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Odpowiadajqc na Pana interpelacjeg W sprawie p0sHk6W Wegafiskich W samorzqdovvych
jednostkach oéwiatowych, przekazanq przez Pana Rafa%a Komarewicza, Przewodniczqcego
Rady Miasta Krakowa 29 lipca 2022 r., uprzejmie informujeg.

Ad 1.
Przedstawiajqc stanowisko na ten temat nie sposéb abstrahowaé od obszernej

informacji, ktérq przekaza1‘em Panu Radnemu 28 paidziernika 2019 r. pismem znak:
OR—03.0003.1253.2022 W ramach odpowiedzi na z’r020n:=1 Wéwczas przez Pana interpelacjg
dotyczqcq tej tematyki. W tej kwestii boWiem nic si<-; nie zmieni’ro, tj. aktualne pozostajq
obowiqzujqce W Polsce regulacje prawne okreélajace kompetencje organu prowadzqcego
i dyrektora dotyczqce realizacji tego zagadnienia W przedszkolach czy szko’rach. Gmina Miejska
Krakéw nadal zapewnia odpowiednie érodki finansowe W budietach jednostek, dla ktérych jest
organem prowadzqcym oraz podejmuje szeroko zakrojone i réinorodne dzia+ania majace na
celu upowszechnianie edukacji, promocjg, profilaktykq: W zakresie zd rowego Zywienia.

Wéréd zadar'1 dyrektora szko’ry say i takie, ktére W ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo oéwiatowe (tekst jednolityz Dz. U. z 2021 r. poz. 10822 péin. zm.) W art. 68 uzyskujq
status szczegélnych. D0 nich naleiy réwniei opieka i stwarzanie uczniom Warunkéw
harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne dzia’rania prozdrowotne. Dyrektor
szko1‘y traktujqcy zdr0Wie i iycie ucznic'>W jako Wartoéé naczelna bgdzie te2 przywiqzyvvaw‘
W’rasZciWa1 Wage procesowi planowania Zywienia W zarzqdzanej przez siebie jednostce
o§WiatoWej. Ten proces planowania, a nastegpnie realizacji réwniei odbyvva sig zgodnie
z obowiqzujqcymi W Polsce przepisami praWa dotyczqcymi Zywienia zbiorowego (ustawa z dnia
25 sierpnia 2006 r. o bezpieczefistwie z'yWnos'ci i z'yWienia — tekst jednolityz Dz. U. z 2020 r.,
poz. 2021 2 péin. zm.) oraz rozporzqdzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. Wsprawie
grup érodkéw spoiywczych przeznaczonych do sprzedaiy dzieciom i mfodzieiy W jednostkach



systemu oéwiaty oraz Wymagari, jakie muszq speiniaé érodki spoiywcze stosowane W ramach
z'ywienia zbiorowego dzieci i mf0dziez'y W tych jednostkach (Dz. U. 2 2016 r., poz. 1154).

Nie moina zapominaé 0 moiliwoéci jakie daje - nie tylko W tej kwestii — Wspéipraca
dyrektora z rodzicami. UstaWa Prawo oéwiatowe W art. 84 daje radzie rodzicéw praWo
Wystepowania ,,do dyrektora i innych organéw szkoiy Iub placéwki, organu prowadzqcego
szkoio Iub placowke oraz organu sprawujqcego nadzér pedagogiczny z Wnioskami i opiniami We
Wszystkich sprawach szkoiy Iub p|acc'>Wki”. Nie ma zatem Zadnych przeszkéd, by W ramach tej
Wspéipracy nie moina byio dokonyvvaé satysfakcjonujqcych uzgodniefi dotyczqcych jadtospisu
stoiéwki, oferty cateringu czy zasob6W sklepikow szkolnych i automatéw.

Ad 2.
Dziatania majqce na celu zwiekszenie dostrgpnoéci Wegariskich posiikéw W szkoiach nie

Wpisujq si¢ W cele szczegotowe uj¢te W ,,Planie adaptacji Miasta Krakowa do zmian klimatu do
2030 roku”, a ktore to cele dotyczq zwiokszenia odpornoéci Miasta na Wystc-;poWanie:

Wyiszych temperatur maksymainych oraz fal upaiéw, potqgowanych przez zjawisko
miejskiej v\/yspy ciepta;
fal zimna;
temperatur przejéciovvych;

— deszczy nawalnych oraz poW0dzi nagiych/miejskich;
— powodzi od strony rzek;
— przekroczefi norm steiefi zanieczyszczefi powietrza, W tym epizodéw smogovvych.

,,P|an adaptacji Miasta Krakowa do zmian klimatu do 2030 roku" skupia sic; przede
Wszystkim na dziataniach pozwalajqcych na zmniejszenie podatnoéci (Iub zwigkszenie
odpornoéci) Miasta na ekstremalne zjawiska klimatyczne oraz zwiokszenie potencjaiu do
radzenia sobie ze skutkami tych zjawisk i ich pochodnych, nie rozstrzyga natomiast kwestii
dotyczqcych ograniczenia zmian klimatu poprzez redukcje; emisji gazéw ciepiarnianych
pochodzqcych np. z konsumpcji.

