
Projekt rzeczniczy

Wegańskie Szkoły-

Samorządy dla
Klimatu 



ROZPORZĄDZENIE Z 2016 ROKU

Serwowane w szkołach posiłki muszą
zawierać co najmniej dwie porcje mleka
albo produktów mlecznych i co najmniej

jedną porcję z grupy grupy mięso, jaja,
orzechy, nasiona roślin strączkowych

dziennie.

Wegańskie posiłki w szkołach
Jak jest? - zapisy prawne

CO TO OZNACZA?

Wprowadzenie wegańskich

posiłków do szkół na dzień

dzisiejszy jest  prawnie niemożliwe

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160001154/O/D20161154.pdf


LUDZI

- dyskryminacja osób uczniowskich ze względu
na brak dostępu do posiłków wegańskich;
- dieta zawierająca produkty zwierzęce  to
większe ryzyko otyłości, cukrzycy typu 2,

choroby sercowo-naczyniowe;
- fermy przemysłowe to dramat dla

mieszkańców i mieszkanek;
- praca w produkcji zwierzęcej to choroby i

stres.  

Rozporządzenie Dz.U. 2016 poz.

1154
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. dot wymogów żywienia

zbiorowego dzieci i młodzieży nie odpowiada na dzisiejsze potrzeby  

PLANETY

Sektor hodowlany w Europie
odpowiada za:

- 73% zanieczyszczenia wód;
- 80% zakwaszenia gleby 

i zanieczyszczenia powietrza;
- 78% utraty różnorodności

biologicznej na lądzie.  

ZWIERZĄT POZALUDZKICH

- warunki przetrzymywania zwierząt w
fermach przemysłowych;

- warunki transportu żywych zwierząt
- 80 mld zwierząt lądowych rocznie i
miliony ton ryb i zwierząt morskich.



W lutym 2022 roku w ramach koalicji Future
Food 4 Climate - 42 organizacje

społeczeństwa obywatelskiego z Polski 
i z Ukrainy - rozpoczęłyśmy realizację

projektu rzeczniczegoP
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Celem projektu jest debata - od poziomu lokalnego EU
Farm2Fork Going Local do poziomu legislacji krajowej 

ws. wpływu żywienia na zwierzęta, zdrowie i życie ludzi oraz
planetę.

 

Projekt
 

Produkcja żywności to obok paliw
kopalnych motor katastrofy klimatycznej
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W ramach projektu chcemy prowadzić
działania na poziomie centralnym 

i samorządowym D
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A
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Słupsk, Wrocław, Kraków, Poznań,
Świdnica, Warszawa, Łódź, Gdynia, Nysa

W
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Ó
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CA Szeroka współpraca z trzecim sektorem,

m.in. z Plant Based Treaty, Akcja
Demokracją, Rodzice dla Klimatu, Klub

Myśli Ekologicznej

https://futurefood4climate.eu/


UCHWAŁA
INTENCYJNA

zwiększenie dostępności
oraz promocja roślinnych

opcji żywieniowych 

Nasze działania
na rzecz wprowadzenia i promocji żywności roślinnej do publicznych szkół 

i przedszkoli

INTERPELACJE
RADNYCH

pierwsza została
złożona w Poznaniu 

ANKIETA

badanie dostępności
roślinnych posiłków

w szkołach

DEBATY

zarówno po polsku
jak i po angielsku 

 

ANKIETA

PETYCJA

na podstawie
uchwały intencyjne

planujemy
przygotować petycję

UCHWAŁA INTERPELACJA

POL

ANG

https://futurefood4climate.eu/wp-content/uploads/2022/05/Podsumowanie-badania-dostepnosc-weganskich-posilkow-w-szkolach.pdf
https://docs.google.com/document/d/1yhpS5Lq5PXu3xcwEzNreHsR5ZVNT31H7/edit?usp=sharing&ouid=103884116268440160343&rtpof=true&sd=true
https://bip.poznan.pl/bip/radni/dorota-bonk-hammermeister,13075/interpelacje/interpelacja-ws-dostepnosci-weganskich-posilkow-w-stolowkach-i-bufetach-przedszkoli-szkol-podstawowych-i-ponadpodstawowych-dla-k,NT000630A2/
https://fb.watch/dHQ2O5NLkY/
https://fb.watch/dHQgnUm1pd/


