
Projekt z dnia 23

 grudnia 2022 r.

U S T A W A

z dnia …………………….

o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia 

Art. 1. W ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. 

U. z 2022 r. poz. 2132) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 27 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Oznakowanie suplementów diety nie może zawierać informacji stwierdzających 

lub sugerujących, że zbilansowana i zróżnicowana dieta nie może dostarczyć 

wystarczających dla organizmu ilości składników odżywczych.”;

2) po art. 27 dodaje się art. 27a i 27b w brzmieniu:

„Art. 27a. 1. Prezentacja lub reklama suplementu diety przedstawia suplement diety 

w sposób rzetelny i nie może wprowadzać w błąd, w szczególności musi być zgodna z 

wymogami rozporządzenia nr 1169/2011 i rozporządzenia nr 1924/2006.

2. Prezentacja lub reklama suplementu diety zawiera informację o następującej 

treści: „Suplement diety jest środkiem spożywczym, którego celem jest uzupełnienie 

normalnej diety. Suplement diety nie ma właściwości leczniczych.”.

3. W przypadku prezentacji lub reklamy w formie audiowizualnej suplementu diety 

informację, o której mowa w ust. 2:

1) umieszcza się poziomo, nieruchomo, w dolnej części prezentacji lub reklamy, na 

płaszczyźnie stanowiącej nie mniej niż 20% jej powierzchni;

2) umieszcza się w taki sposób, aby tekst był czytelny, wyróżniał się od kolorystyki 

reklamy i tła płaszczyzny, w kolorze czarnym na białym tle lub w kolorze białym na 

czarnym tle, o grubości stanowiącej 20–25% jej wysokości;

3) ukazuje się na ekranie przez cały czas emisji prezentacji lub reklamy;

4) odczytuje się w sposób wyraźny w języku polskim, a czas trwania przekazu tej 

informacji nie może być krótszy niż 5 sekund;

5) odczytuje się podczas prezentowania opakowania suplementu diety.
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4. W przypadku prezentacji lub reklamy suplementu diety w formie dźwiękowej 

informację, o której mowa w ust. 2, odczytuje się w sposób wyraźny w języku polskim, 

a czas trwania przekazu tej informacji nie może być krótszy niż 5 sekund.

5. W przypadku prezentacji lub reklamy suplementu diety w formie wizualnej 

informację, o której mowa w ust. 2:

1) umieszcza się poziomo, w dolnej części prezentacji lub reklamy, na płaszczyźnie 

stanowiącej nie mniej niż 20% jej powierzchni;

2) umieszcza się w taki sposób, aby tekst był czytelny, wyróżniał się od kolorystyki 

reklamy i tła płaszczyzny, w kolorze czarnym na białym tle lub w kolorze białym na 

czarnym tle.

6. Prezentacja lub reklama suplementów diety jest dozwolona, pod warunkiem że:

1) nie jest kierowana i nie zawiera elementów sugerujących, że jej przekaz jest 

kierowany do małoletnich do 12 roku życia, w tym ich wizerunku ani głosu;

2) nie wykorzystuje przedmiotów, znaków, symboli mogących budzić skojarzenia z 

wykonywaniem zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, technika 

farmaceutycznego, felczera, pielęgniarki, położnej, ratownika medycznego, 

diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty, dietetyka, specjalisty zdrowia 

publicznego oraz innych osób wykonujących zawód medyczny, w tym stetoskopu, 

aparatu do mierzenia ciśnienia, łóżka, sprzętu do ćwiczeń fizjoterapeutycznych, 

wagi, taśmy antropometrycznej; 

3) nie zawiera prezentacji czynności mogących budzić skojarzenia z wykonywaniem 

zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, technika farmaceutycznego, felczera, 

pielęgniarki, położnej, ratownika medycznego, diagnosty laboratoryjnego, 

fizjoterapeuty, dietetyka, specjalisty zdrowia publicznego oraz innych osób 

wykonujących zawód medyczny, w tym badań, wypisywania recept, sprzedaży w 

aptece lub punkcie aptecznym; 

4) nie zawiera innych elementów mogących budzić te same skojarzenia, co określone 

w pkt 2 i 3;

5) nie wykorzystuje wizerunku lub rekomendacji rzeczywistego lub fikcyjnego lekarza, 

lekarza dentysty, farmaceuty, technika farmaceutycznego, felczera, pielęgniarki, 

położnej, ratownika medycznego, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty, 

dietetyka, specjalisty zdrowia publicznego oraz innych osób wykonujących zawód 
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medyczny, a także stopni i tytułów naukowych w dziedzinach nauk medycznych i 

nauk o zdrowiu;

6) nie wprowadza w błąd co do właściwości lub statusu suplementu diety przez 

zawieranie wspólnego głównego członu z nazwą własną albo powszechnie 

stosowaną wyrobu medycznego, produktu leczniczego lub wspólnego znaku 

graficznego lub towarowego, kształtu graficznego lub opakowania 

wykorzystującego podobieństwo z oznaczeniem wyrobu medycznego lub produktu 

leczniczego.

7. Prezentacja lub reklama suplementów diety nie może być prowadzona:

1) w jednostkach systemu oświaty; 

2) w podmiotach wykonujących działalność leczniczą;

3) w aptekach i w punktach aptecznych, z wyjątkiem prezentowania suplementów diety 

w wydzielonych miejscach umieszczonych w polu widzenia kupującego, które 

muszą być oddzielone od miejsc, na których są prezentowane produkty lecznicze, 

wyroby medyczne i kosmetyki, i nie mogą znajdować się w bezpośrednim 

sąsiedztwie punktu obsługi klienta;

4) sklepach zielarsko–medycznych, sklepach specjalistycznych zaopatrzenia 

medycznego i sklepach ogólnodostępnych, o których mowa w art. 71 ust. 1 ustawy 

z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2301), z 

wyjątkiem prezentowania suplementów diety w wydzielonych miejscach 

umieszczonych w polu widzenia kupującego, które nie mogą znajdować się w 

bezpośrednim sąsiedztwie punktu obsługi klienta.

8. Prezentacja lub reklama suplementów diety prowadzona w miejscach, o których 

mowa w ust. 7 pkt 3 i 4, nie może następować w sposób mogący naruszać zakazy 

określone w art. 94a ust. 1 lub 1a ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo 

farmaceutyczne.

Art. 27b. 1. W oznakowaniu, prezentacji lub reklamie suplementu diety dopuszcza 

się umieszczenie znaku, potwierdzającego jakość i bezpieczeństwo produktu na 

podstawie analizy jego składu. 

2. Umieszczenie znaku, o którym mowa w ust. 1, jest dobrowolne.

3. Umieszczenie znaku, o którym mowa w ust. 1, możliwe jest po uzyskaniu opinii 

jednostki naukowej potwierdzającej zgodność składu suplementu diety z przepisami 
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dotyczącymi bezpieczeństwa żywności i suplementów diety wydawanej po 

przeprowadzeniu badań laboratoryjnych tego składu.  

4. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

1) wzór znaku, o którym mowa w ust. 1, i sposób jego umieszczenia,

2) jednostkę naukową właściwą do wydawania opinii oraz przeprowadzania badań 

laboratoryjnych, o których mowa w ust. 3,

3) sposób i tryb uzyskiwania opinii oraz przeprowadzania badań laboratoryjnych, o 

których mowa w ust. 3,

4) stawki opłat oraz sposób wnoszenia opłaty za wydanie opinii i przeprowadzenie 

badań laboratoryjnych

– mając na uwadze zapewnienie czytelności znaku, o którym mowa w ust. 1, i innych 

informacji dotyczących suplementu diety, kompetencje jednostek naukowych, 

przewidywane koszty badań laboratoryjnych i wydania opinii, a także konieczność 

zapewnienia sprawnego przeprowadzenia postępowania w sprawie umieszczenia znaku, 

o którym mowa w ust. 1.”;

3) w art. 29 w ust. 1:

a) we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyrazy „lub ma zamiar wprowadzić”,

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) środki spożywcze, do których dodawane są witaminy, składniki mineralne lub 

substancje, o których mowa w załączniku III część B i C do rozporządzenia nr 

1925/2006, z wyjątkiem środków spożywczych o których mowa w przepisach 

wydanych na podstawie art. 28 ust 2. pkt 1”; 

4) w art. 31w ust. 2 i 3 oraz ust. 6 pkt 5 użyty w różnym przypadku wyraz „Urząd” zastępuje 

się użytymi w tym samym przypadku wyrazami „Prezes Urzędu”;

5) po art. 31 dodaje się art. 31a w brzmieniu: 

„Art. 31a. 1. W przypadku zobowiązania podmiotu, o którym mowa w art. 29 ust. 1, 

do przedłożenia opinii, o której mowa w art. 31 ust. 1 pkt 2 lub ust. 2, termin na jej 

przedłożenie wynosi 6 miesięcy od dnia doręczenia wniosku o wydanie tej opinii 

jednostce naukowej lub Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 

Medycznych i Produktów Biobójczych, o którym mowa w ust. 3. 

2. Podmiot, o którym mowa w art. 29 ust. 1, zobowiązany do przedłożenia opinii, o 

której mowa w art. 31 ust. 1 pkt 2 lub ust. 2, przekazuje wniosek o wydanie tej  opinii za 
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pośrednictwem Głównego Inspektora Sanitarnego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

pisma ze zobowiązaniem do jej przedłożenia.

3. Główny Inspektor Sanitarny przekazuje wniosek podmiotu o wydanie opinii, o 

której mowa w art. 31 ust. 1 pkt 2 lub ust. 2, do wskazanej przez podmiot, o którym mowa 

w art. 29 ust. 1, jednostki naukowej lub Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów 

Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania tego wniosku. W przypadkach innych niż wskazane w ust. 4 i 5 

korespondencja w sprawie realizacji tego wniosku jest prowadzona bezpośrednio 

pomiędzy podmiotem, o którym mowa w art. 29 ust. 1, a jednostką naukową lub Prezesem 

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów 

Biobójczych. 

4. W przypadku, gdy jednostka naukowa lub Prezes Urzędu Rejestracji Produktów 

Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych uzna, że nie jest możliwe 

wydanie opinii, o której mowa w art. 31 ust. 1 pkt 2 lub ust. 2, w terminie, o którym mowa 

w ust. 1, informuje pisemnie Głównego Inspektora Sanitarnego oraz podmiot, o którym 

mowa w art. 29 ust. 1, wskazując termin wykonania opinii, uwzgledniający, że okres na 

przedłożenie opinii nie może być łącznie dłuższy niż 12 miesięcy od dnia otrzymania 

wniosku o wydanie opinii, o którym mowa w ust. 3. 

5. Jednostka naukowa lub Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, 

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych przekazuje opinię do podmiotu, o 

którym mowa w art. 29 ust. 1, oraz kopię opinii do wiadomości Głównego Inspektora 

Sanitarnego, w terminie, o którym mowa w ust. 4. 

6. Niewykonanie w terminie obowiązku, o którym mowa w ust. 2, skutkuje  

domniemaniem, że kwalifikacja środka spożywczego zaproponowana przez podmiot 

działający na rynku spożywczym jest nieprawidłowa oraz, że środek spożywczy nie 

spełnia wymagań dla danego rodzaju środka spożywczego. W takim przypadku Główny 

Inspektor Sanitarny powiadamia podmiot, o którym mowa w art. 29 ust. 1, o zakończeniu 

postępowania.”;

6) w art. 100 w ust. 1 uchyla się pkt 3;

7) w art. 103:

a) w ust. 1:

– pkt 1 otrzymuje brzmienie:
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„1) nie przestrzega wymagań w zakresie znakowania środków spożywczych, 

w tym w zakresie prezentacji, reklamy i promocji, określonych w art. 27 

ust. 5, art. 33 ust. 3 i 4, art. 45 ust. 3 i 4, art. 48 ust. 2 i 3 oraz art. 52a, a 

także wymagań w tym zakresie określonych w przepisach wydanych na 

podstawie art. 14 ust. 2 pkt 3, art. 22 ust. 1 pkt 3, art. 26 ust. 1 pkt 4, art. 27 

ust. 6 pkt 2, art. 39 pkt 3 i art. 44 pkt 2,”,

– po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) wprowadza po raz pierwszy do obrotu środek spożywczy, o którym mowa 

w art. 29 ust. 1, bez powiadomienia Głównego Inspektora Sanitarnego, w 

tym prowadzi prezentację i reklamę takich środków spożywczych,”,

– część wspólna otrzymuje brzmienie:

„– podlega karze pieniężnej w wysokości do stukrotnego przeciętnego 

wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za rok poprzedzający, 

ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, na podstawie 

przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 

w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.”,

b) dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Kto prowadzi prezentację lub reklamę niezgodną z wymaganiami 

określonymi w art. 27a podlega karze pieniężnej w wysokości od 10 000 zł do 

1 000 000 zł.”,

8) w art. 104:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Kary pieniężne, o których mowa w art. 103, wymierza, w drodze decyzji, 

właściwy państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny ze 

względu na miejsce popełnienia czynu.”,

b) uchyla się ust. 2 i 3. 

Art. 2. 1. Do postępowań dotyczących naruszenia art. 100 ust. 1 pkt 3 ustawy zmienianej 

w art. 1, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje 

się przepisy dotychczasowe.

