
NOTATKA ze wspólnego posiedzenia  

Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Samorządu Terytorialnego 

i Administracji Państwowej 

Nr posiedzenia: 65  Nr posiedzenia: 196 

Data posiedzenia:  4 listopada 2014 r. 

  

 

Posiedzeniu przewodniczył: przewodniczący Komisji Nauki, Edukacji i Sportu Kazimierz Wiatr. 

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie 

żywności i żywienia (druk senacki nr 748, druki sejmowe nr 1127, 

1127-A, 2797). 

W posiedzeniu uczestniczyli:  senatorowie członkowie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu: 

Ryszard Bonisławski, Ryszard Knosala, Andrzej Misiołek, 

Kazimierz Wiatr, Józef Zając,senatorowie członkowie Komisji 

Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej: Tadeusz 

Arłukowicz, Witold Gintowt-Dziewałtowski, Stanisław Iwan, 

Andrzej Matusiewicz, Ireneusz Niewiarowski, Jarosław Obremski, 

Andrzej Pająk, Jadwiga Rotnicka, Janina Sagatowska, Janusz 

Sepioł, Krzysztof Słoń, 

 
 goście: 

 Ministerstwo Zdrowia: 

 podsekretarz stanu Igor Radziewicz-Winnicki, 

 główny specjalista w Departamencie Zdrowia Publicznego 

Maria Tyszko, 

 specjalista w Departamencie Zdrowia Publicznego Sara 

Franke, 

 specjalista w Departamencie Prawnym Michel Ryba, 

 Ministerstwo Edukacji Narodowej: 

 starszy specjalista w Departamencie Zwiększania Szans 

Edukacyjnych Katarzyna Dramińska, 

 referent prawny w Departamencie Prawnym Kamil Bobel, 

 Główny Inspektorat Sanitarny: 

 p.o. głównego inspektora sanitarnego Marek Posobkiewicz, 

 główny specjalista w Departamencie Bezpieczeństwa 

Żywności i Żywienia Ewa Rucińska, 

 naczelnik wydziału w Departamencie Bezpieczeństwa 

Żywności i Żywienia Barbara Olędzka,  

 Biuro Rzecznika Praw Dziecka: 

 referent prawny Ewelina Buś, 

 dyrektor Zespołu ds. Edukacji i Wychowania Beata 

Sobocińska, 

 Ministerstwo Spaw Wewnętrznych: 

 główny specjalista ds. żywienia i żywność Beata 
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Jarzębowska. 

  Kancelaria Senatu: 

 pracownik Biura Legislacyjnego Jakub Zabielski. 

 

 

Przebieg posiedzenia:  

Ad 1. 

 

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Igor Radziewicz-Winnicki poinformował, że 

ustawa ma na celu ograniczenie dostępu dzieci do produktów żywnościowych  

zawierających znaczną ilość składników szkodliwych dla ich rozwoju. Chodzi o żywność o 

wysokiej zawartości nasyconych kwasów tłuszczowych, soli i cukru taką, jak: chipsy, 

napoje energetyzujące, fast foody i produkty instant; produkty te spożywane w nadmiarze 

mogą być przyczyną przewlekłych chorób dietozależnych. Nowelizacja przewiduje 

również wprowadzenie dodatkowych ograniczeń dotyczących sprzedaży, podawania, 

reklamy i promocji wymienionych środków spożywczych w szkołach od podstawowych do 

ponadgimnazjalnych, z wyjątkiem szkół dla dorosłych. 

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego zaprezentował opinię w sprawie ustawy wraz 

z propozycjami poprawek o charakterze technicznolegislacyjnym.  

Senatorowie zgłosili wiele pytań do przedstawiciela rządu. Senator Janusz Sepioł i senator 

Andrzej Matusiewicz zapytali, na jakim etapie prac jest rozporządzenie zawierające wykaz 

artykułów spożywczych, które będzie można sprzedawać w sklepikach szkolnych. 

Odpowiadając na pytania senatorów, wiceminister Radziewicz-Winnicki poinformował, że 

prace nad rozporządzeniem zawierającym ogólny katalog produktów są na wstępnym 

etapie. Wynika to stąd, że w polskim prawodawstwie nie ma zdefiniowanych kategorii 

żywieniowych.  

W dyskusji senatorowie Ryszard Bonisławski i Krzysztof Słoń wyrazili wiele zastrzeżeń i 

wątpliwości do omawianej ustawy. Zastanawiali się m.in. nad celowością likwidacji 

sklepików szkolnych oraz możliwością pojawienia się szkodliwych produktów pod inną 

nazwą. Podnosili także kwestię automatów szkolnych, w których sprzedawana jest 

niezdrowa żywność.  

Senator Kazimierz Wiatr zgłosił poprawki zaproponowane przez Biuro Legislacyjne, które  

zostały przyjęte przez komisje. 

Na sprawozdawcę komisji wybrano senatora Ryszarda Bonisławskiego. 

 

Konkluzja: Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 748 B). 

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową. 

Opracowano w BPS 


