
U C H WA Ł A  

S E N A T U  R Z E C Z Y P O S P O L I T E J  P O L S K I E J  

z dnia 20 listopada 2014 r. 

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia 

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 23 października 

2014 r. ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, wprowadza do jej 

tekstu następujące poprawki: 

1)  w art. 1 przed pkt 1 dodaje się pkt … w brzmieniu: 

„…) w art. 1 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Ustawa reguluje również: 

1) zasady sprzedaży, reklamy i promocji środków spożywczych, 

2) wymagania w zakresie żywienia dzieci i młodzieży w ramach żywienia 

zbiorowego 

– w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego, szkołach, 

z wyłączeniem szkół dla dorosłych, a także w placówkach 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.), 

zwanych dalej „jednostkami systemu oświaty”.”;”; 

2)  w art. 1 w pkt 1, określenie zakresu regulacji w nazwie działu IIa otrzymuje 

brzmienie: 

„Środki spożywcze oraz żywienie dzieci i młodzieży w jednostkach 

systemu oświaty”; 

3)  w art. 1 w pkt 1, w art. 52c: 

a) w ust. 1: 

– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„W jednostkach systemu oświaty:”,  

– w pkt 1 wyraz „podmiotach” zastępuje się wyrazem „jednostkach”, 
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b) w ust. 2 wyrazy „W podmiotach, o których mowa w ust. 1,” zastępuje się 

wyrazami „W jednostkach systemu oświaty” oraz wyrazy „w tych podmiotach” 

zastępuje się wyrazami „w tych jednostkach”, 

c) w ust. 4 wyrazy „W podmiotach, o których mowa w ust. 1” zastępuje się 

wyrazami „W jednostkach systemu oświaty”, 

d) w ust. 6 w pkt 1 i 2 wyrazy „w podmiotach, o których mowa w ust. 1” zastępuje 

się wyrazami „w jednostkach systemu oświaty”; 

4)  w art. 1 w pkt 1, w art. 52c: 

a) w ust. 1 w pkt 2 wyraz „podawane” zastępuje się wyrazem „stosowane”, 

b) w ust. 3 wyrazy „podawania do spożycia” zastępuje się wyrazem „stosowania”, 

c) w ust. 5 wyrazy „podającym dzieciom i młodzieży środki spożywcze w ramach 

żywienia zbiorowego” zastępuje się wyrazami „działalność w zakresie 

zbiorowego żywienia dzieci i młodzieży”, 

d) w ust. 6 w pkt 2 wyrazy „podawane dzieciom i młodzieży w ramach żywienia 

zbiorowego” zastępuje się wyrazami „stosowane w ramach żywienia 

zbiorowego dzieci i młodzieży”; 

5)  w art. 1 w pkt 2: 

a) w lit. a: 

– w poleceniu nowelizacyjnym wyrazy „pkt 8” zastępuje się wyrazami „pkt 8–

10”, 

– pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

„8) w ramach prowadzonej działalności sprzedaje w jednostce systemu 

oświaty środki spożywcze inne niż objęte grupami środków 

spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży 

określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 52c ust. 6 

pkt 1,”, 

– dodaje się pkt 9 i 10 w brzmieniu: 

„9) w ramach prowadzonej działalności reklamuje lub promuje 

w jednostce systemu oświaty środki spożywcze inne niż objęte 

grupami środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży 
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dzieciom i młodzieży określonymi w przepisach wydanych na 

podstawie art. 52c ust. 6 pkt 1 lub niespełniające wymagań 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 52c ust. 6 

pkt 2, 

10) prowadząc działalność w zakresie zbiorowego żywienia dzieci 

i młodzieży w jednostce systemu oświaty w ramach żywienia 

zbiorowego stosuje środki spożywcze nieodpowiadające 

wymaganiom określonym w przepisach wydanych na podstawie 

art. 52c ust. 6 pkt 2”, 

b) w lit. b, w pkt 2 wyrazy „pkt 4 i 8” zastępuje się wyrazami „ pkt 4, 8–10” oraz 

kropkę na końcu zastępuje się średnikiem; 

6)  skreśla się art. 2. 
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U Z A S A D N I E N I E  

 

Na posiedzeniu w dniu 20 listopada 2014 r. Senat rozpatrzył ustawę o zmianie ustawy 

o bezpieczeństwie żywności i żywienia uchwalając do niej 6 poprawek. 