2. Do postępowań prowadzonych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej na 

podstawie art. 104 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, wszczętych i niezakończonych przed 

wejściem w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.
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Art. 3. Do powiadomień złożonych do Głównego Inspektora Sanitarnego na podstawie 

art. 29 ustawy zmienianej w art. 1, do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się 

przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 4. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

ZA ZGODNOŚĆ POD WZGLĘDEM PRAWNYM, LEGISLACYJNYM I REDAKCYJNYM

Anna Skowrońska-Kotra

Zastępca Dyrektora

Departamentu Prawnego Ministerstwa Zdrowia

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/
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Uzasadnienie

Projektowana zmiana ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i 

żywienia (Dz. U. z 2022 r. poz. 2132), zwanej dalej „ustawą”, wynika w szczególności z 

konieczności dostosowania instrumentów nadzoru rynku środków spożywczych, w 

szczególności suplementów diety, objętych powiadomieniem o pierwszym wprowadzeniu do 

obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w art. 29 ust. 1, do 

dynamicznie rozwijającego się rynku tych produktów, w tym ich reklamy. 

Zdecydowaną większość produktów objętych powiadomieniem stanowią suplementy 

diety. W motywie 19 dyrektywy 2002/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 

czerwca 2002 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się 

do suplementów żywnościowych (Dz. Urz. WE L 183 z 12.07.2002, str. 51, z późn. zm.; Dz. 

Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 29, str. 490), zwanej dalej „dyrektywą 

2002/46”, stwierdzono, że biorąc pod uwagę szczególny charakter suplementów diety, należy 

udostępnić organom monitorującym dodatkowe środki umożliwiające skuteczną kontrolę 

takich produktów. 

Rynek suplementów diety rozwija się bardzo dynamicznie. W 2007 r. zarejestrowano 

pierwszy produkt w kategorii „suplementu diety”. Od tego czasu dynamika wzrostu sprzedaży 

oraz wartość rynku suplementów diety wzrosła wielokrotnie. Wielu ekspertów z dziedziny 

nauk o zdrowiu, medycyny i farmacji uważa to za zjawisko niepokojące. Wzrost sprzedaży 

suplementów diety wiąże się głównie ze wzrostem emisji reklam telewizyjnych dotyczących 

tych produktów. Dynamikę wartości rynku suplementów diety należy porównać z liczbą 

zgłoszeń do Głównego Inspektora Sanitarnego, zwanego dalej „GIS”, stanowiących 

powiadomienie o wprowadzeniu produktu po raz pierwszy do obrotu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. W latach 2011–2016 powiadomiono GIS o 5429 nowych 

suplementach diety wprowadzanych do obrotu w Polsce. W poszczególnych latach liczba 

powiadomień GIS nieustannie wzrasta. Od 2007 r. do rejestru wpisano łącznie około 29 000 

produktów kwalifikowanych przez zgłaszających jako suplementy diety. W latach 2017–2020 

do GIS wpłynęło 62 808 powiadomień o wprowadzeniu lub zamiarze wprowadzenia 

suplementów diety po raz pierwszy do obrotu. 

Dynamicznemu rozwojowi rynku suplementów diety towarzyszy wzrost liczby reklam 

tych produktów. Wzrost intensywności emisji komunikatów handlowych wpłynął w sposób 
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kluczowy na poziom sprzedaży suplementów diety, a tym samym na wartość rynku tych 

produktów. Z danych Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wynika, że od 1997 r. do 2015 r. 

liczba reklam emitowanych dla sektora produktów zdrowotnych i leków wzrosła blisko 20 razy. 

Według Polskiego Instytutu Ekonomicznego w 2018 r. firmy przemysłu farmaceutycznego 

wydały 4,2 mld zł na reklamę suplementów diety i leków bez recepty1). Według danych firmy 

prowadzącej analizę i badanie rynku PMR Ltd. Sp. z o.o. z Krakowa konsumenci coraz częściej 

kupują suplementy diety. Przewidywano, że do końca 2021 r. nastąpi 9 % wzrost wartości tego 

sektora – do wartości 6,5 mld zł. Dane dotyczą łącznie kanału aptecznego i pozaaptecznego2). 

Według analiz firmy badawczej PMR Ltd. Sp. z o.o. wartość sprzedaży leków i suplementów 

diety (wraz z dietetycznymi środkami spożywczymi) we wszystkich kanałach (aptekach, 

sklepach i Internecie) wyniosła w 2020 r. nieco ponad 15 mld zł. Było to prawie 4% więcej niż 

przed pandemią COVID-19. W 2020 r. więcej Polaków sięgnęło po witaminy i składniki 

mineralne oraz leki przeciwwirusowe, natomiast znacząco spadła sprzedaż droższych 

preparatów3).

Duża presja marketingu i ekspozycja na reklamy suplementów diety wpływa 

na kształtowanie zachowań konsumentów. Techniki wykorzystywane przez reklamodawców 

oddziałują na świadomość konsumenta, przez co pośrednio wpływają na decyzję zakupu 

określonej kategorii żywności, a tym samym na jakość spożywanych produktów. Nie bez 

znaczenia pozostaje również wykorzystywanie nieświadomości konsumentów na temat różnic 

pomiędzy suplementami diety i produktami leczniczymi. Ostatnio wśród firm działających w 

sektorze spożywczym modny stał się tzw. „influencer marketing” pozwalający dotrzeć do 

większych, bardziej zróżnicowanych wiekowo grup odbiorców mających ściśle określone 

potrzeby żywieniowe. Ocena rynku reklamy w Polsce koncentruje się przede wszystkim na 

wiodących środkach przekazu, do których zalicza się m.in. telewizję, Internet, radio, outdoor, 

prasę oraz kino. W Polsce wiodącym medium w latach 2014–2016 była telewizja, w której 

reklamy emitowane są w 46,4%. Wzrost wartości rynku suplementów diety w Rzeczypospolitej 

Polskiej jest związany bezpośrednio ze wzrostem budżetów firm przeznaczonych na emisję 

przekazów handlowych.

1) https://pie.net.pl/wp-content/uploads/2020/03/PIE-Poland_and_Supplements-PL.pdf.
2) https://pulsmedycyny.pl/rynek-suplementow-diety-wartosc-tego-sektora-moze-osiagnac-do-konca-2021-

roku-nawet-65-mld-zl-1136360.
3) https://healthcaremarketexperts.com/pmr-exclusive/sprzedaz-lekow-bez-recepty-i-suplementow-diety-

wzrost-o-4-w-czasach-pandemii/.
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Przekonanie o potrzebie zdrowego odżywiania jest wśród Polaków niemal powszechne. 

Wśród istotnych determinantów dobrego zdrowia Polacy wskazują między innymi zażywanie 

suplementów diety4). Wielu z nich często sięga po proste rozwiązania, reklamowane jako „złoty 

środek” na pojawiające się problemy wynikające z niewłaściwego stylu życia (np. preparaty na 

odchudzanie, na zmniejszenie apetytu, spalanie tkanki tłuszczowej). Należy pamiętać, że 

czasem jedna tabletka wystarczy, aby pokryć dzienne zapotrzebowanie na witaminę lub 

składnik mineralny. Łatwo przekroczyć więc dawkę bezpieczną, co może wiązać się z 

wystąpieniem niekorzystnych efektów zdrowotnych. Należy także mieć na uwadze, że 

suplement diety jest środkiem spożywczym, którego celem jest uzupełnienie wyłącznie 

nieprawidłowo zbilansowanej diety. Prawidłowe żywienie bowiem powinno pokrywać 

zapotrzebowanie organizmu na energię oraz składniki odżywcze niezbędne do prawidłowego 

funkcjonowania organizmu. Właściwie skomponowana dieta pozwala na bardziej 

zrównoważone spożycie poszczególnych składników i ogranicza ryzyko wystąpienia 

niedoborów. 

Wiedza Polaków na temat suplementów diety oraz świadomość istotnych różnic między 

lekami bez recepty (OTC), a suplementami diety jest na niskim poziomie5). Wielu 

konsumentów postrzega suplementację jako łatwą drogę do skorygowania sposobu żywienia. 

Większość uważa suplementy diety za środki bezpieczne, a ich powszechna dostępność 

wywołuje u wielu osób przekonanie, że można je przyjmować bez ograniczeń. Niewłaściwe, 

nieuzasadnione stosowanie suplementów diety, brak rzetelnej informacji dotyczącej 

przeciwwskazań do ich stosowania oraz nadmierne spożycie tych produktów może wiązać się 

z ryzykiem wystąpienia skutków niepożądanych oraz być przyczyną poważnych konsekwencji 

zdrowotnych. Aby zapobiec działaniom niepożądanym, warto decyzję o zastosowaniu 

suplementów diety poprzedzić analizą stanu odżywienia organizmu oraz analizą sposobu 

żywienia. Ważne jest również określenie powodu niedoborów tych składników, aby zwalczyć 

przyczynę, a nie skutek. 

Dużym ułatwieniem, ale jednocześnie zagrożeniem dla kupujących jest ogromny wybór 

suplementów diety zarówno w aptekach, sklepach, drogeriach, jak i w Internecie. Powszechna 

dostępność suplementów diety oraz wszechobecny i intensywny proces reklamowy 

zachęcający do ich spożywania powoduje, że są one zbyt chętnie nabywane przez 

4) CBOS, Zachowania żywieniowe Polaków, 2014.
5) NIK, Informacja o wynikach kontroli Dopuszczanie do obrotu suplementów diety, 2017.
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konsumentów (zwłaszcza w obiegu pozaaptecznym). Istotne znaczenie w decyzjach 

zakupowych pełni reklama i prezentacja suplementów diety zamieszczana w bezpośrednim 

punkcie obsługi klienta (np. punkty kasowe). Wiele reakcji konsumentów, w tym decyzji 

zakupowych, jest warunkowanych cechami dobrego przekazu reklamowego. Przekaz 

reklamowy jest dla większości konsumentów zasadniczym źródłem informacji o produktach, o 

których wcześniej nie słyszeli. Reklama telewizyjna wpływa na sprzedaż oraz postawy 

konsumentów w największym stopniu, a przekaz reklamowy emitowany w telewizji jest 

zapamiętywany zdecydowanie najdłużej. W związku z tym opracowywane są strategie 

promocji produktów, które odgrywają kluczową rolę dla orientacji rynkowej. Zasadniczym ich 

elementem obok określenia celów, tworzenia przekazu, wyboru kanałów i narzędzi, 

zaplanowania budżetu i oceny efektów reklamy, jest identyfikacja konsumentów6).

Z badania przeprowadzonego przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w 

Warszawie7), którego celem była diagnoza preferencji konsumentów dotyczących wyboru 

produktów spożywczych, w tym suplementów diety, istotnych z perspektywy realizacji zaleceń 

prawidłowego żywienia wynika, że środki masowej komunikacji mają istotne znaczenie w 

warunkowaniu wyboru żywności. Silny wpływ, jaki media mają na ludzi, może warunkować 

zarówno pozytywne, jak i negatywne wybory żywieniowe. Promocja żywności korzystnej dla 

zdrowia przegrywa jednak z agresywną reklamą produktów nierekomendowanych w 

znacznych ilościach w naszej diecie. Środki masowego przekazu, przez informacje dotyczące 

żywienia i żywności oraz reklamy żywności, wpływają w istotny sposób na preferencje, 

zachowania i poglądy, kształtując w ten sposób wybór środków spożywczych. 

Biorąc powyższe pod uwagę, projekt ustawy przewiduje doprecyzowanie i 

uszczegółowienie zasad dotyczących prezentacji lub reklamy suplementów diety w zakresie 

nieuregulowanym obecnie w przepisach ustawy, mając na uwadze ochronę zdrowia i życia 

konsumentów oraz podnoszenie świadomości społeczeństwa na temat suplementów diety. 

Proponowane przepisy uszczelnią aktualnie obowiązujące przepisy w obszarze suplementów 

diety.

6) Jaska E. „Wpływ reklamy na postawy konsumentów jako element budowania przewagi konkurencyjnej 
przedsiębiorstwa”, Handel wewnętrzny, 2014.

7) Jeżewska-Zychowicz M., Drywień M., Hamułka J. „Raport nt. spożycia produktów spożywczych, w tym 
suplementów diety” w ramach realizacji zad. Badanie preferencji konsumentów dotyczących wyboru 
produktów spożywczych (w tym suplementów diety) w zakresie realizacji zaleceń zdrowego żywienia w 2017 
r. Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, 2018.
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W związku z powyższym w art. 1 pkt 1 projektu ustawy zmienia się art. 27 ust. 5 ustawy 

wskazując, że oznakowanie suplementów diety nie może zawierać informacji stwierdzających 

lub sugerujących, że zbilansowana i zróżnicowana dieta nie może dostarczyć wystarczających 

dla organizmu ilości składników odżywczych. Dodatkowo dodaje się do ustawy przepisy art. 

27a i 27b (art. 1 pkt 2 projektu ustawy), które doprecyzowują wymagania dotyczące 

oznakowania, prezentacji lub reklamy suplementów diety. 

W związku z tym w ust. 1 dodawanego art. 27a ustawy (art. 1 pkt 2 projektu ustawy) 

określone zostało, że prezentacja lub reklama suplementu diety przedstawia suplement diety w 

sposób rzetelny i nie może wprowadzać w błąd, w szczególności musi być zgodna z wymogami 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 

2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany 

rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz 

uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy 

Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw 

Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 i 

rozporządzenia nr 1924/2006 (Dz. Urz. UE L 304 z 22.11.2011, str. 18, z późn. zm.) oraz 

rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 

2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności (Dz. Urz. 

UE L 404 z 30.12.2006, str. 9, z późn. zm.).

