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Pragnę uprzejmie podziękować Panu Ministrowi za wyjaśnienia zawarte                   

w odpowiedzi z dnia 10 grudnia 2015 r. dotyczące rozporządzenia Ministra Zdrowia           

w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży 

w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze 

stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. 

poz. 1256; dalej jako: rozporządzenie). Z uwagi jednak na niepełne ustosunkowanie się 

do wątpliwości przedstawionych w wystąpieniu Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 

19  grudnia 2015 r., zwracam się z uprzejmą prośbą o przedstawienie dodatkowych 

wyjaśnień w tej kwestii. 

Jednym z problemów zasygnalizowanych w poprzednim wystąpieniu było możliwe 

przekroczenie upoważnienia ustawowego, zawartego w art. 52c ust. 6 ustawy z dnia 25 

sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 594 ze 

zm.). Zgodnie z art. 52c ust. 6 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia minister 

właściwy do spraw zdrowia został zobligowany do wydania rozporządzenia określającego 

grupy środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży               

w jednostkach systemu oświaty, a także wymagania, jakie muszą spełniać środki spożywcze 

stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w jednostkach systemu 

oświaty, uwzględniając jednocześnie normy żywienia dzieci i młodzieży oraz mając na 

Warszawa, 26 stycznia 2016 r. 

 

Pan 

Konstanty Radziwiłł 

Minister Zdrowia 

ul. Miodowa 15 

00-952 Warszawa 



 

 
- 2 - 

względzie wartości odżywcze i zdrowotne środków spożywczych. Rozporządzenie to 

zawiera dwa załączniki: grupy środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży 

dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty (załącznik nr 1) oraz wykaz 

wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia 

zbiorowego dzieci i młodzieży w jednostkach systemu oświaty (załącznik nr 2). 

W załączniku nr 1 do rozporządzenia miały zostać określone grupy środków 

spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu 

oświaty. Zgodnie z treścią tego załącznika wyszczególniono 14 grup środków spożywczych, 

między innymi kanapki, mleko, warzywa i owoce. Jednakże przy poszczególnych 

grupach środków spożywczych zostały sformułowane dodatkowe warunki, jakim 

muszą odpowiadać te produkty, np. bez soli oraz sosów, zawierające nie więcej niż 10 g 

cukrów w 100 ml produktu gotowego do spożycia.  

Należy zatem zwrócić uwagę, iż upoważnienie ustawowe stanowi, że                      

w rozporządzeniu mają zostać określone grupy środków spożywczych przeznaczonych 

do sprzedaży, natomiast określenie wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze 

dotyczy tylko wykazu odnoszącego się do żywienia zbiorowego w jednostkach systemu 

oświaty. 

Mając na uwadze powyższe, działając na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 

15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1648 ze zm.), 

zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o przedstawienie dodatkowych wyjaśnień 

we wskazanym w niniejszym wystąpieniu zakresie. 
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