
 
Suplementy diety w świetle kontroli NIK 

Łódź, 12 kwietnia 2017 r. 



Czym jest suplement diety, a czym nie jest? 

Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia 
suplement diety określa jako produkt, który jest złożony 
z substancji odżywczych i traktowany jako uzupełnienie 
normalnej żywności. Jest to skoncentrowane źródło 
witamin, minerałów lub innych substancji; produkt ten 
jest wytworzony i wprowadzony do obrotu w formie 
umożliwiającej dawkowanie (w tabletkach, kapsułkach, 
proszku czy płynie). 
Suplement diety nie jest lekiem, więc nie może leczyć. 
Służy uzupełnieniu niezbilansowanej diety. Pełni  
funkcję odżywczą lub wspomagającą normalnie 
działający organizm. 
 



Uwarunkowania 
Zaciera się granica pomiędzy 
koniecznością zażywania suplementów 
diety a stosowaniem ich bez 
uzasadnienia.  
Istotne jest, iż suplementy diety powinny 
być stosowane w celu zmniejszenia 
ryzyka niedoboru składników 
odżywczych w organizmie człowieka, 
kiedy niemożliwe jest zapewnienie diety 
pokrywającej wszystkie potrzeby 
żywieniowe.  
Jednak uzupełnienie diety winno być 
poprzedzone analizą określającą nawyki 
żywieniowe, stan ogólny człowieka, 
przeciwwskazania zdrowotne, choroby 
przebyte, występujące choroby 
przewlekłe, stosowane leki, terapie itp., a 
nie bezmyślną reklamą i złudnymi 
obietnicami.  



Wartość rynku  
suplementów diety w Polsce 



Rok 2015 



 

Wzrost liczby przekazów handlowych produktów zdrowotnych i leków  
(w tym suplementów diety) 1997/2015 



Przedmiot i cel kontroli 

Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę, której 
przedmiotem były zagadnienia związane z działaniami organów 
państwa w obszarze wprowadzania do obrotu suplementów diety. 
Celem kontroli była przede wszystkim ocena, czy działania tych 
organów, podejmowane zgodnie z aktualnymi obowiązującymi 
przepisami prawa, są wystarczające dla zapewnienia 
bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów spożywających 
suplementy diety. Analizie poddano także stan obowiązującego w 
tym zakresie ustawodawstwa. 

 
Okres objęty kontrolą obejmował lata 2014-2016  
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Skala rynku 
 

Liczba suplementów diety wpisanych  
w rejestr GIS  



Ocena 

Kontrola NIK wykazała, że w Polsce nie jest zapewniony 
właściwy poziom bezpieczeństwa suplementów diety.  
Organy państwowe odpowiedzialne za bezpieczeństwo stosowania 
tych produktów nierzetelnie realizowały zadania związane  
z wprowadzaniem ich po raz pierwszy do obrotu. Nieskuteczny był 
także nadzór nad jakością zdrowotną suplementów diety, również  
w niedostatecznym zakresie prowadzono edukację żywieniową 
dotyczącą tych produktów. Związane jest to przede wszystkim  
z nieadekwatnymi z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa 
suplementów diety rozwiązaniami legislacyjnymi, szczególnie  
w zakresie wprowadzania suplementów diety do obrotu po raz 
pierwszy oraz w zakresie reklamy tych produktów.  

 



W obecnym stanie prawnym każdy może wprowadzić suplement na 
rynek, deklarując jedynie jego skład organom sanitarnym w drodze 
tzw. notyfikacji. Teoretycznie istnieją szanse, że produkt, który trafia 
na rynek zostanie zbadany, jednak w praktyce skala rynku 
przekracza aktualne możliwości kontrolne Inspekcji Sanitarnej. 
Kontrole, które prowadzi Inspekcja dotyczą zaledwie części rynku,  
a same postępowania mogą trwać nierzadko – jak wykazała 
kontrola NIK – nawet kilka lat. W licznych przypadkach 
sprzedawane suplementy diety nie są badane.  

Zasady wprowadzania suplementu diety  
na rynek 



Zasady wprowadzania… cd. 
Kontrola NIK wykazała, że wobec połowy ogólnej liczby powiadomień z lat 
2014-2016, tj. ok. 6 tysięcy w ogóle nie rozpoczęto procesu weryfikacji, co 
oznacza, że nie podjęto nawet próby ustalenia, czy wprowadzane produkty 
są bezpieczne dla konsumentów. Nie oznacza to przy tym, że  
w odniesieniu do tych produktów, co do których rozpoczęto proces 
weryfikacji, podejmowane działania zapewniały konsumentom 
bezpieczeństwo. Wpływał na to niewiarygodnie długi czas realizacji 
procedur.  
Średni czas trwania weryfikacji powiadomień wynosił 455 dni 
(maksymalnie 817 dni).  
Postępowania wyjaśniające wszczęte w latach 2009-2010 trwały blisko 
2.300 dni (ponad 6 lat), przy czym najdłuższe z tych postępowań - ponad 
3.100 dni (ok. 8,5 roku). 
W czasie trwających postępowań niezweryfikowany produkt – a jak 
wykazano w toku kontroli, niejednokrotnie zawierający niedozwolone, 
szkodliwe dla zdrowia składniki - może znajdować się w sprzedaży. 
Stan taki stwarza zatem możliwość wystąpienia zagrożenia dla 
zdrowia, a nawet życia konsumenta. 

 



Bezpieczeństwo suplementów diety 
Kontrola NIK wykazała, że w sprzedaży, w tym internetowej, 
ale także w aptekach - miejscach tradycyjnej sprzedaży leków 
– obok rzetelnych preparatów znajdowały się suplementy 
diety zafałszowane zawierające np. substancje zakazane z 
listy psychoaktywnych, czy stymulanty podobne strukturalnie 
do amfetaminy, czyli działające jak narkotyki.  

Zlecone przez Najwyższą Izbę Kontroli badania próbek 
suplementów diety pod kątem zgodności faktycznego składu 
suplementu ze składem umieszczonym na opakowaniu 
wykazało niewłaściwą ich jakość. Kwestionowane próbki nie 
wykazywały cech deklarowanych przez producentów, a 
zdarzył się także suplement diety szkodliwy dla zdrowia. 

 
                                                                   Enterococcus Faecium  

 



Bezpieczeństwo cd.  

Na otrzymane (w grudniu 2015 r.) wyniki badań laboratoryjnych 
suplementu diety z grupy tzw. „spalaczy tłuszczu”, wskazujące na 
zafałszowanie produktu stymulantami, podobnymi strukturalnie 
do amfetaminy, Główny Inspektor zareagował dopiero po ok. 
czterech miesiącach. Podjęte (już w trakcie kontroli NIK) działania 
spowodowały wycofanie z rynku jedynie 316 opakowań tego 
produktu, podczas gdy łącznie od 2012 r. tylko jeden importer 
rozdystrybuował ponad 10 tys. opakowań (tj. ponad 900 tys. 
tabletek) tego suplementu. NIK podkreśla szczególną wagę 
sytuacji, ponieważ ten konkretny suplement obok 
niezadeklarowanej substancji zawierał także składniki, które nie 
powinny wchodzić w skład środków spożywczych, gdyż są 
niebezpieczne dla ludzi (m.in. roślinę Acacia Rigidula, 
zawierającą DMT (dimetylotryptaminę), środek wymieniony w 
ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, jako substancja 
psychoaktywna grupy I-P). 

  



Badania suplementów diety z grupy 
probiotyków prowadzone przez Narodowy 

Instytut Leków 
 
 

 



Nieskuteczny nadzór Głównego Inspektora 
Sanitarnego nad podległymi organami 

Inspekcji Sanitarnej 

Z wybranych do kontroli 45 suplementów diety, które 
nie powinny być wprowadzone do obrotu z uwagi na 
zawartość niedozwolonych składników, aż 38 w czasie 
prowadzenia badań kontrolnych przez NIK znajdowało 
się w sprzedaży (sprawdzono sprzedaż internetową). 
Produkty te zawierały składniki stwarzające 
niebezpieczeństwo dla konsumentów.  



