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Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymuje skargi dotyczące rozporządzenia Ministra 

Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. 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 (Dz. U. 

poz. 1256; dalej jako: rozporządzenie). W tej sprawie prowadzę korespondencję                    

z Ministrem Zdrowia (w załączeniu pozwalam sobie przesłać dotychczasowe wystąpienia 

oraz odpowiedź otrzymaną z Ministerstwa Zdrowia). 

Jednym ze skutków wprowadzenia powyższych regulacji jest dla osób 

prowadzących sklepiki szkolne utrata opłacalności prowadzonej działalności 

gospodarczej. Skarżący wskazują, że może to dla nich oznaczać całkowitą utratę 

dochodów. Szczegółowo i rygorystycznie określone normy dotyczące żywności mogą 

spowodować, iż większość sklepików szkolnych będzie musiała zostać zamknięta           

z powodu niemożności sprostania wymaganiom wynikającym z rozporządzenia oraz      

z powodów ekonomicznych, tzn. braku opłacalności
1
. Z informacji prasowych wynika, że 

                                                           
1
O lokalnym zamykaniu sklepików donosi prasa, np. „Rzeź szkolnych sklepików” 

(http://www4.rp.pl/Edukacja/310059828-Rzez-szkolnych-sklepikow.html), „Pogrom szkolnych sklepików” 

(http://nowinyzabrzanskie.pl/aktualnosci/pogrom-szkolnych-sklepikow/), „Plajta w sklepikach szkolnych. Na 

Pomorzu większość już zamknięto” (http://www.radiogdansk.pl/index.php/wydarzenia/item/29483-plajta-w-

sklepikach-szkolnych-na-pomorzu-wiekszosc-juz-zamknieto.html) 
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według szacunków Konfederacji Lewiatan w całej Polsce zamknięto nawet kilka tysięcy 

sklepików.  

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 Premiera z uprzejmą prośbą o przedstawienie informacji, o ile 

Pan Premier je posiada, o ilości sklepików szkolnych, które zostały zamknięte od czasu 

wejścia w życie przedmiotowego rozporządzenia. 

 Podpis na oryginale 
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