Dodatkowo w ust. 2 dodawanego art. 27a ustawy (art. 1 pkt 2 projektu ustawy) 

zaproponowano przepis dotyczący obowiązkowego zamieszczania komunikatu podczas 

prezentacji lub reklamy suplementu diety, stwierdzającego, że „Suplement diety jest środkiem 

spożywczym, którego celem jest uzupełnienie normalnej diety. Suplement diety nie ma 

właściwości leczniczych.”. Przepis ten ma na celu jasne wskazanie konsumentom, jakie 

właściwości mają suplementy diety. Aktualnie reklamy suplementów diety zawierają jedynie 

pozytywne komunikaty wskazujące wyłącznie na korzystny wpływ suplementu na organizm, 

kreując tym samym suplement jako złoty środek na pojawiające się problemy wynikające z 

niewłaściwego stylu życia (np. preparaty na odchudzanie, na zmniejszenie apetytu, prawidłowe 

trawienie, spalanie tkanki tłuszczowej). Przez pomijanie istotnych treści dotyczących 

potencjalnych zagrożeń zachęcają klientów do ich nabywania. Ponadto, suplementy diety są 

często przedstawiane w reklamach na podobieństwo produktów leczniczych. Dlatego tak 

istotne jest, aby w reklamie i prezentacji suplementów diety pojawiał się wyraźny komunikat 
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wskazujący, że prawidłowo zbilansowana dieta dostarcza wszystkich niezbędnych składników 

odżywczych, witamin, składników mineralnych, a suplementacja powinna być stosowana 

wyłącznie jako uzupełnienie niedoborowej diety. 

Aby informacja, że „Suplement diety jest środkiem spożywczym, którego celem jest 

uzupełnienie normalnej diety. Suplement diety nie ma właściwości leczniczych.” była 

skuteczna i dotarła do świadomości konsumentów, musi być zauważalna oraz musi 

odpowiednio długo oddziaływać na konsumenta. W związku z tym w ust. 3–5 dodawanego art. 

27a ustawy (art. 1 pkt 2 projektu ustawy) określone zostało w jaki sposób powinna być 

prezentowana (wyświetlana, odczytywana) ta informacja w przypadku prezentacji lub reklamy 

suplementu diety w formie audiowizualnej, w formie dźwiękowej oraz w formie wizualnej.

Ponadto projekt ustawy wprowadza regulacje odnoszące się do prezentacji i reklamy 

suplementów diety ze względu na obserwowane nieprawidłowości. Jest to związane m.in. z 

tym, że nadal wielu konsumentów nie odróżnia suplementów diety od leków. A dodatkowo w 

ostatnich latach przedsiębiorcy znacznie zwiększyli środki na reklamę suplementów diety. 

Często przedsiębiorcy w celu uwiarygodnienia właściwości sprzedawanych suplementów diety 

posługują się w reklamach wizerunkiem osób wykonujących zawody medyczne. Reklama i 

prezentacja suplementów diety, obok wykorzystywania wizerunku osoby wykonującej zawód 

medyczny, uwzględnia także przedmioty mogące budzić skojarzenia z wykonywaniem 

zawodów mających zastosowanie w ochronie zdrowia (w tym stetoskopu, aparatu do mierzenia 

ciśnienia, łóżka, sprzętu do ćwiczeń fizjoterapeutycznych, wagi, taśmy antropometrycznej) czy 

też prezentację czynności mogących budzić skojarzenia z wykonywaniem tych zawodów, w 

tym badań, wypisywania recept, sprzedaży w aptece. Mając na uwadze fakt, że rynek 

suplementów diety oferuje bogaty katalog suplementów, producenci coraz bardziej starają się 

o uwagę konsumenta. Praktyka wykorzystywania wizerunku osób wykonujących zawód 

medyczny czy też prezentacji czynności kojarzących się z wykonywaniem tego zawodu może 

wprowadzać konsumentów w błąd, co do właściwości suplementów diety. Tym samym 

niezbędne jest jednoznaczne wprowadzenie zakazu takich praktyk. 

Ponadto obserwuje się, że duża presja marketingu i wysoka ekspozycja na reklamy 

żywności w telewizji, radiu, gazetach, na bilbordach, a przede wszystkim w Internecie, wpływa 

na kształtowanie wyborów żywieniowych. Również powszechna dostępność tego typu 

produktów w bezpośrednim sąsiedztwie punktu obsługi klienta w aptekach i punktach 

aptecznych wpływa na decyzje zakupowe konsumentów. Dlatego tak ważne jest wyraźne 
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odseparowanie produktów leczniczych i suplementów diety oferowanych w tych miejscach. 

Marketing odgrywa znaczącą rolę w kształtowaniu preferencji (w tym żywieniowych) dzieci, 

gdyż ta grupa odbiorców jest najbardziej podatna na oddziaływanie przekazu reklamowego. 

Wpływ promocji na proces kształtowania wyborów żywieniowych dostrzegalny jest również 

w kontekście interakcji reklama – proces poznawczy dziecka, zapamiętywania prezentowanych 

marek, w szczególności, jeśli promocji produktu towarzyszy obecność sławnych autorytetów 

lub bohaterów bajek. Dzieci, które poświęcają więcej czasu na oglądanie telewizji, są bardziej 

podatne na działanie siły przekazu marketingowego i rozwijają większą chęć posiadania 

reklamowanego produktu. Kluczowe znaczenie dla promocji prawidłowych zachowań 

żywieniowych, a także prewencji chorób dietozależnych ma świadomość najbliższego 

otoczenia na temat znaczenia żywienia w kontekście zdrowia człowieka. Szkolne modelowanie 

schematu realizacji zasad racjonalnego żywienia powinno uwzględniać obok edukacji 

żywieniowej, znaczenie aktywności fizycznej oraz ograniczony marketing żywności na jej 

terenie. Silna i częsta ekspozycja na marketing żywnościowy przyczynia się do zwiększonej 

konsumpcji suplementów diety.

W związku z powyższym w ust. 6 dodawanego art. 27a ustawy (art. 1 pkt 2 projektu 

ustawy) zaproponowano rozwiązania dotyczące ograniczeń w prowadzeniu reklam w zakresie 

grupy docelowej, jak i ewentualnych skojarzeń z wyrobami czy produktami leczniczymi 

poprzez określenie warunków, jakie należy spełnić w przypadku stosowania prezentacji lub 

reklamy suplementów diety. Po pierwsze wprowadza się przepis, że prezentacja i reklama nie 

może być kierowana ani zawierać elementów sugerujących, że jej przekaz jest kierowany do 

małoletnich do 12 roku życia, w tym ich wizerunku ani głosu (art. 27a ust. 6 pkt 1). Ponadto 

dodawany przepis określa, że w prezentacji i reklamie nie wykorzystuje przedmiotów, znaków, 

symboli mogących budzić skojarzenia z wykonywaniem zawodu lekarza, lekarza dentysty, 

farmaceuty, technika farmaceutycznego, felczera, pielęgniarki, położnej, ratownika 

medycznego, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty, dietetyka, specjalisty zdrowia 

publicznego oraz innych osób wykonujących zawód medyczny, w tym np. stetoskopu (art. 27a 

ust. 6 pkt 2) oraz, że nie zawiera prezentacji czynności mogących budzić skojarzenia z 

wykonywaniem zawodów mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w tym np. badań czy 

wypisywania recept (art. 27a ust. 6 pkt 3). Dodatkowo wprowadzany przepis zakłada, że 

prezentacja i reklama nie wykorzystuje wizerunku lub rekomendacji rzeczywistego lub 

fikcyjnego np. lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, technika farmaceutycznego, felczera, 

pielęgniarki, położnej, ratownika medycznego, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty, 
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dietetyka, specjalisty zdrowia publicznego oraz innych osób wykonujących zawód medyczny, 

ani stopni i tytułów naukowych w dziedzinach nauk medycznych i nauk o zdrowiu (art. 27a 

ust. 6 pkt 5).