Dodając do ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia regulacje dotyczące 

żywności i żywienia w niektórych jednostkach systemu oświaty, nie zmieniono przepisu 

określającego zakres przedmiotowy ustawy (art. 1) od strony pozytywnej. Przepis art. 1 

określa jakie stosunki (sprawy) ustawodawca reguluje w nowelizowanej ustawie. 

Regulowanie w ustawie kwestii wykraczających poza określony zakres przedmiotowy 

narusza § 3 ust. 2 Zasad techniki prawodawczej. W myśl tego przepisu, w ustawie nie należy 

zamieszczać regulacji, które regulowałyby sprawy wykraczające poza wyznaczony przez nią 

zakres przedmiotowy. Należy też pamiętać, iż złamanie nakazu konsekwencji co do zakresu 

przedmiotowego stoi w sprzeczności z dyrektywą dobrej legislacji jaką jest nakaz 

formułowania aktu normatywnego i tworzenia systemu prawa w sposób komunikatywny dla 

adresata. W tym przypadku zastrzeżenia dotyczyłyby komunikatywności w aspekcie 

wyszukiwawczym. W związku z tym, w poprawce nr 1 proponuje się, aby ustawa 

nowelizująca zmodyfikowała również art. 1 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, 

w taki sposób, aby przepis ten wprost obejmował zakresem ustawy problematykę 

dodawanych do ustawy regulacji. 

We wspomnianej poprawce, kierując się ekonomiką języka prawnego, zaproponowano 

również wprowadzenie do ustawy skrótu „jednostki systemu oświaty” dla oznaczenia 

określenia złożonego – „przedszkole, inne formy wychowania przedszkolnego oraz szkoły, 

z wyłączeniem szkół dla dorosłych, a także placówki systemu oświaty, o których mowa 

w art. 2 pkt 3, 5 i 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty”. W następstwie 

poprawką nr 3 zmienia się te przepisy, które posługiwały się określeniem zbiorczym. 

Odpowiednio zmieniono także oznaczenie przedmiotu regulacji w tytule dodawanego 

działu IIa (poprawka nr 2). Przy czym w tym ostatnim przypadku, dodatkowym argumentem 

przemawiającym za zmianą jest wynikający z Zasad techniki prawodawczej nakaz 

formułowania tytułów jednostek systematyzacyjnych w sposób zwięzły i adekwatnie 

informujący o problematyce, której dotyczą przepisy zawarte w jednostce systematyzacyjnej. 

Ustawodawca przewiduje, iż na podmioty, które będą prowadziły swoją działalność na 

terenie jednostki systemu oświaty w sposób niezgodny z dodawanymi do nowelizowanej 
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ustawy przepisami, państwowy wojewódzki inspektor sanitarny będzie mógł nałożyć karę 

pieniężną. Nie kwestionując samego rozwiązania, Senat zwrócił uwagę na nie do końca 

jednoznaczne brzmienie dodawanego przepisu. Przepis art. 103 ust. 1 pkt 8 lit. b 

interpretowany literalnie może sugerować, iż kara pieniężna będzie nakładana nie na podmiot 

prowadzący działalność polegającą na zbiorowym żywieniu (np. szkołę, przedsiębiorcę), ale 

na osobę, która faktycznie wydaje posiłek (np. kelnera/kelnerkę). Interpretację tę uzasadnia 

słownikowa definicja czasownika „podawać”. Zgodnie z Nowym słownikiem poprawnej 

polszczyzny PWN „podawać”, w podstawowym znaczeniu, oznacza „dawać komuś coś do 

ręki”. Ponadto, w ocenie Senatu, nie jest jednoznaczne, czy określone w dodawanym 

przepisie znamiona czynu, który będzie podlegał sankcji, spełnione mają być kumulatywnie, 

czy też każda z liter w pkt 8 stanowi odrębny przepis sankcyjny (de facto trzy przepisy). 