Dokumenty strategiczne UE (W tym Strategia ,,od pola do stoiu”, pakiet ,,Fit for 55"),
ktérych filarem jest Europejski Zielony tad, Wskazuja dziatania, ktérych realizacja ma poméc
W znacznym ograniczeniu emisji gazéw cieplarnianych i sprawié, by Europa W 2050 roku byia
kontynentem neutralnym klimatycznie. Przyvvoiana Strategia ,,od pola do stoiu” skupia sis; na
potrzebie Wdroienia zr6Wn0Wa2onych systemow iywnoéciovvych, tj. systeméw, ktére
dostarczajq i promujq bezpiecznq, po;':yWne1 i zdrowq Zywnoéé 0 niskim Wp’ryWie na érodowisko
i jego bioroinorodnoéé oraz sq akceptowalne spoiecznie. Wéréd priorytetovvych obszarow
Strategii ,,od pola do stoiu” znalazto sic; miodzy innymi promowanie zréwnowaionej
konsumpcji Zywnoéci oraz u+atWienie przejécia na zdrowa‘ i zréWn0Wa20na_ dietg, a takie
ograniczenie strat i marnotrawienia Zywnoéci. Dokument ten nie rozstrzyga jednak
0 zwiokszeniu dostgpnoéci Wegariskich posiikéw, choé Wskazuje, 2e przejécie na bardziej
roélinnq dietg z mniejszq iloslciq miosa czerwonego i przetworzonego oraz z WiQkSZE[ iloécizq
oWocéW i Warzyw ograniczy nie tylko ryzyko choréb zagraiajqcych Zyciu, ale réwniei Wp1‘yW
systemu Zywnoéciowego na érodowisko.
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Gmina Miejska Krakow W ramach caiorocznej kampanii informacyjno-edukacyjnej
Krakow w dobrym klimacie, skierowanej do roinych grup odbiorcow, W tym takie do dzieci
i mtodzieiy, realizuje szereg dziaiari promujqcych zdro\/vy styl iycia, obejmujqcy takie diete
bezmiesnq z akcentowaniem W przypadku jej stosowania korzysci zarowno dla zdroWia
i dobrego samopoczucia, jak i dla srodowiska i klimatu.

W serwisie tematycznym Klimat na stronie krakoW.p| oraz na profilu FB
krakoW.W.dobrym.klimacie systematycznie publikowane sq tresci o charakterze edukacyjnym,
a takie informacje 0 Wydarzeniach lokalnych dedykowanych tej tematyce. Realizowane sq
takie projekty, jak np. Warsztaty kulinarne Zero Waste, czyli kreatywna kuchnia bez resztek,
W trakcie ktorych promowana jest kuchnia oparta na produktach rosiinnych. Wszyscy
uczestnicy Warsztatow otrzymujq takie e-booka z przydatnymi praktycznymi przepisami diety
bezmiesnej.

Na jesiefi tego roku planowany jest cykl spotkafi W krakowskich szkotach
podstawowych i ponadpodstawowych poswieconych tematyce zdrowego 2yWienia, W trakcie
ktorych uczestnicy poznajq nie tylko zalety diety bezmiesnej i jej korzystnego Wp’ryWu na
zdroWie i srodowisko, ale takie W trakcie czesci Warsztatowej nabedq praktycznych
umiejetnosci, np. jak przygotowaé zdrowe drugie sniadanie.

Povvyisze dziatania Miasta stanowiq realizacje jednej z rekomendacji Krakowskiego
Panelu Klimatycznegoz ,,0pracoWanie i Wdroienie kompieksowego programu edukacyjno-
informacyjnego W zakresie wyzwari klimatycznych i srodowiskowych, skierowanego do mieszkaricéw
i mieszkanek Krakowa. Program powinien uwzgiedniaé potrzeby roinych grup odbiorcdw (m.in. dzieci,
mfodziei, doros'li, seniorzy, Wtaéciciele i zarzqdcy budynkow, przedsiebiorcy, inwestorzy) oraz
Wykorzystywaé roinorodne narzedzia edukacji i komunikacji takie jak: cykliczne Wydarzenia
edukacyjne W dzielnicach, spotkania ze ekspertami, materiaiy edukacyjne dla nauczycieli i placowek
os'WiatoWych; media Iokalne, informacje W komunikacji miejskiej, informacje W przestrzeni publicznej,
ekrany informacyjne itp."

Ad 3.
Zaden przepis prawny, ktory dotyczy iywienia zbiorowego Wjednostkach oswiatowych

nie zawiera ani zakazu ani nakazu Wprowadzania diety Wegafiskiej do jadiospiséw tych
jednostek.

Ad 4.
Konsekwencjq Wynikajqcq z odpowiedzi na pytanie 3 jest brak przeciwskazafi do

Wprowadzania positkow Wegafiskich W przedszkolach i szkotach, przy jednoczesnym
zachowaniu dostepnosci positkow zawierajqcych mieso, jaja, mleko i inne produkty
odzwierzece, a zatem zmiany legislacyjne Wtym obszarze nie vvydajq sie byé uzasadnione.

Przedstawiajqc poWy2sze informacje, mam nadzieje, ie bedq one stosownym
uzupeinieniem dostepnego W BIP Miasta Poznania stanowiska Zastepcy Prezydenta Miasta
Poznania, Wyraionego W odpowiedzi z 7 czervvca 2022 r. na interpelacje Radnej Miasta
Poznania Doroty Bonk-Hammermeister W sprawie dostepnosci Wegariskich posiikéw
W stotéwkach i bufetach przedszkoli, szkot podstaWoWych i ponadpodstawowych, dla ktorych
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organem prowadzqcym jest Prezydent Miasta Poznania, ktorej tresé jest toisama 2 tresciq
interpelacji Pana Radnego.

Otrzymujq:
1
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Adresat
Wydziat Edukacji
Wydziat Polityki Spotecznej i Zdrowia
Wydziat Gospodarki Komunalnej
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Petnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Edukacji Klimatycznej
Biuletyn lnformacji Publicznej
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