Ponadto projektowane zmiany odnoszą się do także do kwestii prezentacji i reklamy 

suplementów diety wprowadzanych do obrotu pod podobną lub zbliżoną do produktów 

leczniczych nazwą lub szatą graficzną opakowania (tzw. marki parasolowe). Taka praktyka 

powoduje zacieranie granic pomiędzy produktem leczniczym a suplementem diety stanowiąc 

realne zagrożenie dla zdrowia i wyraźną dezorientację u konsumentów. Równoległe 

oferowanie na rynku suplementu diety i produktu leczniczego o podobnych nazwach czy też 

opakowaniu wymaga wdrożenia regulacji prawnych, które wyeliminują to zjawisko. 

W związku z tym, zgodnie z nowym przepisem prezentacja i reklama nie może wprowadzać w 

błąd, co do właściwości suplementu diety poprzez zawieranie wspólnego głównego członu z 

nazwą własną albo powszechnie stosowaną wyrobu medycznego, produktu leczniczego lub 

wspólnego znaku graficznego lub towarowego, kształtu graficznego lub opakowania 

wykorzystującego podobieństwo z oznaczeniem wyrobu medycznego lub produktu 

leczniczego (art. 27a ust. 6 pkt 6). 

Dodatkowo w ust. 7 dodawanego art. 27a ustawy (art. 1 pkt 2 projektu ustawy) 

przewidziano także ograniczenia dotyczące sposobu oraz miejsc prowadzenia prezentacji lub 

reklamy suplementów diety. Zgodnie z projektowanymi rozwiązaniami prezentacja i reklama 

nie może być prowadzona w jednostkach systemu oświaty (art. 27a ust. 7 pkt 1); w podmiotach 

wykonujących działalność leczniczą (art. 27a ust. 7 pkt 2 - art. 1 pkt 2 projektu ustawy); w 

aptekach i punktach aptecznych, z wyjątkiem prezentowania suplementów diety w 

wydzielonych miejscach umieszczonych w polu widzenia kupującego, które muszą być 

oddzielone od miejsc, na których są prezentowane produkty lecznicze, wyroby medyczne i 

kosmetyki, i nie mogą znajdować się w bezpośrednim sąsiedztwie punktu obsługi klienta (art. 

27a ust. 7 pkt 3 - art. 1 pkt 2 projektu ustawy); sklepach zielarsko-medycznych, sklepach 

specjalistycznych zaopatrzenia medycznego i sklepach ogólnodostępnych, o których mowa w 

art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 

2301), z wyjątkiem prezentowania suplementów diety w wydzielonych miejscach 

umieszczonych w polu widzenia kupującego, które nie mogą znajdować się w bezpośrednim 

sąsiedztwie punktu obsługi klienta (art. 27a ust. 7 pkt 4 - art. 1 pkt 2 projektu ustawy).  

Prezentacja lub reklama suplementów diety prowadzona w aptekach i punktach aptecznych, 
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sklepach zielarsko-medycznych, sklepach specjalistycznych zaopatrzenia medycznego i 

sklepach ogólnodostępnych nie może następować w sposób mogący naruszać zakazy określone 

w art. 94 a ust. 1 lub 1a ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne  (art. 27a 

ust. 8 - art. 1 pkt 2 projektu ustawy).

Ponadto w dodawanym art. 27b ustawy (art. 1 pkt 2 projektu ustawy) przewiduje się 

możliwość stosowania w oznakowaniu, prezentacji lub reklamie suplementów diety 

dobrowolnego znaku potwierdzającego jakość i bezpieczeństwo produktu na podstawie analizy 

jego składu. Umieszczenie znaku byłoby dobrowolne i możliwe po przeprowadzeniu badań 

laboratoryjnych oraz uzyskaniu opinii jednostki naukowej potwierdzającej zgodność składu 

suplementu diety z wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa żywności i suplementów diety. 

W art. 27b ust. 4 (art. 1 pkt 2 projektu ustawy) wprowadzono delegację dla ministra właściwego 

do spraw zdrowia do określenia, w drodze rozporządzenia, wzór znaku, jednostki naukowej 

właściwej do wydawania opinii oraz przeprowadzania badań laboratoryjnych, sposobu i trybu 

uzyskiwania opinii oraz przeprowadzania tych badań oraz stawek opłat i sposobu wnoszenia 

opłat za wydanie opinii i przeprowadzenie badań. Jednostką właściwą do wydawania tej opinii  

ma być jedna jednostki naukowej, działającej na rzecz ochrony zdrowia publicznego, 

posiadająca wieloletnie doświadczenie i szeroką wiedzę w zakresie bezpieczeństwa żywności, 

żywienia, jak również w zakresie farmacji. Z założenia jednostką naukową, o której mowa w 

art. 27b projektowanej ustawy, ma być inna jednostka niż ta, o której mowa w art. 31 

obowiązującej ustawy oraz w art. 31a projektowanej ustawy. Wyznaczenie innej jednostki, niż 

te, o których mowa powyżej, zapobiegnie konfliktowi interesów, bowiem nie powinna ta sama 

jednostka przedstawiać na wniosek podmiotu działającego na rynku spożywczym opinii 

naukowej w związku z postępowaniem prowadzonym przez Głównego Inspektora Sanitarnego 

dotyczącym produktu objętego powiadomieniem, co jednostka, która będzie wydawała opinię 

naukową potwierdzającą zgodność składu suplementu diety z przepisami dotyczącymi 

bezpieczeństwa żywności i suplementów diety, na potrzeby umieszczenia przez podmiot znaku 

jakości w oznakowaniu, prezentacji i reklamie produktu. Jednostka ta powinna mieć 

odpowiednie zaplecze laboratoryjne umożliwiające przeprowadzenie analizy składu danego 

suplementu diety. 

