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       Szanowny Pan  
       Konstanty Radziwiłł 
       Minister Zdrowia, członek Rady Ministrów 
      
 
W imieniu Krajowej Rady Suplementów i Odżywek zwracamy się z prośbą o rozpoczęcie pod 
patronatem Pana Ministra rzeczowej, merytorycznej i opartej na współczesnej wiedzy żywieniowo- 
medycznej ogólnopolskiej debaty na temat bezpiecznego i świadomego stosowania przez Polaków 
suplementów diety.  
 
Jako największa organizacja branżowa zrzeszająca przedstawicieli producentów i dystrybutorów 
suplementów diety pragniemy zaproponować Panu Ministrowi wspólną organizację „Okrągłego 
Stołu”, z udziałem Ministerstwa Rozwoju, Głównego Inspektora Sanitarnego, Naczelnej Rady 
Lekarskiej, Naczelnej Rady Aptekarskiej oraz Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia, ekspertów 
oraz mediów. Liczymy na to, że pierwsze tego typu spotkanie wyzwoli w debacie publicznej potrzebę 
dyskusji na temat bezpiecznego i świadomego stosowania przez Polaków suplementów diety. 
Niezależnie od tego czy reprezentujemy branżę, czy administrację publiczną - zdrowie Polaków 
w aspekcie społecznym i ekonomicznym powinno być sprawą nadrzędną. Warto więc podjąć wspólne 
działania w zakresie rzetelnej informacji, edukacji prozdrowotnej i zdrowego odżywiania.  
 
Świadome sięganie po suplementy to element dbania o własne zdrowie. Zastosowanie suplementów 
diety jest uzasadnione w wielu wypadkach, wymaga jednak od konsumenta odpowiedniego poziomu 
edukacji i wiedzy na temat potrzeb organizmu. Właściwie dobrane suplementy, skonsultowane 
z lekarzem lub farmaceutą, stosowane zgodnie z faktycznymi potrzebami organizmu i zaleceniami na 
opakowaniu mogą być istotnym wsparciem zdrowia i ważnym elementem profilaktyki. Nikt nie 
kwestionuje przecież np. potrzeby suplementacji witaminą D3 populacji w okresie jesienno- 
zimowym, czy kwasem foliowym kobiet w ciąży. Dodatkowo suplementy diety znajdują zastosowanie 
w diecie osób chorych, jak chociażby konieczność suplementacji koenzymem Q10 osób stosujących 
statyny lub przyjmowanie probiotyków podczas antybiotykoterapii. 
 
W szkolnictwie medycznym i farmaceutycznym - co zrozumiałe - nacisk kładzie się głównie na 
stosowanie leków w terapiach leczniczych. Jako Krajowa Rada Suplementów i Odżywek opowiadamy 
się za realizacją działań edukacyjnych dla specjalistów ochrony zdrowia także w zakresie 
suplementów diety. Szkolenia, kursy i kampanie edukacyjne dla lekarzy i farmaceutów nie tylko 
podniosą poziom wiedzy, ale przede wszystkim pozwolą zwiększyć bezpieczeństwo konsumentów. 
Rozmowy o zdrowych zasadach żywienia powinny wejść do praktyki lekarskiej jako element 
profilaktyki chorób dietozależnych. 

Nadrzędną zasadą obowiązującego prawa żywnościowego jest wprowadzanie na rynek żywności 
bezpiecznej, w tym także bezpiecznych suplementów diety. Pełną odpowiedzialność w tym zakresie 
ponoszą producenci i podmioty, które takie produkty wprowadzają na rynek. Suplementy diety 
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legalnie produkowane w Polsce, podlegające kontroli inspekcji sanitarnej, odpowiednio dobrane 
i stosowane zgodnie z zaleceniami na opakowaniu są bezpieczne dla konsumenta. Widzimy jednak 
ogromne zagrożenie dla bezpieczeństwa konsumentów wynikające ze stosowania nielegalnych, 
kupowanych w internecie i sprowadzanych głównie z Azji produktów niewiadomego pochodzenia. 
Niestety, jako producenci mamy ograniczone możliwości walki z rynkiem nielegalnych produktów. 
Dlatego, jako Krajowa Rada Suplementów i Odżywek - skupiająca producentów suplementów 
produkowanych z zachowaniem najwyższych standardów, zwracamy się do Pana Ministra z prośbą 
o wspólne wypracowanie rozwiązań zmierzających do wyeliminowania nielegalnych produktów 
z rynku, kładąc nacisk na nabywanie suplementów diety z legalnych i sprawdzonych źródeł, w tym 
z aptek. 

Na co dzień wszyscy pracujemy w zaciszu własnych biur i gabinetów. „Okrągły stół“ to formuła 
debaty, która pozwoli na wysłuchanie argumentów wszystkich stron w obronie dobra wspólnego 
jakim jest zdrowie publiczne. Ogromnie ważne jest bowiem współdziałanie administracji państwowej, 
profesjonalistów ochrony zdrowia, ekspertów, a także producentów i dystrybutorów suplementów 
diety na rzecz zwiększenia świadomości konsumentów, działań edukacyjnych dla specjalistów 
ochrony zdrowia czy wyeliminowania czarnego rynku zagrażającego bezpieczeństwu Polaków. 
Liczymy więc, że Pan Minister przychyli się do naszej prośby włączając się do rzeczowej, 
merytorycznej i opartej na współczesnej wiedzy debaty na temat bezpiecznego i świadomego 
stosowania przez Polaków suplementów diety. 

Z poważaniem, 
Zarząd KRSiO 
 
 
dr Katarzyna Suchoszek-Łukaniuk          dr Joanna Główczyk-Zubek                        Agata Dęga-Nowak 
 
   
                                   
    Piotr Kciuk                                       Bartosz Demianiuk 
 
 
 
Do wiadomości: 
- Prezes Rady Ministrów 
- Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju 
- Szef Komitetu Stałego Rady Ministrów 
- Główny Inspektor Sanitarny 
- Naczelna Rada Aptekarska 
- Naczelna Izba Lekarska 
-   Rada Dialogu Społecznego 
-   Media 
 
 
 


