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Jak zmienić żywienie w Polskich szkołach  
– ewolucja czy rewolucja? 

Debata Fundacji BOŚ i SGGW w Warszawie. 
 

W czwartek 22 listopada odbyła pierwsza, otwarta debata społeczna nad projektem 
ustawy zakazującym sprzedaży i reklamy tzw. „żywności śmieciowej" w przedszkolach, 
szkołach podstawowych i gimnazjach. Projekt trafił do Sejmu RP 3 października za sprawą 
klubu PSL. Organizatorami spotkania byli Fundacja Banku Ochrony Środowiska oraz 
Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie. W dyskusji wzięło 
udział kilkudziesięciu ekspertów reprezentujących kluczowe resorty – Ministerstwa: 
Zdrowia, Edukacji Narodowej, Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także inne instytucje publiczne, 
ośrodki akademickie, organizacje pozarządowe, organizacje producentów żywności, 
nauczyciele i rodzice. 
 
 
 
 
 
 
 
Debatę rozpoczął prof. Marek Naruszewicz z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego  
– jeden z głównych autorów proponowanej ustawy. Profesor przypomniał alarmujące dane 
na temat kondycji młodych Polaków i zaapelował o szybkie wprowadzenie koniecznych 
regulacji w placówkach oświatowych. Wszyscy przedstawiciele ministerstw poparli  
w dyskusji propozycję nowej ustawy, podkreślali natomiast szerszy kontekst tematu. 
Wskazywali, że aby ograniczać otyłość i nadwagę dzieci konieczne jest nie tylko nowe prawo, 
ale przede wszystkim współpraca dyrektorów, szkół, rodziców, samorządów, producentów 
żywności i edukatorów. Przyznawano także, że środki na edukację prozdrowotną w naszym 
kraju są niewystarczające. 
 
Z głosem krytycznym wobec projektu nowej ustawy wystąpił Andrzej Gantner – dyrektor 
generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności. Dyrektor argumentował, że projekt jest 
niespójny merytorycznie. Wskazywał, że problemem nie są produkty żywnościowe, ale  
ich świadoma konsumpcja oraz niska aktywność fizyczna najmłodszych. Gantner wymienił 
także edukacyjne inicjatywy producentów żywności, których celem jest edukacja 
prozdrowotna. 
Z polemiką wobec stanowiska Federacji Producentów Żywności wystąpili prof. Naruszewicz 
oraz prof. Halina Weker z Instytutu Matki i Dziecka. Wskazywano na przykłady nieetycznych 
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kampanii reklamowych, poddano także w wątpliwość jakość zdrowotną żywności, skoro  
na liście substancji, które dodawane są do żywności widnieje już kilka tysięcy pozycji. 
 
Kolejni uczestnicy debaty przedstawiali przykłady zrealizowanych kampanii prozdrowotnych 
oraz alarmujące wyniki badań sposobu żywienia w szkołach (Instytut Żywności i Żywienia, 
Urząd Miasta Warszawy, Agencja Rynku Rolnego). Debatowano także nad konkretnymi 
zapisami ustawy, które były na bieżąco komentowane przez prof. Naruszewicza. W dalszej 
części dyskusji głos zabierali przedstawiciele Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Krajowej 
Rady Radiofonii i Telewizji, Polskiego Towarzystwa Dietetyki, a także dyrektorka jednej ze 
stołecznych szkół podstawowych. 
 
Dr Danuta Gajewska, prezes Polskiego Towarzystwa Dietetyki podsumowując dyskusję 
zadała pytanie: czy powinniśmy mówić o sklepikach szkolnych czy o sklepikach w szkole? 
Odpowiadając na to pytanie stwierdziła, że gdyby szkoły wprowadziły zintegrowany system 
żywienia (placówki odpowiadają za przygotowanie obiadów i przekąsek) wówczas sklepiki  
w szkołach nie byłyby potrzebne. 
 
Zdecydowana większość gości debaty opowiedziała się za wprowadzeniem regulacji 
ustawowych w sprawie żywienia w placówkach szkolnych i oświatowo-wychowawczych. 
Wskazywano jednak na potrzebę dyskusji nad szczegółowymi zapisami projektu ustawy 
zaproponowanego przez Klub Parlamentarny PSL. 
Debatę prowadziła dziennikarka TVP INFO Beata Jakoniuk–Wojcieszak. 
 

*** 
Debata odbyła się z inicjatywy Fundacji Banku Ochrony Środowiska, która jest jednym  
z liderów edukacji prozdrowotnej w Polsce. W ramach programu „Aktywnie po zdrowie” 
Fundacja wspiera przebudowę modelu żywienia w polskich szkołach. W 2012 roku 
przekazano na ten cel ponad 1mln zł. 
Fundacja planuje organizację kolejnych debat dotyczących ustawy i innych regulacji 
dotyczących żywienia dzieci. 
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