ma zostać do niego 
eksportowany, Komisja RASFF wysyła list do władz tego państwa. Informuje w nim o wykryciu 
takiego zagrożenia dołączając dokumenty pomocne przy identyfikacji i usunięciu zagrażającego 
produktu. 
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