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Dot. interpelacji z dnia 9 sierpnia 2021 r. w sprawie dostępności wegańskich posiłków                                     

w stołówkach i bufetach przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, dla których 

organem prowadzącym jest miasto Katowice. 

 

W związku ze złożoną przez Państwa interpelacją przesyłam odpowiedzi na zawarte w niej pytania. 

Ad1.  Zgodnie z art. 68 ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 

1082 z późn. zm.) dyrektor placówki sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego 

rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne. Tym samym to on, organizując 

pracę przedszkola/szkoły, planuje żywienie zbiorowe, którego wykonanie powierza 

intendentowi/specjaliście ds. żywienia.  

Zgodnie z art. 106  ww. ustawy, dyrektor szkoły -  w porozumieniu z organem prowadzącym - ustala 

tylko warunki korzystania ze stołówki, w tym wysokość opłat za posiłki. Organ prowadzący szkołę nie 

posiada zatem prerogatyw do ustalania jadłospisów czy też wdrażania konkretnych diet żywieniowych 

w publicznych placówkach oświatowych. 

Zasady określające szczegółowo sposoby żywienia w szkołach i przedszkolach zawarte                                 są 

w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych 

przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, 

jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży  w 



tych jednostkach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1154 ze zm.). Zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 2 tego rozporządzenia 

posiłki powinny zawierać produkty ze wszystkich wskazanych grup środków spożywczych, w tym 

produkty mleczne, jaja, mięso i ryby. Dodatkowo, w § 2 ust. 2 pkt 6a jest mowa o konieczności 

podawania  co najmniej 2 porcji produktów mlecznych dziennie, a w pkt 8 wskazany jest  obowiązek 

serwowania dania z ryby co najmniej raz w tygodniu.  

Żywienie dzieci i młodzieży w katowickich placówkach oświatowych organizowane jest w taki sposób, 

aby dostarczało odpowiednią ilość składników odżywczych, niezbędną do prawidłowego 

funkcjonowania uczniów i wychowanków. W związku z powyższym, diety stosowane w placówkach 

oświatowych są zbilansowane pod względem jakościowym i ilościowym, uwzględniając 

zapotrzebowanie na kalorie, witaminy i składniki mineralne, niezbędne do prawidłowego rozwoju 

młodych organizmów. Ponadto, jadłospisy w szkołach i przedszkolach uwzględniają indywidualne 

potrzeby wynikające ze stanu zdrowia i występujących nietolerancji pokarmowych. Dodatkowo,                   

w jednostkach oświatowych funkcjonuje jeden dzień bezmięsny i jest nim piątek. 

Niezależnie od powyższego, w katowickich placówkach oświatowych realizowany jest szereg działań 

edukacyjnych, również tych związanych ze zdrowym żywieniem i zmianami nawyków żywieniowych 

oraz przeciwdziałaniem negatywnym skutkom zmian klimatycznych. Rok rocznie powiększa się też 

liczba placówek oświatowych, uzyskujących Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie. 

 Ad. 2. Prezydent Miasta Katowice nie jest podmiotem uprawnionym do analizowania w jaki sposób 

przepisy prawa oświatowego korelują, bądź stoją w sprzeczności z poszczególnymi aktami                                

i dokumentami strategicznymi na poziomie krajowym i unijnym. Natomiast jeżeli chodzi o Plan 

Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Katowice do roku 2030 to dokument ten nie obejmuje 

zagadnień dotyczących kwestii żywieniowych. 

Ad. 3. Poza wspomnianym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup 

środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu 

oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia 

zbiorowego, nie istnieją przepisy prawne dotyczące żywienia, które zakazywałyby stosowania diety 

wegańskiej w przedszkolach i szkołach. 

 Ad. 4. Nie ma żadnych prawnych przeciwwskazań do wprowadzenia dostępności wyboru różnych diet, 

w tym wegańskiej w placówkach oświatowych. Organ prowadzący nie ma ustawowych kompetencji  

do ingerowania w proces żywienia dzieci i młodzieży, w zakresie oferowanych posiłków, jednak warto 

podkreślić, że Rada Rodziców może występować do dyrektora placówki z wnioskami                   i opiniami 

we wszystkich sprawach dotyczących szkoły/przedszkola, również w sprawach dotyczących organizacji 

żywienia. Rodzice widząc potrzebę wprowadzenia różnorodności w jadłospisie czy sprzedawanym 



asortymencie, mogą zwrócić się z odpowiednim wnioskiem do dyrekcji, tym samym wprowadzenie 

dodatkowej opcji wege w danej placówce oświatowej, będzie zależało od decyzji dyrektorów 

poszczególnych placówek, a nie odgórnych działań organu prowadzącego. 

 

         Z poważaniem 

           Waldemar Bojarun 

        Wiceprezydent Miasta Katowice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości: 

-Biuro Rady Miasta 

-Wydział Organizacji i Zarządzania 
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