Ponadto we wprowadzeniu do wyliczenia w art. 29 (art. 1 pkt 3 projektu ustawy) wykreśla 

się wyrazy „lub ma zamiar wprowadzić”. Zgodnie z art. 3 ust. 8 rozporządzenia nr 178/2002 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i 
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wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa 

Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. WE 

L 31 z 01.02.2002, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 463), 

wprowadzenie na rynek „oznacza posiadanie żywności lub pasz w celu sprzedaży, z 

uwzględnieniem oferowania do sprzedaży lub innej formy dysponowania, bezpłatnego lub nie 

oraz sprzedaż, dystrybucję i inne formy dysponowania”. Bezpośrednie odwołanie do ww. 

definicji znajduje się w art. 3 ust. 3 pkt 52 ustawy regulującym termin „wprowadzanie żywności 

do obrotu”. Zarówno w ww. rozporządzeniu, jak też w ustawie nie sformułowano definicji 

zamiaru wprowadzania na rynek/do obrotu.  

Zgodnie z art. 10 dyrektywy 2002/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 

czerwca 2002 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do 

suplementów żywnościowych (Dz. U. L 183 z 12.7.2002, s.51) „aby ułatwić skuteczne 

monitorowanie suplementów żywnościowych, Państwa Członkowskie mogą zażądać, by 

producent lub osoba wprowadzająca dany produkt na rynek na ich terytorium informowała o 

tym właściwy organ poprzez przesłanie do tego organu wzoru modelu etykiety używanej dla 

tego produktu”. Mając na uwadze ww. przepis, w art. 29 ust. 1 obowiązującej ustawy wskazano, 

że: „W celu monitorowania produktów wprowadzanych do obrotu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, podmiot działający na rynku spożywczym, który wprowadza lub ma 

zamiar wprowadzić po raz pierwszy do obrotu określone rodzaje środków spożywczych – jest 

obowiązany powiadomić o tym Głównego Inspektora Sanitarnego”.

Pomimo wskazanego w ww. art. 29 ust. 1 rozróżnienia, w ustawie nie ma odrębnych 

skutków i działań dla powiadomienia o zamiarze wprowadzenia po raz pierwszy do obrotu oraz 

powiadomienia o wprowadzeniu po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej środka spożywczego. Sposób postępowania Głównego Inspektora Sanitarnego w obu 

tych przypadkach określają przepisy art. 30-32 ustawy. W związku z brakiem odrębnych 

skutków i działań dla powiadomień o zamiarze oraz wprowadzeniu do obrotu, jak też mając na 

uwadze przepisy prawa unijnego, wykreślone zostały wyrazy „lub ma zamiar wprowadzić”.

Dodatkowo w art. 29 ust. 1 pkt 3 (art. 1 pkt 3 projektu ustawy) wyłącza się z 

powiadomienia Głównego Inspektora Sanitarnego żywność wzbogacaną obligatoryjnie. 

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 września 2010 r. w sprawie substancji 

wzbogacających dodawanych do żywności (Dz. U. Nr 174, poz. 1184) określa środki 

spożywcze, do których są obligatoryjnie dodawane witaminy i składniki mineralne. Dodatkowo 
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ww. rozporządzenie określa poziomy lub maksymalne poziomy dla tych witamin i składników 

mineralnych. W związku z tym, że ww. rozporządzenie ściśle określa poziomy witamin i 

składników mineralnych dla wzbogacanych środków spożywczych, zrezygnowano w projekcie 

ustawy z konieczności powiadamiania Głównego Inspektora Sanitarnego o pierwszym 

wprowadzeniu do obrotu tych środków spożywczych. Zmiana ta będzie miała pozytywny 

wpływ na przedsiębiorców, gdyż będą oni zwolnieni z powiadamiania Głównego Inspektora 

Sanitarnego o wprowadzeniu po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskie 

żywności obligatoryjnie wzbogacanej.   

Projekt ustawy w dodawanym art. 31a ustawy (art. 1 pkt 5 projektu ustawy) wprowadza 

również zmiany doprecyzowujące dotyczące procedury powiadamiania GIS o pierwszym 

wprowadzeniu do obrotu określonych środków spożywczych. Kwestie dotyczące prowadzenia 

nadzoru nad suplementami diety nie są szczegółowo uregulowane przepisach unijnych – 

dyrektywie 2002/46/WE. Z przepisów tej dyrektywy wynika konieczność skutecznego 

monitorowania suplementów diety, w ramach którego państwa członkowskie mogą żądać, aby 

producent lub osoba wprowadzająca dany produkt do obrotu na terytorium danego państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej informowała o tym właściwy organ poprzez przesłanie do 

tego organu wzoru etykiety dla tego produktu. Ponadto przepisy dyrektywy 2002/46/WE 

określają jedynie wykazy witamin i składników mineralnych, które mogą być stosowane w 

suplementach diety, bez określania ich maksymalnych ilości, jak również nie określają 

wykazów innych substancji odżywczych lub substancji wykazujących efekt odżywczy lub 

fizjologiczny, które można stosować w suplementach diety. Z uwagi na brak regulacji 

szczegółowych w tym obszarze państwa członkowskie Unii Europejskiej wprowadziły w 

zakresie nadzoru różne rozwiązania. Większość państw wymaga powiadomienia o 

wprowadzanych po raz pierwszy do obrotu suplementach diety (np. Belgia, Włochy, Francja, 

Niemcy, Czechy, Dania), a niektóre (np. Austria, Holandia, Szwecja) nie wprowadziły takiego 

obowiązku. Z tego względu, że obszar dotyczący suplementów diety nie jest szczegółowo 

uregulowany, a z uwagi na bezpieczeństwo konsumentów istnieje koniczność zapewnienia, aby 

system powiadamiania o wprowadzanych po raz pierwszy do obrotu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej suplementach diety był skuteczny i szczelny.  

W związku z powyższym wprowadza się przepisy stanowiące, że w przypadku, gdy w 

ramach prowadzonego postępowania GIS zobowiąże podmiot działający na rynku 

spożywczym do przedłożenia opinii jednostki naukowej lub Prezesa Urzędu Rejestracji 



– 19 –

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, zwanego dalej 

„Prezesem Urzędem”, termin na jej przedłożenie wynosi 6 miesięcy od dnia doręczenia 

wniosku o wydanie opinii jednostce naukowej lub Prezesowi Urzędu. Podmiot jest 

zobowiązany wystąpić, za pośrednictwem Głównego Inspektor Sanitarnego, do jednostki 

naukowej lub do Prezesa Urzędu z wnioskiem o wydanie ww. opinii w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania pisma ze zobowiązaniem do jej przedłożenia. Nieprzedłożenie w terminie 14 dni 

informacji o zwróceniu się podmiotu o wydanie opinii skutkować będzie domniemaniem, że 

kwalifikacja środka spożywczego zaproponowana przez podmiot działający na rynku 

spożywczym jest nieprawidłowa oraz, że środek spożywczy nie spełnia wymagań dla danego 

rodzaju środka spożywczego. Proponowane zmiany przepisów ustawy w tym zakresie mają na 

celu zmotywowanie podmiotów zgłaszających powiadomienie do szybkiego działania, a co za 

tym idzie eliminowania z obrotu produktów, które mogą nie spełniać wymagań dla danego 

rodzaju środka spożywczego. Ponadto projektowane zmiany realizują wnioski pokontrolne 

Najwyższej Izby Kontroli. 

