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RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTER ROZWOJU I FINANSÓW

W odpowiedzi na interpelację Pani Poseł Mirosławy Nykiel nr 16518 z dnia 25 października 
2017 r., w sprawie opodatkowania tzw. śmieciowego jedzenia, uprzejmie wyjaśniam, co 
następuje.
Ad 1, 4 
Prowadzenie polityki fiskalnej, dotyczącej produkcji i obrotu produktów spożywczych 
szkodliwych w nadmiarze dla zdrowia, sprzyja udokumentowanemu obniżeniu ich konsumpcji. 
Już w 2010 r. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), opublikowała przegląd systematyczny 
określający wpływ polityki fiskalnej na sposób żywienia, stan odżywienia oraz rozwój chorób 
przewlekłych. Stwierdzono, że podatki i subsydia mają wysoki potencjał w kształtowaniu 
zdrowych i racjonalnych wyborów żywieniowych społeczeństwa.
Na gruncie krajowym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie 
Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego 1 pn. Poprawa 
sposobu żywienia i stanu odżywienia oraz aktywności fizycznej społeczeństwa zakłada się 
prowadzenie przez Ministra Zdrowia we współpracy z Ministrem Finansów, Ministrem 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównym Inspektorem Sanitarnym prozdrowotnej polityki 
publicznej ukierunkowanej na zwiększanie dostępności produktów spożywczych zalecanych 
do spożycia i zmniejszanie dostępności produktów niezalecanych do nadmiernego spożycia.
Jednym z narzędzi poprawy sposobu odżywiania polskiego społeczeństwa mogą być 
szczegółowe rozwiązania fiskalne, które obowiązują już z powodzeniem w wielu krajach 
unijnych, np. w Danii, we Francji, na Węgrzech, w Portugalii czy Wielkiej Brytanii. 
Dlatego obecnie rozważane są różne koncepcje ewentualnego wprowadzenia podatku 
obciążającego tzw. śmieciowe jedzenie. Jednakże żadne decyzje co do sposobu opodatkowania 
niezdrowej żywności nie zostały jeszcze podjęte. Nie zostały określone wyroby lub składniki 
tych produktów, dla których obowiązywałaby stawka takiego podatku i w końcu nie ma również 
decyzji czy taki podatek zostanie w ogóle wprowadzony. Zatem nie jest możliwe także podanie 
kwoty o jaką może maksymalnie wzrosnąć cena produktu po wprowadzeniu opodatkowania.
Ad 2
Odnosząc się do pytania dotyczącego rozwiązań, które mogą zahamować rosnącą liczbę osób z 
nadwagą i otyłością, informuję, że Ministerstwo Zdrowia prowadzi szereg działań na rzecz walki 
z ww. jednostkami chorobowymi. Zadania realizowane są  w ramach ww. celu operacyjnego nr 
1 Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020. W konsekwencji realizacji zadań 
określonych w ww. celu oczekuje się spadku obciążenia populacji przewlekłymi chorobami 
niezakaźnymi oraz ograniczenia zapadalności i przedwczesnej umieralności z powodu tych 
chorób.
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W 2016 r. w ramach Narodowego Programu Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia realizowało 
poniżej wymienione zadania: 
- zadanie 1.2.1 Podejmowanie inicjatyw upowszechniających prawidłowe żywienie - szkolenia i 
warsztaty dla osób odpowiedzialnych za realizację żywienia zbiorowego w jednostkach systemu 
oświaty. Realizator: Fundacja Szkoła Na Widelcu,
- zadanie 2.6 Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością - utworzono grupy wsparcia dla osób 
ze zdiagnozowaną otyłością w Toruniu. Realizator: Gmina Miasta Toruń, działanie 
kontynuowane w 2017 r.). W procedurze konkursowej ogłoszonej w 2016 r. wyłoniono również 
Kalisz, który realizuje zadanie od początku 2017 r. 
- zadanie 1.4.1 Edukacja pracowników ochrony zdrowia w zakresie zasad zdrowego odżywienia 
i aktywności fizycznej - rozpoczęto prace nad utworzeniem platformy e- learningowej dla 
pracowników ochrony zdrowia w zakresie zasad zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej. 
