
Oświadczenie złożone 

przez senatora Waldemara Kraskę 

na 59. posiedzeniu Senatu 

w dniu 24 lipca 2014 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza 

Szanowny Panie Ministrze! 

Bezpieczeństwo żywności stanowi jeden z bezwzględnych priorytetów polityki Unii Europejskiej. 

Aktem prawnym Unii Europejskiej odnoszącym się do materiałów i wyrobów mających kontakt z żywno-

ścią jest rozporządzenie nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w 

sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające dyrektywy 

80/590/EWG i 89/109/EWG. 

Zgodnie z treścią preambuły wskazanego rozporządzenia „wszelkie materiały lub wyroby przeznaczone 

do bezpośredniego lub pośredniego kontaktu z żywnością muszą być wystarczająco obojętne, aby nie powo-

dować przenikania do żywności substancji w ilościach, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia człowie-

ka oraz powodować niemożliwe do przyjęcia zmiany w składzie takiej żywności lub pogorszenie jej cech 

organoleptycznych” 

Art. 3 ust. 1 przywołanego wyżej rozporządzenia stanowi, że takie materiały i wyroby „produkowane są 

zgodnie z dobra praktyką produkcyjną, tak aby w normalnych lub możliwych do przewidzenia warunkach 

użytkowania nie dochodziło do migracji ich składników do żywności w ilościach, które mogą stanowić za-

grożenie dla zdrowia człowieka lub powodować niemożliwe do przyjęcia zmiany w składzie żywności lub 

pogorszenie jej cech organoleptycznych”. 

Art. 16 ust. 1 wyżej opisanego rozporządzenia brzmi: „W szczególnych środkach prawnych, o których 

mowa w art. 5, powinien zawarty być wymóg dołączenia do materiałów i wyrobów objętych tymi środkami 

pisemnej deklaracji stwierdzającej, iż są one zgodne z przepisami mającymi wobec nich zastosowanie. W 

celu wskazania zgodności dostępna powinna być odpowiednia dokumentacja. Dokumentacja ta udostępniana 

jest na żądanie właściwym organom”. 

Polskim aktem prawnym implementującym wyżej opisane rozporządzenie jest ustawa z dnia 

28 października 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. 

Zdaniem organów inspekcji sanitarnej: „Materiałem stosowanym do wyrobu sprzętów i urządzeń przemy-

słu spożywczego oraz gospodarstwa domowego, w tym regałów do uprawy pieczarek, jest aluminium. Może 

ono być dodatkowym źródłem glinu w żywności. Aluminium nie jest materiałem odpornym na działanie pro-

duktów kwaśnych lub zasadowych. Stosowanie tego materiału w środowisku kwaśnym powoduje zwiększoną 

migrację glinu do żywności, co jest zjawiskiem niekorzystnym dla zdrowia ludzi. Wyroby wykonane z alu-

minium o odpowiedniej czystości mogą być stosowane do kontaktu z żywnością wyłącznie pod warunkiem, 

że nie będą mieć kontaktu z produktem o charakterze kwaśnym […] Informacje w tym zakresie zawsze po-

winny być wyraźnie przekazywane przedsiębiorcom przez producentów regałów sprzedawanych z przezna-

czeniem do produkcji żywności oraz umieszczane na etykietach wyrobów lub w instrukcjach ich stosowania. 

Zastosowanie w konstrukcji regałów do produkcji pieczarek elementów wykonanych z aluminium wyma-

ga bezwzględnie całkowitego odizolowania ich od podłoża o charakterze kwaśnym stosowanego w produkcji 

pieczarek. Do izolacji powinny być stosowane materiały szczelne i trwałe podczas eksploatacji, zapewniające 

brak kontaktu podłoża z aluminiowymi elementami regału” (vide: witryna internetowa Państwowego Powia-

towego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku www.psse.bialystok.pl). 

Producenci pieczarek produkowanych na regałach aluminiowych – jest to podobno większość polskich 

producentów pieczarek – produkujący zarówno na eksport do krajów Unii Europejskiej, jak i na rynek Fede-

racji Rosyjskiej, a także na nasz rynek krajowy; zwrócili się do mnie o uzyskanie wiążącego stanowiska wła-

ściwych organów władzy publicznej dotyczącego produkcyjnego wykorzystania oferowanych na rynku pol-

skim aluminiowych regałów do produkcji pieczarek. 

Wobec powyższego zwracam się do Pana Ministra z następującymi pytaniami. 

1. Ilu producentów pieczarek produkuje pieczarki na regałach aluminiowych? Czy jest prowadzony moni-

toring stosowania regałów przy produkcji pieczarek przez organy inspekcji sanitarnej? 

2. Czy organy inspekcji sanitarnej przeprowadzają okresowe badania pieczarek na dozwoloną zawartość 

aluminium w przypadku pieczarek produkowanych z zastosowaniem regałów aluminiowych? 



3. Jaki jest skład chemiczny aluminium o odpowiedniej czystości, które może być wykorzystywane do 

produkcji regałów aluminiowych? 

4. Co oznacza konieczność „bezwzględnie całkowitej izolacji elementów aluminiowych regałów od pod-

łoża stosowanego do produkcji pieczarek przy zastosowaniu materiałów szczelnych i trwałych podczas eks-

ploatacji”? 

5. Jakie są przykładowe materiały szczelne i trwałe, które mogą wykorzystywać do tego celu producenci 

pieczarek? 

6. Czy materiały szczelne i trwałe stosowane do izolacji podłoża od aluminium powinny spełniać wyma-

gania bezpieczeństwa odnoszące się do materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością? 

7. Jaką dokumentację potwierdzającą zgodność regałów aluminiowych z przepisami bezpieczeństwa żyw-

ności powinien posiadać producent regałów aluminiowych? Czy organy inspekcji sanitarnej kontrolują po-

siadanie takich dokumentów? 

8. Czy regały aluminiowe do produkcji pieczarek są objęte wymogiem dołączenia do nich pisemnej dekla-

racji stwierdzającej, że regały te mogą być przeznaczone do kontaktu z żywnością? 

9. Czy producent regałów aluminiowych jest obowiązany przestrzegać wymagań dobrej praktyki produk-

cyjnej określonych w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2023/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r.? Czy organy 

inspekcji sanitarnej kontrolują producentów regałów aluminiowych we wspomnianym tu zakresie? 

10. Jakie środki zapobiegające potencjalnemu zagrożeniu bezpieczeństwa żywnościowego konsumentów 

pieczarek zamierza podjąć Pan Minister w stosunku do producentów regałów aluminiowych oraz do produ-

centów pieczarek stosujących do regały aluminiowe? 

Z poważaniem 

Waldemar Kraska 

 