OSÓB
UCZNIOWSKICH NA
DIECIE
WEGAŃSKIEJ /
FLEXI WEGAŃSKIEJ

Osoby uczniowskie, które spożywają produkty zwierzęce wbrew swoim

przekonaniom

próba badawcza

660
osób uczących się czuje się w szkole

dyskryminowane z uwagi na swoją dietę

 

17,3%

Ankieta
BADANIE DOSTĘPNOŚCI ROŚLINNYCH POSIŁKÓW W SZKOŁACH

 

badanych nie je żadnego posiłku w szkole

24,2%

14,6%

 

10,2%

OSÓB
UCZNIOWSKICH NIE
JEDZĄCYCH MIĘSO
LUB JE
OGRANICZAJĄCYCH

 

34,4%

https://futurefood4climate.eu/wp-content/uploads/2022/05/Podsumowanie-badania-dostepnosc-weganskich-posilkow-w-szkolach.pdf


SAMORZĄDY DLA KLIMATUPUBLIC FINANCING OF PLATES IN EUROPE

Debaty
Organizowane w ramach koalicji Future Food 4 Climate

Rune-Christoffer Dragsdahl - Vegetarian Society of Denmark i International
Vegetarian Union (IVU);
Camilla Björkbom - Eurogroup for Animals;
Felix Hnat - Vegan Society Austria i European Vegetarian Union;
Kristína Chaparro - Slovak Vegan Society i Zielona stołówka (Zelena jedalen);
Lucy Trefna - Zielona stołówka (Zelena jedalen);
Paola Segurini - LAV.

Szymon Chojnowski - wiceprezydent Świdnicy; 
Dorota Bonk-Hammermeister - radna oraz przewodnicząca Rady Osiedla Wilda w
Poznaniu;
Filip Pelc - niezależny radny warszawskiej dzielnicy Białołęka;
Katarzyna Plucińska - studentka VI roku kierunku lekarskiego na Uniwersytecie
Medycznym w Poznaniu;
Dariusz Sus – Rodzice dla Klimatu  i Stowarzyszenie Edukacji Klimatycznej;
Sandra Marciniak - licencjonowana dietetyczka kliniczna, edukatorka żywieniowa.

https://fb.watch/dHQ2O5NLkY/
https://fb.watch/dHQgnUm1pd/


DANIA 

Tylko 2 kraje w UE mają
zapisy prawne gwarantujące

dostęp do roślinnych 
 posiłków w szkołach:

Włochy 
i Portugalia

2 Wprowadzono do szkół tzw.
wegańskie piątki

NY,
USA

73% przedszkoli i szkół
podstawowych we Francji

oferuje posiłki
wegetariańskie co najmniej

raz w tygodniu

73%

WŁOCHY

Europa, świat
 

W Danii zostanie utworzony
nowy fundusz na rzecz

żywności roślinnej, który będzie
służył m.in. celom edukacyjnym.
Fundusz ten będzie dysponował

kwotą 14 mln. Euro rocznie
przez następne 8 lat

Raz w tygodniu każda publiczna
szkoła i przedszkole w Finlandii
organizuje dzień wegetariański,

często wegański

FINLANDIA

Włochy mają krajowe wytyczne
dotyczące żywienia w szkołach,

które gwarantują wegańskie
posiłki tym osobom, które o nie

poproszą 
z powodów etycznych,
światopoglądowych lub

religijnych

PORTUGALIA

Przyjęcie  ogólnokrajowej
ustawy o zapewnieniu
wegańskich posiłków 

w placówkach publicznych 




