
   
 

 
 

Kraków, 21 lipca 2022 roku  

 

Do  

Jacka Majchrowskiego  

Prezydenta Miasta Krakowa  

pl. Wszystkich Świętych 3-4 

30-004 Kraków  

 

Dotyczy: posiłków wegańskich w samorządowych placówkach oświatowych 

 

INTERPELACJA 

 

 Szanowny Panie Prezydencie,  

 W oparciu o art. 24 ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku 

z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 2020 r. poz. 713), zwracam się do Pana z interpelacją 

w następującej sprawie.  

Zgodnie z prowadzonymi regularnie badaniami1 młodzi ludzie odchodzą od spożycia mięsa, 

nabiału czy jaj. Związane jest to ze wzrostem świadomości w zakresie cierpienia zwierząt, 

wpływu konsumpcji tych produktów na katastrofę klimatyczną i utratę bioróżnorodności,  

a także zdrowie ludzi. Badanie Najwyższej Izby Kontroli z 2021 roku2 wykazało, że spożywanie 

produktów zwierzęcych produkowanych w Polsce może mieć szkodliwy wpływ na zdrowie, także 

dzieci i młodzieży. Unia Europejska w wielu aktach prawnych, jak również strategiach, takich jak 

Europejski Zielony Ład, Strategia „Od pola do stołu” czy Pakiet „Fit For 55”, podkreśla 

 
1 Por. np. badania konsumenckie przeprowadzone przez Mintel Group LTD, z których wynika, że 11% 

osób w wieku 16-24 lat identyfikuje się jako weganie; badania przeprowadzone przez GlobalData Plc wy-

kazały natomiast, że w okresie 2006-2016 w Wielkiej Brytanii liczba osób identyfikujących się jako wega-

nie wzrosła o 350%, z czego połowę stanowiły osoby w wieku 15-34 lata. 
2 Zob. https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/jak-poprawic-bezpieczenstwo-zywnosci-w-polsce.html. 



   
 

 
 

konieczność zmiany nawyków żywieniowych i kształtu systemu zrównoważonej produkcji 

żywności na obszarze Wspólnoty. 

W 2019 roku, w odpowiedzi na moją interpelację o ograniczeniu mięsa w posiłkach na 

stołówkach w krakowskich szkołach, otrzymałem informację na temat prowadzonych przez 

Gminę Miejską Kraków działań. We wspomnianym piśmie mowa była o promocji zdrowego stylu 

odżywiania, nie znalazła się tam natomiast informacja na temat konkretnych działań w zakresie 

wprowadzania w placówkach edukacyjnych opcji posiłków bezmięsnych.   

Mając na uwadze powyższe, zwracam się do Pana z następującymi pytaniami: 

1. Czy Miasto Kraków wdrażało w przeszłości, wdraża obecnie lub planuje wdrożyć 

rozwiązania, mające za zadanie systemowe lub punktowe zwiększenie dostępności 

wegańskich posiłków w szkołach? Mowa tu o dostępności opcji wegańskiej 

w stołówkach prowadzonych przez firmy zewnętrzne na terenie szkół i przedszkoli, w 

usługach cateringu dowozowego, a także punktach prowadzonych przez samą 

placówkę, automatach i bufetach. 

2. Jak odpowiedź na pyt. 1 koreluje z celami Planu Adaptacji Miasta Krakowa do zmian 

klimatu, Europejskim Zielonym Ładem, Strategią „Od pola do stołu”, pakietem 

legislacyjnym „Fit For 55” i innymi programami na poziomie miejskim, krajowym i 

unijnym, przyznającymi równy dostęp do świadczeń publicznych, w szczególności 

różnorodnego i zrównoważonego żywienia w placówkach oświaty, spełniającego 

właściwe normy odżywcze? 

3. Czy i jakie akty prawa miejscowego, ustawy, rozporządzenia polskie i unijne oraz 

dyrektywy stoją na przeszkodzie, by wprowadzić opcję wegańskich posiłków  

w stołówkach, bufetach i automatach znajdujących się na terenie placówek 

oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Prezydent Miasta Krakowa, 



   
 

 
 

przy jednoczesnym zachowaniu dostępności posiłków zawierających mięso, jaja, 

mleko i inne produkty zwierzęce, określonej w obowiązującym prawie? 

4. Jakie procedury i akty prawa miejscowego musiałyby zostać zmienione, aby 

wprowadzić dostępność opcji wegańskich posiłków w samorządowych placówkach 

oświatowych? Jak wyglądałby proces zmiany umów z firmami świadczącymi usługi 

żywieniowe dla tych placówek oraz jakie inne procedury musiałyby ulec zmianie w 

przypadku przygotowywania posiłków w obrębie placówek?  

 

Z wyrazami szacunku, 

 
_________________________ 

Łukasz Gibała 

 


