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Warszawa, 26 września 2016 roku

RZECZPOSPOLITA POLSKA
Rzecznik Praw Dziecka
Marek Michalak
LEw.422.4.20 t6.AS

Pan

Maľek Posobkiewicz
Główny Inspektor Sanitaľny
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sieľpnia 2016 roku
dziękuję Panu za udzielenie odpowiedzi Z
(znak: GIs-PZ-PZ-073-06lBsl16, SK3101312016) na wystąpienie Rzecznika Praw
Dziecka

z 27

r. (znak: ZEW.422.4.2016.AS)' dotyczące realizacji
Zdrowia z đnia26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków

stycznia 2016

rozporządzenia Ministra

spoŻywczych przeznaczonych do sprzedaŻy dzieciom

i

młodzieŻy w jednostkach systemu

oświaty oľaz wymagań, jakie muSZą spełniać środkispoŻywcze stosowane

w

ľamach

żywienia zbiorowego dzieci młodzieŻy w tych jednostkach' stanowiącego

w

ocenie

Rzecznika waŻny element

w

przeciwdziałaniu otyłościdzieci

i

pľomowaniu

pľozdľowotnego stylu życia.

Jednocześnie na\eŻy wskazać, że odpowiedŹ nie zawiera wyjaśnień w zakresie

niektórych kwestii podniesionych przez Rzecznika, bądż też wyjaśnia je
niewystarc zający

l

sposób

'

'W związku Z powyŻszym, na podstawie art.
ust.

w

l0 ust. 1 pkt 2 oraz

art.

10a

ustawy zdnia 6 stycznia 2000 ľ. o Rzeczniku Praw Dziecka (t.j.Dz.U. z2015 r.,

poz. 2086), ponownie zwracam się do Pana Ministra o przekazanie wyczerpujących
informacj

i

dotyczących realizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 20l5

ľ. w Sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaŻy dzieciom

i młodzieży

w jednostkach systemu oświaty oraz .vqimagań' jakie muSZą spełniać środkispoŻywcze
stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci młodzieŻy w tych jednostkach' w tym:

a

26 lat Konwencji
o Pľawach Dziecka

stwieľdzonych niepľawidłowościw tľakcie pľzeprowadzanych kontroli

(z

wyszczegolnieniem pľoblemów odnoszących

się do Żywienia dzieci

w stołówkach szkolnych i w foľmie cateringu);

funkcjonowania sklepików szkolnych i dostępnego w nich asoľtymentu;

działafi podjętych przez dyrektorów jednostek systemu oświatyw celu
właściwegowdrożenia zmian w sposobie żywienia dzieci

i

młodzieŻy (takŻe

w odniesieniu do zmian Świadomości w tym zakĺesie wśród dzieci, rodziców
i nauczycieli);
zgłaszanych problemów pÍzez dyľektorów ww. miejsc w zakresie organizacji
zdľowego Żywienia;
angaŻowania się ľodziców
do pr zy r ządzania

p os

w pľzygotowywanie list produktów

używanych

iłków.

Wdzięczny będę za uzupełnienie odpowiedzi na udzielenie infoľmacji na
povly Ższe zagadnienia.
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