Nieskuteczny nadzór GIS cd. 

 
 
 
 
 
 
 



„Pigułka gwałtu” 

  W trakcie przygotowywania niniejszej kontroli NIK 
doszło do jednostkowego, ale symptomatycznego 
dla funkcjonowania rynku zdarzenia. W marcu 
2016 r. na stronie internetowej oferującej 
suplementy diety w kategorii „Moda  
i zdrowie/Medycyna”, dostępne było ogłoszenie 
oferujące substancję, zwaną potocznie „pigułką 
gwałtu”. Ogłoszenie to - dostępne w sieci 
internetowej od grudnia 2015 r. do chwili obecnej 
- jest cyklicznie „odświeżane”.  



Monitorowanie interakcji i działań niepożądanych 
stosowania suplementów diety 

 W Głównym Inspektoracie Sanitarnym nie monitorowano interakcji 
i działań niepożądanych stosowania suplementów diety. 
Zadanie to przypisane zostało Zespołowi do spraw Suplementów 
Diety - organowi opiniodawczo-doradczemu Głównego Inspektora 
Sanitarnego działającemu w ramach Rady Sanitarno-
Epidemiologicznej. Organ ten jednak nie realizował tego zadania,  
a także dwóch innych zadań, kluczowych dla bezpieczeństwa 
suplementów diety.  
Również Minister Zdrowia nierzetelnie wypełniał obowiązki 
związane z nadzorem nad przestrzeganiem przepisów prawa 
żywnościowego w odniesieniu do suplementów diety. Organ ten 
nie dokonywał oceny ryzyka, nie analizował prawdopodobieństwa 
wystąpienia zdarzeń niepożądanych, niebezpiecznych lub 
wyrządzających szkodę. 



Nadzór nad reklamą suplementów diety 

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsu-
mentów oraz organy Inspekcji Sanitarnej  
w ograniczonym i niedostatecznym zakresie 
sprawowali nadzór nad reklamą suplementów 
diety. Minister Zdrowia zaś działań w tym 
zakresie nie podejmował w ogóle.  
Wszczęte przez Prezesa UOKiK w odniesieniu 
do reklam suplementów diety postępowania 
stanowiły jedynie 0,6 proc. wszystkich 
prowadzonych w okresie objętym kontrolą 
postępowań. 
 
 



Oznaczanie opakowań suplementów diety 

 
 

Tak - najczęściej jest teraz  Tak – byłoby czytelniej 



WNIOSKI 

 
 

 

 

Rynek suplementów diety w Polsce ocenić należy jako 
obszar wysokiego zagrożenia, niedostatecznie zdia-
gnozowanego i nadzorowanego przez służby państwowe 
odpowiedzialne za bezpieczeństwo żywnościowe. Najwyższa 
Izba Kontroli wskazuje zatem na konieczność objęcia tego 
obszaru przez Ministra Zdrowia szczególnym nadzorem,  
w celu wyegzekwowania od organów sprawujących nadzór 
nad bezpieczeństwem suplementów diety realizacji 
wszystkich obowiązków wynikających z aktualnych 
przepisów prawnych. Ponadto Najwyższa Izba Kontroli widzi 
potrzebę podjęcia działań legislacyjnych, zmierzających do 
wprowadzenia nowych kompleksowych rozwiązań prawnych 
rangi ustawowej, dotyczących suplementów diety. 



Wnioski de lege ferenda w obszarze wprowadzania do 
obrotu suplementów diety 

Do Prezesa Rady Ministrów 
wprowadzenie systemu opłat za notyfikację suplementów diety;  
wprowadzenie systemu ostrzegania konsumentów przed 
niezbadanymi suplementami diety znajdującymi się w obrocie, 
poprzez informowanie o fakcie nienotyfikowania danego 
suplementu diety; 
wydzielenie z rejestru GIS suplementów diety, wobec których 
podjęto działania weryfikujące z uwagi na wątpliwości, co do ich 
jakości (szczególnie bezpieczeństwa); 
ustalenie tzw. zerowego poziomu dla wybranych składników 
suplementów diety, gdy takie składniki, ze względu na ochronę 
życia lub zdrowia ludzkiego, uznane zostaną za niebezpieczne; 
podwyższenie kar pieniężnych dla podmiotów wprowadzających 
do obrotu niebezpieczne lub nielegalne suplementy diety do 
poziomu, by zgodnie z art. 17 ust. 2 unijnego rozporządzenia nr 
178/2002 - były skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. 



