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Wniosek z dnia 20 sierpnia 2022 r. 

 

W odpowiedzi na Pana wniosek przesłany drogą elektroniczną do Urzędu Miasta 

Szczecin w dniu 20 sierpnia 2022 r. o udostępnienie informacji publicznej w sprawie działań 

podjętych przez Miasto na rzecz wdrożenia i rozwoju zrównoważonego systemu 

żywnościowego, na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 

publicznej, informuję, że w Gminie Miasto Szczecin, realizującej w szczególności zadania 

własne, nie podejmowano działań na rzecz wdrożenia i rozwoju zrównoważonego systemu 

żywnościowego. 

 Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin informuje, że Gmina Miasto 

Szczecin realizuje zadania w zakresie promocji i profilaktyki zdrowia, w tym zagadnienia 

związane z edukacją żywieniową i przeciwdziałaniem skutkom nieprawidłowej diety, w formie 

programów polityki zdrowotnej i otwartych konkursów ofert dla organizacji prowadzących 

działalność pożytku publicznego. Działania Gminy Miasto Szczecin prowadzone są w oparciu  

o Narodowy Program Zdrowia na lata 2021-2025, którego jednym z celów operacyjnych jest 

profilaktyka nadwagi i otyłości. W związku z powyższym w założeniach otwartego konkursu 

ofert pn: "Promocja i profilaktyka zdrowia adresowana do mieszkańców Szczecina" wskazane 

zostały zadania z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia promujące zdrowy styl życia, 

stosowanie prawidłowej diety, upowszechnianie wiedzy i profilaktyka chorób cywilizacyjnych 

w tym cukrzycy, nadwagi i otyłości. Dofinansowane organizacje są zobowiązane realizować 

przedmiotowe zadania z wykorzystaniem m.in. podejmowania zajęć profilaktyczno-

edukacyjnych i cyklicznych akcji profilaktycznych. Jednocześnie Gmina Miasto Szczecin 

realizowała w latach 2018 -2021 Program polityki zdrowotnej pn: "Przeciwdziałanie nadwadze 

i otyłości wśród dzieci w wieku 8 lat uczęszczających do szczecińskich szkół podstawowych -

odważna ósemka" , którego celem była poprawa stanu zdrowia dzieci z Gminy Miasta Szczecin 

poprzez przeprowadzenie kompleksowej interwencji edukacyjno-zdrowotnej u dzieci 



z wykrytymi wybranymi czynnikami chorób cywilizacyjnych oraz stworzenie w środowisku 

szkolnym warunków sprzyjających właściwym nawykom żywieniowym oraz aktywności 

fizycznej, jako elementów utrzymania  i poprawy zdrowia. Ponadto Gmina Miasto Szczecin 

od wielu lat współpracuje z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Szczecinie 

przy realizacji przedsięwzięć prozdrowotnych, kierowanych do dzieci i młodzieży z terenu 

Szczecina. W ramach współpracy zorganizowany będzie m.in. festyn pn: "Trzymaj formę", 

propagujący zdrowe odżywianie się, aktywność fizyczną i walkę z nadwagą i otyłością 

oraz konkurs teatralny pn:" Skąd biorą się produkty ekologiczne?" adresowany do dzieci 

w wieku przedszkolnym, którego celem jest budowanie właściwych nawyków żywieniowych 

od najmłodszych lat i zwiększanie świadomości wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego. 

 

Natomiast Wydział Oświaty Urzędu Miasta Szczecin, wskazuje, że Gmina realizuje 

zadania w zakresie żywienia w placówkach oświatowych  zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa, aktualnymi normami oraz rekomendacjami. W placówkach oświatowych obowiązuje 

Rozporządzenie 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). Określa ono zasady 

żywienia w placówce takie jak np. prowadzenie żywienia zgodnego z aktualnymi normami 

żywienia dla populacji polskiej, czy też zasadę urozmaicenia. Ponadto w dokumencie zawarte 

są wytyczne co do odpowiedniego doboru i częstotliwości uwzględniania w jadłospisach 

poszczególnych grup produktów.  

Ponadto placówki oświatowe indywidualnie, we własnym zakresie realizują zadania, programy 

i projekty dotyczące kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych. 

  Z poważaniem 

 

 