Należy również zaznaczyć, że czas niezbędny do wydania opinii nie wlicza się w okres 

prowadzenia postępowania, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy. 

Projekt ustawy zmienia art. 100 i 103 ustawy (art. 1 pkt 6 i 7 projektu ustawy) zawierające 

przepisy karne oraz przepisy o karach pieniężnych. W szczególności projekt ustawy rozszerza 

wykaz czynności objętych karami pieniężnymi o przepis odnoszący się do prowadzenia 

prezentacji i reklamy niezgodnie z wymaganiami dodawanego art. 27a ustawy (art. 1 pkt 2 

projektu ustawy) oraz określa, że konsekwencją wprowadzania po raz pierwszy do obrotu 

środka spożywczego, o którym mowa w art. 29 ust. 1 ustawy, bez powiadomienia GIS, będzie  

kara pieniężna – zamiast obecnej kary grzywny (art. 1 pkt 6 projektu ustawy). Oznacza to, że 

wprowadzanie po raz pierwszy do obrotu środka spożywczego np. suplementu diety bez 

powiadomienia GIS będzie stanowiło delikt administracyjny, co oznacza nadanie kompetencji 

organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej do nakładania kar pieniężnych za niedopełnienie 

obowiązku powiadomienia.

Ponadto projekt ustawy przewiduje zmianę wysokości kar pieniężnych (art. 1 pkt 7 

projektu ustawy) za naruszenie przepisów ustawy dotyczących m.in. oznakowania prezentacji 

i reklamy środków spożywczych. Zmiana wysokości kar pieniężnych ma zapewnić 

przestrzeganie przepisów ustawy przez podmioty działające na rynku spożywczym. Organy 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej powinny mieć możliwość nakładania skutecznych, 
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proporcjonalnych i odstraszających kar pieniężnych za naruszenie przepisów ustawy. Obecny 

maksymalny limit kary pieniężnej nie spełnia tych kryteriów, w szczególności wobec 

podmiotów profesjonalnych tj. dużych podmiotów, których podstawową działalnością jest 

produkcja i wprowadzanie do obrotu na znaczną skalę suplementów diety. 

Ponadto projekt ustawy wprowadza zmiany w art. 104 ust. 1 oraz uchyla ust. 2 i 3  ustawy 

(art. 1 pkt 8 projektu ustawy), które dotyczą zasad nakładania kar pieniężnych na podstawie 

art. 103 ust. 1 ustawy na podmioty działające na rynku spożywczym. Obecnie kary pieniężne 

wymierza, w drodze decyzji, właściwy państwowy wojewódzki inspektor sanitarny na 

podstawie wniosku w tej sprawie skierowanego przez państwowego powiatowego lub 

granicznego inspektora sanitarnego po przeprowadzonym postępowaniu administracyjnym, a 

organem odwoławczym jest GIS. Po zmianie przepisów kary wymierzał będzie właściwy 

państwowy powiatowy lub graniczny inspektor sanitarny po przeprowadzonym postępowaniu, 

a organem odwoławczym będzie właściwy państwowy wojewódzki inspektor sanitarny. 

Proponowane rozwiązanie jest zasadne z punktu widzenia nadzoru sprawowanego nad 

podmiotami działającymi na rynku spożywczym przez organ szczebla powiatowego i 

granicznego, który znając wszystkie okoliczności sprawy, sytuację i historię danego podmiotu 

wymierzy karę biorąc pod uwagę określone czynniki. Jednocześnie uchylenie przepisów ust. 2 

i 3 spowoduje możliwość zastosowania do kar pieniężnych przepisów działu IVA ustawy z 

dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 

2000), który kompleksowo określa zasady wymierzenia i dochodzenia administracyjnych kar 

pieniężnych.  

Ze względu na zmiany przepisów dotyczących zasad nakładania kar pieniężnych na 

podmioty działające na rynku spożywczym oraz zniesienie normy karnej należy również 

wprowadzić przepisy przejściowe dotyczące prowadzonych obecnie postępowań. W związku 

z tym w art. 2 projektu ustawy określone zostało, że:

1) do postępowań dotyczących naruszenia art. 100 ust. 1 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 1 

wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się 

przepisy dotychczasowe;

2) do postępowań prowadzonych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej dotyczących 

wymierzenia kar pieniężnych na podstawie art. 104 ust. 1 ustawy, wszczętych przed wejściem 

w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.
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Ze względu na zmiany przepisów dotyczących zasad prowadzenia postępowania 

wyjaśniającego przez Głównego Inspektora Sanitarnego należy również wprowadzić przepisy 

przejściowe dotyczące produktów, w odniesieniu do których Główny Inspektor Sanitarny 

otrzymał powiadomienie o pierwszym wprowadzeniu do obrotu suplementów diety. W 

związku z tym w art. 3 projektu ustawy określone zostało, że do powiadomień złożonych do 

Głównego Inspektora Sanitarnego, na podstawie art. 29 ustawy zmienianej w art. 1, do dnia 

wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustawy w brzmieniu nadanym niniejszą 

ustawą. Intencją jest, aby w odniesieniu do spraw nierozpatrzonych do dnia wejścia w życie 

ustawy miały zastosowanie przepisy projektowanej ustawy.

Projektowana ustawa będzie miała wpływ na sektor mikroprzedsiębiorstw, małych i 

średnich przedsiębiorstw oraz na konkurencyjność gospodarki, ponieważ wpływa na 

prowadzenie działalności związanej z wprowadzeniem do obrotu suplementów diety. 

W szczególności doprecyzowuje procedurę powiadamiania GIS o pierwszym prowadzeniu do 

obrotu określonych środków spożywczych, w tym suplementów diety, zmienia zasady 

znakowania, prezentacji i reklamy suplementów diety, jak również przewiduje zmianę 

wysokości kar pieniężnych za naruszenie przepisów ustawy dotyczących m.in. oznakowania, 

prezentacji i reklamy środków spożywczych.

Dodatkowo zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o Urzędzie Rejestracji 

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 2258) to Prezes Urzędu jest centralnym organem administracji rządowej nie zaś Urząd. W 

związku z tym w projekcie ustawy zmieniono wyraz „Urząd” na wyrazy „Prezes Urzędu”.

Przewiduje się, że ustawa wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Projektowana ustawa nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego 

systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), w 

związku z czym nie podlega notyfikacji zgodnie z ww. przepisami.

Projekt ustawy nie wymaga przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii 

Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania 

powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia, o których mowa w § 39 uchwały nr 190 Rady 

Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2022 r. 

poz. 348).
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Przedmiotowy projekt nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej.
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