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Porządek posiedzenia: 

 1. Rozpatrzenie dokumentu: „Ocena funkcjonowania ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. 

o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności (Dz. U. z 2020 r. poz. 1645)” (druk senacki 

nr 479). 

Posiedzeniu przewodniczył: 

 przewodniczący Komisji Środowiska Zdzisław Pupa. 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie Komisji Środowiska: 

Jerzy Chróścikowski, Alicja Chybicka, Ewa Gawęda, Janusz Gromek, Władysław 

Komarnicki, Józef Łyczak, Janusz Pęcherz, Zdzisław Pupa, Jadwiga Rotnicka, Sławomir 

Rybicki, Janina Sagatowska, Wojciech Skurkiewicz, Rafał Ślusarz, Alicja Zając,  

 
senatorowie członkowie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności: 

 Jacek Bury, Wiesław Dobkowski, Mieczysław Golba, Mariusz Gromko, Jolanta Hibner, 

Władysław Komarnicki, Stanisław Lamczyk, Antoni Mężydło, Wojciech Piecha, Adam 

Szejnfeld, Dorota Tobiszowska,  

 
senatorowie członkowie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej: 

 Artur Dunin, Ewa Gawęda, Beniamin Godyla, Agnieszka Gorgoń-Komor, Magdalena 

Kochan, Jan Filip Libicki, Ryszard Majer, Bogusława Orzechowska, Dorota Tobiszowska, 

 
goście, m.in.: 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi: 

zastępca dyrektora Departamentu Rynków Rolnych Joanna Trybus ze współpracownicą, 

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska: 

dyrektor Departamentu Kontroli Odpadów Magda Gosk ze współpracownicą, 

Federacja Polskich Banków Żywności: 

prezes zarządu Beata Ciepła ze współpracownikami, 

Bank Żywności w Pile: 

prezes zarządu Mieczysław Augustyn, 

Najwyższa Izba Kontroli: 

doradca ekonomiczny w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jarosław Pasztaleniec, 

ekspert Komisji Środowiska Marek Gromiec. 



 

 

 

Ad 1. 
 

 Zgodnie z treścią art. 20 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu 

żywności główny inspektor ochrony środowiska został zobowiązany do przedstawienia 

Sejmowi i Senatowi, po upływie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, oceny jej 

funkcjonowania, w szczególności w zakresie zasadności i skuteczności rozwiązań w niej 

przewidzianych.  

Dokument „Ocena funkcjonowania ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu 

marnowaniu żywności (Dz. U. z 2020 r. poz. 1645)” przedstawiła dyrektor Departamentu 

Kontroli Odpadów w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska Magda Gosk. 

Z przedstawionej informacji wynika, że ustawa spełnia swój cel, jakim było przeciwdziałanie 

negatywnym skutkom społecznym, środowiskowym i gospodarczym wynikającym 

z marnowania żywności. Jest on realizowany m.in. poprzez przekazywanie produktów 

spożywczych na cele charytatywne. Jak podkreśliła dyrektor Magda Gosk, jest to jeden 

z najbardziej efektywnych sposobów ograniczania zjawiska ich marnotrawienia. Obecnie 

można zauważyć, że dzięki ustawie nastąpiło zmniejszenie skali marnowania żywności, 

zwiększyła się też skala pomocy udzielanej potrzebującym przez organizacje pozarządowe. 

Mimo to jednak nadal w 2020 r. zmarnowano niemal 50 tysięcy ton żywności, podczas gdy 

organizacjom pożytku publicznego przekazano ok. 18,5 tysiąca ton. W rozpatrywanym przez 

komisje dokumencie znalazły się także propozycje poprawy obecnie obowiązujących w tym 

zakresie rozwiązań prawnych, m.in. doprecyzowania definicji marnowania żywności. Nie ma 

też sankcji za brak kampanii edukacyjno-promocyjnych i ten obowiązek ustawowy, jak 

zauważono, nie był realizowany. W ocenie głównego inspektora ochrony środowiska zmiany 

dotyczące m.in. definicji sprzedawcy żywności czy określenia przychodów ze sprzedaży 

żywności mogłyby wpłynąć na lepsze stosowanie ustawy i zmniejszanie ilości marnowanych 

produktów. 

Nad informacją przeprowadzono dyskusję, podczas której szczególnie mocno akcentowano 

potrzebę podjęcia działań edukacyjnych mających na celu zmniejszenie ilości marnowanej 

żywności. W dyskusji zabrali głos senatorowie, prezes zarządu Banku Żywności w Pile, były 

senator RP Mieczysław Augustyn, który jest współautorem ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. 

o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności, oraz przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi oraz Federacji Polskich Banków Żywności.  

Przewodniczący Komisji Środowiska Zdzisław Pupa stwierdził, że w celu zapewnienia 

lepszego funkcjonowania ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności konieczna jest jej 

nowelizacja, i zaapelował do rządu o przygotowanie stosownego projektu ustawy. 
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