Wnioski w zakresie reklamy suplementów diety 
Do Ministra Zdrowia 

podwyższenie wysokości kar pieniężnych, jakie mogą być nałożone na 
przedsiębiorcę za nieprzestrzeganie wymagań w zakresie znakowania 
środków spożywczych; 
monitorowanie reklam suplementów diety przez Głównego Inspektora 
Sanitarnego i Prezesa UOKiK; 
wprowadzenie zakazu wskazywania na etykietach, w prezentacji  
i reklamie na właściwości zapobiegawcze, lecznicze lub uzdrawiające 
choroby ludzkie suplementów diety, 
wprowadzenie zakazu reklamy suplementów diety z wykorzystaniem 
wizerunku osób ze środowiska medycznego lub farmaceutycznego lub 
odwoływaniu się do osób sugerujących posiadanie wykształcenia 
medycznego lub farmaceutycznego lub odwoływaniu się do zaleceń 
takich osób; 
uregulowanie stosowanej przez firmy praktyki „umbrella branding” 
(znaków parasolowych), która budzi wiele wątpliwości prawnych  
w przedmiocie dopuszczalnego zakresu upodabniania do siebie 
produktów należących do różnych kategorii. 
 



Wnioski cd. 

Ponadto w ocenie NIK konieczne jest podjęcie przez Ministra 
Zdrowia na szeroką skalę działań o charakterze edukacyjno-
informacyjnym w zakresie racjonalnego stosowania 
suplementów diety.  
W zakresie sprzedaży internetowej, niezbędne jest podjęcie 
przez Głównego Inspektora Sanitarnego działań prawno-
organizacyjnych umożliwiających dokonywanie przez Inspekcję 
Sanitarną zakupu suplementów diety w formie sprzedaży na 
odległość (sprzedaż internetowa), w celu pobrania próbek  
z zakupionego produktu do wykonania badań laboratoryjnych. 
Ponadto wydaje się niezbędne doprecyzowanie istniejącego już 
obowiązku umieszczania na opakowaniach informacji, że dany 
produkt jest suplementem diety, aby informacje te były 
odpowiednio czytelne, łatwo dostrzegalne dla każdego 
konsumenta, o rozmiarach czcionki umożliwiającej zapoznanie 
się z tą informacją różnym grupom konsumentów. 



Dziękujemy 
za uwagę 


	�Suplementy diety w świetle kontroli NIK
	Czym jest suplement diety, a czym nie jest?
	Uwarunkowania
	Wartość rynku �suplementów diety w Polsce
	Rok 2015
	Wzrost liczby przekazów handlowych produktów zdrowotnych i leków �(w tym suplementów diety) 1997/2015
	Przedmiot i cel kontroli
	Skala rynku
	Ocena
	Zasady wprowadzania suplementu diety �na rynek
	Zasady wprowadzania… cd.
	Bezpieczeństwo suplementów diety
	Bezpieczeństwo cd. 
	Badania suplementów diety z grupy probiotyków prowadzone przez Narodowy Instytut Leków
	Nieskuteczny nadzór Głównego Inspektora Sanitarnego nad podległymi organami Inspekcji Sanitarnej
	Nieskuteczny nadzór GIS cd.
	„Pigułka gwałtu”
	Monitorowanie interakcji i działań niepożądanych stosowania suplementów diety
	Nadzór nad reklamą suplementów diety
	Oznaczanie opakowań suplementów diety
	WNIOSKI
	Wnioski de lege ferenda w obszarze wprowadzania do obrotu suplementów diety
	Wnioski w zakresie reklamy suplementów diety
	Wnioski cd.
	Dziękujemy za uwagę

