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W związku ze złożoną przez Panią interpelacją z dnia 01.08.2022 r. w sprawie
dostępności wegańskich posiłków w stołówkach i bufetach przedszkoli i szkół
podstawowych i ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Wrocław, przedstawiam odpowiedzi na zadane pytania:
Ad. 1 i 2. Zgodnie z art. 106 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2021 r. Poz. 1082 z późn. zm.) szkoła może zorganizować stołówkę. Dyrektor
szkoły, w porozumieniu z organem prowadzącym ustala tylko warunki korzystania z niej,
w tym wysokość opłat za posiłki. Organ prowadzący szkołę nie posiada ustawowego
upoważnienia w zakresie regulacji diet żywieniowych w publicznych placówkach
oświatowych. Żywienie w placówkach edukacyjnych organizowane jest zgodnie
z 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 dzieci i młodzieży w tych jednostkach. Zgodnie z § 2 ust. 2, pkt 2
posiłki powinny zawierać produkty ze wszystkich wskazanych grup środków spożywczych,
w tym mięso i ryby. Dodatkowo w § 2, ust. 2 pkt 8, jest mowa o obowiązku podawania
ryby co najmniej raz w tygodniu.
Niezależnie od powyższego Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego
Wrocławia od wielu lat realizuje działania z zakresu profilaktyki chorób metabolicznych,
w tym otyłości i cukrzycy w środowisku szkolnym oraz wśród osób dorosłych. Wspólnie
ze specjalistami z Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Przyrodniczego przygotowane
zostały jadłospisy adresowane do dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, w tym
z nadwagą, otyłością i cukrzycą. Proponowane dania zawierają składniki z wszystkich
grup środków spożywczych, w tym mięso i ryby. Wydział Zdrowia prowadzi także
certyfikację w zakresie zdrowego i racjonalnego żywienia w placówkach oświatowych.
Organizatorzy żywienia we wrocławskich placówkach oświatowych mogą korzystać
z pomocy Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego oraz Wrocławskiego Centrum
Doskonalenia Nauczycieli, które prowadzą całoroczne konsultacje dla osób związanych
z organizacją żywienia w placówkach edukacyjnych.
Wrocławskie placówki edukacyjne zwracają szczególną uwagę na jakość podawanych
posiłków oraz wprowadzanie warzyw i owoców. W przygotowywanych jadłospisach jest
wiele potraw wegetariańskich oraz wegańskich. Ponadto część placówek prowadzi
indywidualne diety dzieci w porozumieniu z rodzicami zgodnie z zaleceniami lekarskimi.
Ad. 3. 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. Zgodnie z § 2 ust. 2, pkt 2
posiłki powinny zawierać produkty ze wszystkich wskazanych grup środków spożywczych,
w tym mięso i ryby.

Ad. 4. W przypadku wprowadzenia możliwości dostępności opcji różnych diet, w tym
wegańskiej w placówkach oświatowych posiadających własne kuchnie, oprócz zmiany
ww. przepisów, konieczne byłoby dostosowanie ich tak, aby możliwe było
przygotowywanie różnych dań w jednym czasie, a co za tym idzie zwiększenie
ich powierzchni, wyposażenie w dodatkowe sprzęty oraz zwiększenie etatyzacji.
Placówki, które nie posiadają własnych kuchni i realizują żywienie za pośrednictwem firm
zewnętrznych mają możliwość określenia rodzaju diet w przedmiocie zamówienia.
Zapewniam, że wrocławskie placówki oświatowe oferują zbilansowane, różnorodne
i zdrowe posiłki. W przypadku indywidualnych potrzeb żywieniowych poszczególnych
dzieci warto zwrócić się do dyrektora szkoły celem wypracowania rozwiązania
kompromisowego
satysfakcjonującego
rodzica
i
organizacyjnie
możliwego
do zrealizowania.

Z poważaniem
ZASTĘPCA DYREKTORA DEPARTAMENTU
Ewa Przegoń

Sporządziła:
Magdalena Sługocka, tel. 71 777 76 49, magdalena.slugocka@um.wroc.pl

Strona 2/2