Realizator: Akademia Ochrony Zdrowia Edumetriq Sp. z o.o., działanie kontynuowane w 
2017 r.,
- zadanie 1.4.4. Rozwój kompetencji osób uczestniczących w zadaniach na rzecz ograniczania 
występowania nadwagi i otyłości przez: działania edukacyjne dla pracodawców, kadry zakładów 
pracy organizacji pracowniczych, specjalistów służby medycyny pracy w zakresie 
przygotowania i animacji programów promocji aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania w 
zakładach pracy. Realizator: Instytut Medycyny Pracy im. J. Nofera w Łodzi, działanie 
kontynuowane w 2017 r.,
- zadanie 3.1.6 Przeprowadzenie aktualizacji norm żywienia dla populacji, w tym norm żywienia 
zbiorowego służb mundurowych, w oparciu o najnowszą wiedzę medyczną oraz badania 
naukowe krajowe i zagraniczne, w tym opracowanie i opublikowanie w formie cyfrowej i 
drukowanej oraz dystrybucję w 2017 r. oraz w 2020 r.  - rozpoczęto prace nad nowelizacją norm 
żywienia dla populacji polskiej. Realizator: Instytut Żywności i Żywienia, działanie 
kontynuowane w 2017 r.,
- zadanie 3.1.12 Realizacja badania COSI w latach 2016–2017. Realizator: Instytut Matki i 
Dziecka, działanie kontynuowane w 2017 r.,
W ramach procedury konkursowej i wnioskowej w 2017 r. rozpoczęto realizację następujących 
zadań:
- zadanie 1.2.1. Podejmowanie inicjatyw upowszechniających żywienie – zadanie jest 
kontynuacją działań prowadzonych w 2016 r., tj. planuje się szkolenia i warsztaty dla osób 
odpowiedzialnych za realizację żywienia zbiorowego w jednostkach systemu oświaty. 
Realizatorzy: Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego oraz Fundacja Szkoła Na 
Widelcu, 
- zadanie 1.2.1. Podejmowanie inicjatyw upowszechniających żywienie – zadanie polega na 
przeprowadzeniu bezpłatnych zajęć edukacyjnych dla dzieci w wieku 4-6. Program zajęć będzie 
ukierunkowany na kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych. Realizator: 
Stowarzyszenie Dietanova,
- zadanie 1.2.1. Podejmowanie inicjatyw upowszechniających żywienie – w ramach realizacji 
zadania zostaną przeprowadzone bezpłatne warsztaty dla rodziców i opiekunów dzieci w wieku 
0-3. Tematyka warsztatów będzie obejmować m.in.: specyfikę żywienia małych dzieci, zasady 
prawidłowego żywienia niemowląt i małych dzieci, schemat żywienia dzieci w kolejnych latach 
życia, potrzeby żywieniowe dzieci w wieku 0-3, znaczenie prawidłowo zbilansowanej diety w 
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rozwoju dziecka, przygotowanie posiłków w prawidłowo zbilansowanej diecie dziecka oraz rolę 
środowiska rodzinnego w kształtowaniu nawyków żywieniowych dziecka. Realizator: Fundacja 
Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego,
- zadanie 1.2.2. Utworzenie i prowadzenie ogólnopolskiego centrum edukacji żywieniowej i 
zdrowego stylu życia – w ramach zadania prowadzone będzie Narodowe Centrum Edukacji 
Żywieniowej, które umożliwi wszystkim dostęp do wiarygodnych danych m.in. na temat 
żywności, zasad racjonalnego żywienia, zdrowego stylu życia, żywienia w poszczególnych 
jednostkach chorobowych. Zostanie utworzone również centrum dietetyczne ze specjalistami 
online: chat i video porady z dietetykami, lekarzami w dziedzinach związanych z chorobami 
dietozależnymi. Realizator: Instytut Żywności i Żywienia,
- zadanie 2.6. Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością (realizatorzy: Gmina Miasto Toruń, 
Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim, Urząd Miasta Poznań, Urząd Miasta Chorzów, Urząd 
Gminy Lesznowola, Urząd Miasta Mysłowice,
- zadanie 3.1.1. Przeprowadzenie kompleksowych badań epidemiologicznych dotyczących 
sposobu żywienia i stanu odżywienia społeczeństwa polskiego ze szczególnym uwzględnieniem 
grup: małe dzieci, dzieci i młodzież w wieku szkolnym, kobiety ciężarne, osoby w podeszłym 
wieku, osoby przebywające w jednostkach całodobowego pobytu, wraz z identyfikacją 
czynników ryzyka zaburzeń odżywiania, oceną poziomu aktywności fizycznej, poziomu wiedzy 
żywieniowej oraz występowania nierówności w zdrowiu – realizatorzy:
• Instytut „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" - realizator badania w grupie dzieci i 

młodzieży, 
• Instytut „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" - realizator badania w grupie małe dzieci,
• Instytut Matki i Dziecka – realizator badania w grupie kobiet ciężarnych,
• Warszawki Uniwersytet Medyczny – realizator badania w grupie osób dorosłych,
• Warszawski Uniwersytet Medyczny – realizator badania w grupie osób w wieku 

podeszłym,
• Warszawski Uniwersytet Medyczny - realizator badania w grupie osób w jednostkach 
całodobowego pobytu,
- zadanie 3.1.3. Badanie preferencji konsumentów dotyczących wyboru produktów spożywczych 
(w tym suplementów diety) w zakresie realizacji zaleceń zdrowego żywienia w 2017 r. oraz 
2020 r. Realizator: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
- zadanie 3.1.5 Prowadzenie w 2017 r. oraz w 2018 r. badań nad opracowaniem 
i wprowadzeniem systemu przyjaznego etykietowania żywności prostym przekazem dotyczącym 
zawartości poszczególnych składników odżywczych w żywności z wykorzystaniem wiedzy 
wypracowanych dotychczas rozwiązaniach. Realizator: Instytut Żywności i Żywienia,
-zadanie 3.1.7. Badanie zawartości izomerów trans kwasów tłuszczowych w żywności w 2017 r. 
