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Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przesłać 

Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej 

Polskiej na 78. posiedzeniu w dniu 23 października 2014 r. ustawę  

o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. 

 

 

Z wyrazami szacunku 

 

 (-) Radosław Sikorski 

 

 

michnie
Data publikacji



 

 

 

 

 

 

 

USTAWA 

z dnia 23 października 2014 r. 

 

o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia  

 

Art. 1. 

W ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 

2010 r. Nr 136, poz. 914, z późn. zm.
1)

) wprowadza się następujące zmiany: 

1) po dziale II dodaje się dział IIa w brzmieniu: 

„Dział IIa 

Żywność i żywienie w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego, w 

szkołach, z wyłączeniem szkół dla dorosłych, oraz w placówkach systemu oświaty 

 Art. 52c. 1. Na terenie przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego 

oraz w szkołach, z wyłączeniem szkół dla dorosłych, a także w pla-

cówkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 pkt 3, 5 i 7 

ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 

r. Nr 256, poz. 2572, z pózn. zm.
2)

): 

1) sprzedawane mogą być wyłącznie środki spożywcze objęte gru-

pami środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzie-

ciom i młodzieży w tych podmiotach określonymi w przepisach 

wydanych na podstawie ust. 6 pkt 1;  

2) w ramach żywienia zbiorowego dzieciom i młodzieży podawane 

mogą być wyłącznie środki spożywcze, które spełniają wyma-

gania określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 6 pkt 

2. 

2. W podmiotach, o których mowa w ust. 1, zabrania się reklamy oraz 

promocji polegającej na prowadzeniu działalności zachęcającej do 

nabywania środków spożywczych innych niż objęte grupami środ-

ków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i mło-

                                                 
1)

 Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010, Nr 21, poz. 105, Nr 182, poz. 

1228 i nr 230, poz. 1511 oraz z 2011 r., Nr 106, poz. 622, Nr 122, poz. 692 i Nr 171, poz. 1016. 
2)

 Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 

2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 

1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. 

Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 

1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 

6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, 

poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 

654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979, z 2013 r. poz. 87, 

827, 1191, 1265, 1317 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598, 642, 811, 1146 i 1198. 



2 

 

 

dzieży w tych podmiotach określonymi w przepisach wydanych na 

podstawie ust. 6 pkt 1 oraz niespełniających wymagań określonych 

w przepisach wydanych na podstawie ust. 6 pkt 2. 

3. Dyrektor przedszkola, a w przypadku innej formy wychowania 

przedszkolnego prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jed-

nostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną – także osoba 

kierująca daną inną formą wychowania przedszkolnego albo dyrek-

tor szkoły lub dyrektor placówki, o której mowa w art. 2 pkt 3, 5 i 7 

ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty może ustalić, w 

porozumieniu z radą rodziców, szczegółową listę produktów do-

puszczonych do sprzedaży lub podawania do spożycia w ramach 

żywienia zbiorowego w oparciu o przepisy wydane na podstawie ust. 

6.  

4. W podmiotach, o których mowa w ust. 1, w których nie funkcjonuje 

rada rodziców, listę produktów, o której mowa w ust. 3, może ustalić 

dyrektor przedszkola, a w przypadku innej formy wychowania 

przedszkolnego prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jed-

nostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną – także osoba 

kierująca daną inną formą wychowania przedszkolnego albo dyrek-

tor szkoły lub dyrektor placówki, o której mowa w art. 2 pkt 3, 5 i 7 

ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. 

5. W przypadku naruszenia przepisów ust. 1–4, dyrektor przedszkola, a 

w przypadku innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej 

przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego 

lub osobę fizyczną – także osoba kierująca daną inną formą wycho-

wania przedszkolnego, dyrektor szkoły oraz dyrektor placówki, o 

której mowa w art. 2 pkt 3, 5 i 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o 

systemie oświaty są uprawnieni do rozwiązania, bez zachowania 

terminu wypowiedzenia, umowy z podmiotem prowadzącym sprze-

daż środków spożywczych lub podającym dzieciom i młodzieży 

środki spożywcze w ramach żywienia zbiorowego, bez odszkodo-

wania. 

6. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządze-

nia: 

1) grupy środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży 

dzieciom i młodzieży w podmiotach, o których mowa w ust. 1, 

2) wymagania, jakie muszą spełniać środki spożywcze podawane 

dzieciom i młodzieży w ramach żywienia zbiorowego w pod-

miotach, o których mowa w ust. 1  

– uwzględniając normy żywienia dzieci i młodzieży oraz mając na 

względzie wartości odżywcze i zdrowotne środków spożywczych.”; 

2) w art. 103: 

a) w ust. 1 dodaje się pkt 8 w brzmieniu: 

„8) w podmiotach, o których mowa w art. 52c ust. 1, wbrew przepisom art. 

52c ust. 1 i 2 oraz przepisom wydanym na podstawie art. 52c ust. 6: 
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a) prowadzi sprzedaż, reklamę lub promocję środków spożywczych, 

b) podaje środki spożywcze dzieciom i młodzieży w ramach żywienia 

zbiorowego,”, 

b) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) pkt 4 i 8 – wysokość kary pieniężnej może być wymierzona do 5 000 zł, 

nie mniej niż 1 000 zł.”. 

 

Art. 2.  

Podmioty prowadzące w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy działalność, o której 

mowa w art. 52c ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, dostosują swoją działalność do wy-

magań określonych w dziale IIa ustawy zmienianej w art. 1, w terminie 3 miesięcy od 

dnia wejścia niniejszej ustawy w życie. 

 

Art. 3.  

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r. 

 

 

 

 MARSZAŁEK SEJMU 

 

 

 (-) Radosław Sikorski 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 