Mając na uwadze charakter dodawanego przepisu (ma on „zmusić” prowadzących określoną 

działalność do postępowania zgodnie z określonymi ustawą zasadami) oraz jego dolegliwość 

dla adresatów, przepis ten musi być skonstruowany w taki sposób, aby nie było żadnych 

wątpliwości w zakresie tego, kto podlega odpowiedzialności, w jakich okolicznościach 

sankcja będzie mogła być wymierzona oraz jaka sankcja grozi w przypadku wypełnienia 

znamion czynu określonych w przepisie sankcyjnym. W związku z powyższym, zakładając iż 

odpowiedzialnym będzie podmiot prowadzący działalność oraz, że w pkt 8 w literach 

sformułowano niezależne przepisy karnoadministracyjne uchwalono poprawkę nr 5. 

W poprawce tej skorelowano również przepisy sankcyjne z odpowiadającymi im przepisami 

materialnymi określającymi nakazy bądź zakazy. Treść pkt 8 odpowiada nakazowi z art. 52c 

ust. 1 pkt 1, treść pkt 9 odpowiada zakazowi z art. 52c ust. 2, natomiast treść pkt 10 

odpowiada nakazowi z art. 52c ust. 1 pkt 2. 

Pamiętając o słownikowej definicji wyrazu „podawać”, w proponowanym brzmieniu 

pkt 10 zaproponowano posłużenie się, w miejsce tego wyrazu, czasownikiem „stosować”. 

W podstawowym słownikowym znaczeniu wyraz „stosować” oznacza „używać czegoś 

w jakimś celu”. Zdaniem Senatu wyraz ten lepiej oddaje intencje prawodawcy. Co więcej, 

analizując tę kwestię należy pamiętać, iż zgodnie z art. 3 ust. 1 nowelizowanej ustawy, 

środkiem spożywczym może być zarówno substancja, jak i produkt. Trudno sobie wyobrazić, 

jak miałoby wyglądać podawanie substancji do ręki. Konsekwencją poprawki nr 5 jest 

poprawka nr 4. 
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Mając na uwadze długość vacatio legis ustawy (wejdzie ona w życie 1 września 

2015 r.), nasunęło się pytanie o cel uchwalenia art. 2. W przepisie tym przesądzono, iż 

podmioty, które w dniu wejścia w życie ustawy będą prowadziły w jednostkach systemu 

oświaty działalność w zakresie sprzedaży środków spożywczych lub zbiorowego żywienia 

dzieci i młodzieży, będą mogły do 30 listopada 2015 r. sprzedawać bądź stosować środki 

nieodpowiadające wymaganiom przewidzianym w nowelizowanej ustawie i rozporządzeniu, 

które zostanie wydane na jej podstawie. Oznacza to, iż w pierwszych 3 miesiącach roku 

szkolnego 2015/2016 będziemy mieli do czynienia ze swego rodzaju dualizmem w zakresie 

zasad żywienia dzieci i młodzieży. Podmioty, które prowadzące działalność w dniu wejścia 

w życie nowelizacji będą mogły jeszcze przez jakiś czas działać na dotychczasowych 

zasadach, natomiast podmioty, które rozpoczną działalność po tym dniu obowiązane będą do 

stosowania nowych reguł. Może to prowadzić do sytuacji, które trudno uznać za zgodne 

z intencją prawodawcy, np. na korytarzu szkoły obok siebie będą stały dwa automaty, przy 

czym w jednym będzie można kupić tylko wodę mineralną, a w drugim wodę mineralną 

i nieobjęty grupą środków spożywczych dopuszczonych sprzedaży w szkole napój gazowany, 

