
NOTATKA
z posiedzenia Komisji Zdrowia

Data posiedzenia: 11 grudnia 2009 r.

Nr posiedzenia: 81

Posiedzeniu przewodniczył: senator   Władysław Sidorowicz – przewodniczący komisji

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności
i żywienia oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 723 , druki sejmowe nr
2411, 2505, 2505A ).

W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie członkowie komisji: Jarosław Duda, Ryszard Górecki, Stanisław
Karczewski, Norbert Krajczy, Waldemar Kraska, Zbigniew Pawłowicz,
Władysław Sidorowicz, Henryk Woźniak,

− zaproszeni goście:
− Ministerstwo Zdrowia:

− starszy specjalista w Departamencie Prawnym Beata Zmysłowska,
− Główny Inspektorat Sanitarny:

− główny Inspektor Sanitarny Andrzej Wojtyła,
− radca prawny w Departamencie Żywności i Żywienia w Głównym

Inspektoracie Sanitarnym Maria Grochowska,
− Poseł na Sejm RP:

− sprawozdawca Komisji Zdrowia Agnieszka Kozłowska - Rajewicz,

− przedstawiciel Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu: Jakub Zabielski.

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Ustawę przedstawił Główny Inspektor Sanitarny Andrzej Wojtyła. Ustawa dostosowuje przepisy

obowiązującej ustawy do aktualnego stanu prawa wspólnotowego w zakresie bezpieczeństwa
żywności. Wprowadza także zmiany polegające na doprecyzowaniu przepisów, które budzą
wątpliwości interpretacyjne. Minister A. Wojtyła podkreślił, że nowelizacja ułatwia
przedsiębiorcom prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie produkcji i obrotu żywnością
oraz materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością przy zachowaniu
jednocześnie ram prawnych i bezpieczeństwa konsumentów. Podkreślił, że liberalizacja przepisów
dotyczy m. in.:
− rezygnacji z prowadzenia przez przedsiębiorców książki kontroli sanitarnej wyłącznie na

potrzeby organów GIS w czasie kontroli,
− rezygnacji z obowiązku pobierania i przechowywania przez zakłady żywienia zbiorowego typu

zamkniętego próbek żywności.
Powyższe zmiany, zdaniem ministra, przyczynią się do skuteczniejszego zapewnienia
odpowiednich warunków zdrowotnych produkowanej i wprowadzanej do obrotu żywności.
Regulacje te pozwolą na skuteczniejsze zapewnienie bezpieczeństwa zdrowia konsumentów.
Przedstawiciel Biura Legislacyjnego zgłosił uwagi o charakterze legislacyjnym, mające na celu
doprecyzowanie i uporządkowanie ustawy.
Większość z przedstawionych wniosków przejął senator Władysław Sidorowicz i w głosowaniu
zostały one przyjęte przez komisję
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Na sprawozdawcę komisji na posiedzenie Senatu został wybrany senator Władysław Sidorowicz.

Konkluzja: Komisja wnosi o wprowadzenie 19 poprawek do ustawy (druk senacki nr 723A).

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich


