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Jednostki systemu oświaty
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku, w związku z licznymi
interwencjami rodziców, przypomina o obowiązku przestrzegania wymogów rozporządzenia
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

przez

wszystkie

placówki

oświatowe

–

zarówno

zajmujących

się

przygotowywaniem posiłków dla dzieci i młodzieży od surowca jak i korzystających z usług
cateringowych. Wielokrotnie zwracano uwagę, że ww. rozporządzenie nie zwalnia
z przestrzegania zawartych w nim wytycznych nawet w przypadku organizowanych przez
jednostki systemu oświaty spotkań okolicznościowych, takich jak np. jasełka, pikniki, Dni
Babci

i

Dziadka.

Podawanie

podczas

takich

imprez

żywności

przygotowywanej

w prywatnych domach, m.in. przez rodziców uczęszczających do placówek dzieci, również jest
nieakceptowalne, mając na uwadze bezpieczeństwo żywności, a w szczególności brak
identyfikacji.
Ponadto PPIS w Płocku przypomina, że zgodnie z art. 103 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia
25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia za niestosowanie się
do obowiązującego rozporządzenia przewidziana została kara pieniężna w wysokości od 1000
do 5000 zł. Ta sama wysokość kary przewidziana jest również w przypadku reklamowania czy
promowania w jednostce systemu oświaty środków spożywczych innych niż objętych grupami
środków

spożywczych

przeznaczonych

do

sprzedaży

dzieciom

i

młodzieży

lub

niespełniających wymagań określonych w ww. rozporządzeniu. Osobą odpowiedzialną
za wdrożenie zawartych w rozporządzeniu zaleceń oraz podlegającą karom pieniężnym
w przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości w zakresie jego stosowania jest dyrektor
placówki.

Co więcej, PPIS w Płocku kolejny raz zwraca uwagę, że obowiązkiem dyrektora szkoły
jest zapewnienie, że w funkcjonującym na terenie jego szkoły sklepiku lub bufecie również
przestrzegane są wymogi przywoływanego w piśmie rozporządzenia.
Reasumując, PPIS w Płocku oczekuje podjęcia działań mających na celu realizację
wymogów ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia wraz z aktami wykonawczymi.
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