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2
w
do

ustawy

związku

z trwającymi pracami parlamentarnymi nad wprowadzeniem zmian

z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r.

Nr 136, poz. 914 z późn. zm.) poprzez dodanie do niej nowego działu II a Żywność
w

szkołach, zwracam się z prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia uregulowań

prawnych, które umożliwiłyby egzekwowanie norm żywieniowych w odniesieniu do dzieci
uczęszczających do przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych (ww. nonriy
opracował Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dr med. A. Szczygła w Warszawie).
Według Światowej Organizacji Zdrowia, dzieci w szczególny sposób

są narażone

na otyłość, a nadwaga jest najpowszechniej występującym problemem zdrowotnym wieku
dziecięcego w Europie. Dlatego też.

wiedza o

prawidłowym Żywieniu jest konieczna

do kształtowania właściwych nawyków żywieniowych.
Podstawowym.

a

zarazem

najwłaściwszym

źródłem

wiedzy

o

codziennym

zapotrzebowaniu organizmu na energię, składniki pokarmowe, mineralne oraz witaminy

są właśnie normy żywieniowe.
W swoich wystąpieniach do Ministra Zdrowia kiłkukrotnie zwracałem uwagę
na konieczność prawnego uregulowania realizacji norm żywieniowych w odniesieniu do
dzieci uczęszczających do szkół i placówek. Pragnę zauważyć, że w ostatniej odpowiedzi
Ministra Zdrowia, dotyczącej powyższej inicjatywy, została ona określona, jako
szczegółowej analizy.

1ymagajqca

Jestem zdania, że czas dyskusji o wprowadzeniu zakazu sprzedaży i podawania
produktów z dużą zawartości soli, cukrów i tłuszczów w przedszkolach. szkołach
i placówkach oświatowo-wychowawczych jest właściwym momentem do podjęcia także
analizy

w

zakresie

uregulowań

prawnych

umożliwiających

egzekwowanie

norm

żywieniowych w żywieniu zbiorowym dzieci i młodzieży.
W związku z powyższym, na podstawie art. 11 ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r.
o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), zwracam się do Panów
Przewodniczących o podjęcie inicjatywy w tym zakresie.
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