i prowadzenie bazy danych dotyczących izomerów trans w środkach spożywczych w latach 
2017-2020. Realizator: Instytut Żywności i Żywienia,
- zadanie 3.1.8. Przeprowadzenie aktualizacji danych dotyczących składu i wartości odżywczej 
środków spożywczych dostępnych na rynku i wzorców spożycia, m.in. celem zachęcenia 
producentów żywności do zmiany składu produktów spożywczych (w tym analiza składu 
wybranych produktów spożywczych oraz analiza składu wybranych produktów spożywczych na 
podstawie informacji o wartości odżywczej podawanej na etykietach produktów) w latach 2017 i 
2020. Realizator: Instytut Żywności i Żywienia,
- zadanie 3.2.1. Projektowanie i testowanie skuteczności zadań z zakresu zdrowia publicznego 
polegających na monitorowaniu sytuacji epidemiologicznej, promocji zdrowia lub profilaktyce 
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chorób, innych niż określone w NPZ przez programy pilotażowe, w oparciu o zidentyfikowane 
czynniki ryzyka otyłości i niedożywienia oraz danych o nierównościach społecznych w zdrowiu 
– celem zadania jest monitorowanie poziomu spożycia jodu w populacji polskiej. Realizator: 
Szpital Uniwersytecki w Krakowie,
- zdanie 3.2.1. Projektowanie i testowanie skuteczności zadań z zakresu zdrowia publicznego 
polegających na monitorowaniu sytuacji epidemiologicznej, promocji zdrowia lub profilaktyce 
chorób, innych niż określone w NPZ przez programy pilotażowe, w oparciu o zidentyfikowane 
czynniki ryzyka otyłości i niedożywienia oraz danych o nierównościach społecznych w zdrowiu 
– prowadzenie akcji promującej zdrowy styl życia, ze szczególnym uwzględnieniem promocji 
aktywności fizycznej w polskim społeczeństwie. Realizatorzy zaplanowali organizację pikników 
zdrowia w miejscowościach poniżej 50 tys. mieszkańców. Podczas wydarzeń zostanie 
przeprowadzona bezpłatna edukacja w zakresie promocji zdrowego stylu życia, ze szczególnym 
uwzględnieniem znaczenia prawidłowo zbilansowanej diety, korzyści wynikających z 
podejmowania aktywności fizycznej, w zakresie profilaktyki chorób kręgosłupa oraz grupowe 
zajęcia ruchowe dla uczestników akcji promującej zdrowy styl życia. Realizatorami zadania są: 
Fundacja Misja Medyczna, Spółka Perła Wellness, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
Zadanie realizowane w ramach Zadań koordynacyjnych, ewaluacyjnych i badawczych NPZ:
- testowanie skuteczności zadań z zakresu zdrowia publicznego polegających na promocji 
zdrowia lub profilaktyce chorób innych niż określone w NPZ przez programy pilotażowe. 
Realizator: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku. Celem realizacji zadania jest 
zwiększenie wykrywalności hipercholesterolemii rodzinnej w polskiej populacji poprzez 
identyfikację pacjentów o wysokim klinicznym prawdopodobieństwie hipercholesterolemii 
rodzinnej (HR) oraz weryfikację rozpoznania badaniem genetycznym, a także zwiększenie 
wykrywalności hipercholesterolemii rodzinnej w polskiej populacji poprzez wykonywanie 
diagnostyki kaskadowej wśród krewnych pacjentów z potwierdzoną genetycznie HR. Zakłada 
się, że wtórnym celem realizacji zadnia będzie zmniejszenie występowania powikłań chorób 
sercowo-naczyniowych w grupie pacjentów z HR, a także zmniejszenie śmiertelności w tej 
grupie z powodu chorób s-n.  
Ad 3
Odnosząc się do pytania dotyczącego ograniczenia miejsc, w których dzieci i młodzież mają 
powszechny dostęp do tzw. śmieciowego jedzenia, informuję, że w rozporządzeniu Ministra 
Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 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 i młodzieży w tych 
jednostkach określono wymagania dla żywności, która może być sprzedawana i podawana na 
terenie jednostek systemu oświaty. W rozporządzeniu ograniczono dostęp do środków 
spożywczych zawierających znaczne ilości nasyconych kwasów tłuszczowych, soli i cukru. 
W jednostkach systemu oświaty zakazano także reklamy oraz promocji polegającej na  
zachęcaniu do nabywania środków spożywczych nieobjętych grupami środków spożywczych 
przeznaczonych dla dzieci i młodzieży.

Do wiadomości:
-  Departament Spraw Parlamentarnych
    w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
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