
NOTATKA  

z posiedzenia  Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i 

Społecznej 

Data posiedzenia:  29 września 2015 r. 

Nr posiedzenia: 189 

  

 

Posiedzeniu przewodniczył: przewodniczący komisji Mieczysław Augustyn. 

Porządek posiedzenia: 1. Żywienie dla zdrowia. 

 

W posiedzeniu uczestniczyli:  senatorowie członkowie komisji: Anna Aksamit, Mieczysław 

Augustyn, Robert Dowhan, Stanisław Kogut, Waldemar Kraska, 

Jan Filip Libicki, Robert Mamątow, Jan Michalski, Andrzej 

Pająk, 

 senator Alicja Chybicka, 

 

 
goście, m.in.: 

 Fundacja „Rodzice Przyszłości”: 

 prezes Wojciech Marciszewski  

 dietetyk kliniczny Paulina Ihnatowicz, 

 dietetyk kliniczny Emilia Ptak-Kasica, 

 Instytut "Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka": 

 kierownik Kliniki Pediatrii, Żywienia i Chorób 

Metabolicznych prof. Janusz Książyk, 

 Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza: 

 kierownik Katedry Przedsiębiorczości, Zarządzania i 

Ekoinnowacyjności prof. Leszek Woźniak, 

 Instytut Matki i Dziecka:  

 kierownik Zakładu Żywienia prof. Halina Weker, 

 Ministerstwo Edukacji Narodowej: 

 główny specjalista w Departamencie Kształcenia Ogólnego 

i Wychowania Teresa Szopińska-Grodzka, 

 Stowarzyszenie „Polska Akademia Zdrowia”: 

 Michał Undra ze współpracownikami, 

 Polska Federacja Producentów Żywności Związek 

Pracodawców: 

 dyrektor do spraw żywności i żywienia Marta 

Tomaszewska-Pielacha. 

 

 

Przebieg posiedzenia:  

Ad 1. Seminarium zostało przygotowane we współpracy z Fundacją „Rodzice przyszłości”. 



- 2 - 

 

 Spośród czynników wywierających wpływ na zdrowie i rozwój człowieka – podkreślił 

Wojciech Marciszewski, prezes Fundacji „Rodzice Przyszłości” – ponad 50% 

stanowią właściwa dieta i styl życia. Mówca przedstawił informację o trzeciej edycji 

kampanii społecznej „Sprawdź, czy jesteś świadomym rodzicem”. 

Prof. Leszek Woźniak z Politechniki Rzeszowskiej zwracał uwagę, że żywność jako 

dobro publiczne wymaga ochrony. Zastąpienie naturalnej uprawy roślin i naturalnych 

metod produkcji żywności produkcją przemysłową negatywnie wpływa na zdrowie 

człowieka. Jesteśmy – podkreślał – świadkami globalnego skażenia roślin, zwierząt i 

ludzi na skutek powszechnego zastosowania środków biobójczych: herbicydów (jak 

roundup) i pestycydów, które są prekursorami chorób nowotworowych. Wiele 

dodatków do żywności (aspartam, karogen czy tłuszcze trans) to substancje szkodliwe. 

Badania porównawcze Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) potwierdzają, że w 

obecnych czasach świeże owoce i warzywa zawierają coraz mniejsze ilości witamin i 

składników mineralnych. 

Prof. Alicja Chybicka, senator RP, w swoim wystąpieniu przypomniała, że nowotwory 

są według statystyk drugą przyczyną zgonów u dzieci, po wypadkach, urazach i  

zatruciach. Prawidłowe żywienie, którego kiedyś nie doceniano, ma olbrzymi wpływ 

na zachorowanie, przejście dziecka przez chorobę nowotworową, przebieg leczenia i 

życie po zakończeniu choroby. 

Prawidłowe żywienie w czasie ciąży, laktacji oraz pierwszych lat życia dziecka – 

przekonywały dietetyczki Emilia Ptak-Kasica i Paulina Ihnatowicz – zapewniają nie 

tylko odpowiednie przyrosty masy ciała i optymalny stan odżywiania, ale również 

wpływają na długofalowe efekty „programowania” zdrowotnego i zmniejszenie 

ryzyka wystąpienia chorób układu krążenia, nowotworów i otyłości. Według raportu 

WHO odsetek dzieci z nadwagą i otyłych w Polsce jest najwyższy na świecie. 

O tym, jakie składniki diety mogą mieć zasadniczy wpływ na prawidłowy rozwój 

dziecka, mówił prof. Janusz Książyk z Centrum Zdrowia Dziecka. 

Uzupełnianie (tak zwana suplementacja) składników odżywczych w diecie kobiet i 

mężczyzn planujących powiększenie rodziny oraz kobiet w okresie ciąży i karmienia 

w uzasadnionych przypadkach jest zalecana, a niejednokrotnie konieczna. Okazuje się, 

że przyczyną bezdzietności małżeństw w Polsce w 40-60% jest bezpłodność lub 

zaburzenia płodności u mężczyzn. 

W dyskusji tezy wystąpienia prof. Woźniaka spotkały się z ostrą repliką Marty 

Tomaszewskiej z Polskiej Federacji Producentów Żywności. Z wystąpienia prof. 

Woźniaka można by odnieść wrażenie – podkreśliła – że w Polsce istnieje dowolność 

w stosowaniu dodatków do żywności. Tak nie jest, Polska podlega bowiem prawu UE 

i istnieje krajowy system kontroli uwzględniający normy europejskie. W odpowiedzi 

prof. Woźniak zwracał uwagę, że badania naukowe potwierdzają szkodliwość 

aspartamu, karogenu i tłuszczów trans, a mimo to i mimo istniejącego systemu 

kontroli substancje te są nadal dodawane do żywności. 

Prof. Halina Weker z Instytutu Matki i Dziecka podniosła kwestię jakości zdrowotnej i 

jakości odżywczej żywności. Producenci żywności niestety nie zamieszczają 

informacji o jakości zdrowotnej produktów. 

Świadomość rodziców o skutkach odżywiania jest wciąż niska – podkreślał prezes 

Wojciech Marciszewski. Według badań 58% rodziców nie dostrzega związku 

pomiędzy odżywianiem, otyłością i chorobami cywilizacyjnymi. Niezbędna jest 

edukacja rodziców i dzieci. Zagadnienia zdrowego żywienia mogą i powinny być 

włączone przez rodziców do programu wychowawczego szkoły; prawo oświatowe na 

to pozwala – przekonywała Teresa Szopińska-Grodzka z Ministerstwa Edukacji 

Narodowej – ale rodzice niestety nie korzystają z tego uprawnienia w stopniu 

zadowalającym. 
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W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową. 

Opracowano w BPS 

 


