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Polish 

Reminder: Cannabidiol (CBD) Is Prohibited in Food and Drink 

 

Dear Business Owner:  

In December 2018, the U.S. Food and Drug Administration (FDA) stated that it is unlawful to add 

cannabidiol (CBD) to food or drink. As a result, the New York City Health Code also prohibits adding CBD 

to food or drink, including in packaged food products.   

Beginning July 1, 2019, the Health Department began embargoing food and drink products that contain 

CBD — the products have to be returned to the supplier or discarded. Starting October 1, 2019, the 

Health Department will begin issuing violations subject to fines following a hearing at the OATH 

Health Tribunal. For restaurants and food carts and trucks, violation points will count towards an 

establishment’s letter grade. 

For more information on CBD in food or drink, please visit the FDA website: 

https://www.fda.gov/NewsEvents/PublicHealthFocus/ucm421168.htm  

We will update you on our enforcement of this product if the FDA updates its guidance or if there are 

changes in New York State law. 

If you have any questions, please email the Health Department’s Office of Food Safety at 
infobfscs@health.nyc.gov or call 646-632-6001.         
         
 

Przypomnienie: Kannabidiol (CBD) jest zabroniony  

w żywności i napojach 

 

Szanowny właścicielu firmy!  

W grudniu 2018 roku Amerykańska Agencja Żywności i Leków (FDA) ogłosiła, że dodawanie 

kannabidiolu (CBD) do żywności lub napojów jest nielegalne. W związku z tym, Kodeks Zdrowia miasta 

Nowy Jork również zakazuje dodawania CBD do żywności lub napojów, w tym do produktów 

pakowanych. 

Począwszy od 1 lipca 2019, Wydział Zdrowia nałoży embargo na produkty żywnościowe i napoje 

zawierające CBD – produkty te zostaną zwrócone do dostawcy lub wyrzucone. Począwszy od  

1 października 2019 roku Wydział Zdrowia zacznie wystawiać mandaty karne związane z opłatą 

grzywny za naruszenie przepisów, po rozprawie w Trybunale Zdrowia OATH. W przypadku 

restauracji i food trucków punkty karne za naruszenie przepisów będą naliczane na poczet punktacji 

wymaganej do wydania litery określającej klasę jakości. 

Więcej informacji na temat CBD w żywności i napojach można znaleźć na stronie FDA: 

https://www.fda.gov/NewsEvents/PublicHealthFocus/ucm421168.htm 

Będziemy na bieżąco informować Państwa o naszych działaniach związanych z tym produktem, jeśli FDA 

wyda nowe zalecenia lub w przypadku zmian przepisów stanu Nowy Jork. 

W przypadku pytań prosimy o wysłanie wiadomości do Biura Bezpieczeństwa Żywności Wydziału 
Zdrowia na adres infobfscs@health.nyc.gov lub zadzwonić pod numer 646-632-6001. 
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