a działo się tak będzie tylko dlatego, iż jeden automat został „wstawiony” do szkoły do 1 

września 2015 r., zaś drugi po tym dniu. Istotą art. 2, jak można się domyślać, było 

wyeliminowanie sytuacji zaskoczenia po stronie tych, którzy na terenie jednostki systemu 

oświaty prowadzą działalność związaną z żywieniem dzieci i młodzieży, tak aby mogli oni 

pokierować swoją działalnością w taki sposób, aby zminimalizowane zostały negatywne 

skutki ingerencji ustawodawcy w porządek prawny. Niemniej w analizowanym przypadku, 

trudno uznać art. 2 za potrzebny. Nie można bowiem zgodzić się z tezą, iż wejście w życie 

przepisów opiniowanej ustawy zaskoczy adresatów. Ustawodawca przewidując konieczność 

dostosowania się przez prowadzących żywienie dzieci i młodzieży do nowych warunków, 

w których przyjdzie im działać, uchwalił odpowiednio długi okres vacatio legis (okres 

dostosowawczy). Vacatio legis jest instytucją, której celem jest wykluczenie sytuacji 

zaskoczenia po stronie adresatów norm prawnych, umożliwienie im zapoznania się z nową 

normą oraz dostosowania do niej swoich zachowań. Zdaniem Senatu, blisko roczny okres 

dostosowawczy zapewni adresatom czas na przystosowanie się do zmienionej sytuacji i na 

bezpieczne podjęcie decyzji co do dalszego postępowania. Mając powyższe na względzie 

oraz dążąc do wyeliminowania sytuacji, w której cel ustawodawcy przez jakiś czas nie będzie 

mógł być zrealizowany w poprawce nr 6 zaproponowano skreślenie art. 2. Nie można przy 

tym zapominać, iż ustawodawca nie powinien różnicować sytuacji prawnej podmiotów 
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prowadzących podobną działalność, jeśli nie ma za tym przekonujących argumentów. 

W trakcie prac nad ustawą, za przekonujący argument przemawiający za pozostawieniem 

art. 2 w ustawie nie uznano twierdzenia, że prowadzącym działalność w dniu wejścia w życie 

ustawy należy zapewnić czas na zagospodarowanie „zapasów” środków spożywczych 

zgromadzonych w bieżącym roku szkolnym. W ocenie Senatu, adresaci świadomi tego, iż 

od 1 września 2015 r. zmienią się zasady żywienia dzieci i młodzieży, powinni racjonalnie 

planować swoją działalność, dotyczy to również dokonywanych przez nich zakupów, 

a jedenastomiesięczny okres, jaki pozostał do dnia wejścia w życie nowych regulacji jest 

wystarczający do wykorzystania już zgromadzonych „zapasów”. 

Uchwalając tę poprawkę Senat zwrócił również uwagę na fakt, iż art. 2 został 

sformułowany w taki sposób, że odnosi się on nie tylko do podmiotów, które swoją 

działalność rozpoczęły przed dniem wejścia w życie ustawy, ale również – co nie było 

zgodne z wolą ustawodawcy – podmiotów, które taką działalność rozpoczną w dniu wejścia 

w życie ustawy, a więc 1 września 2015 r. Oznacza to, iż dla oceny, czy dopuszczalne jest  

niestosowanie nowych regulacji w okresie przejściowym istotne będzie to czy działalność 

taką prowadzono 1 września 2015 r., a nie przed tym dniem. Należy przy tym pamiętać 

o istocie przepisu przejściowego jako takiego. Zgodnie z § 30 ust. 1 Zasad techniki 

prawodawczej w tego rodzaju przepisach reguluje się wpływ nowej ustawy na stosunki 

powstałe pod działaniem ustawy lub ustaw dotychczasowych. Sytuacja, w której przepis 

przejściowy odnosi się również do stosunków powstałych od dnia wejścia w życie zmian 

w systemie, nie mieści się w definicji regulacji intertemporalnej.  

 


