Karta zadania nr 1092 Do wniosku numer 134
Zamknięte

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego
(nazwa wnioskodawcy)

1. Właściciel zadania
Ewa Lech / Departament Hodowli i Ochrony Roślin / Michał Rzytki
(Minister/Departament/Naczelnik)

2. Obszar
Konkurencyjność rolnictwa i gospodarki żywnościowej oraz bezpieczeństwo żywności.
3. Cel I rzędu - nr 02.
Zwiększenie konkurencyjności gospodarki rolno-żywnościowej.
4. Cel II rzędu - nr 02.04.
Poprawa bezpieczeństwa żywności i jej jakości oraz rynkowe ukierunkowanie produkcji.
5. Zadanie - nr 02.04.06.
Wsparcie rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości.
6. Opis zadania
Wprowadzenie żywności ekologicznej do stołówek i sklepików szkolnych poprzez przygotowanie
odpowiednich przepisów.
(zgodnie z pismem wnioskodawcy)

7. Opis stanu istniejącego dotyczącego sprawy/zadania
Prace mające na celu rozwój rolnictwa ekologicznego oraz działania edukacyjne, informacyjne
i promocyjne służące zwiększeniu wiedzy nt. certyfikowanej żywności ekologicznej i korzyści
płynącej ze zwiększania jej udziału w diecie, prowadzone są w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju
Wsi
w sposób stały.
Zagadnienia te zostały również ujęte w „Ramowym Planie Działań dla Żywności i Rolnictwa
Ekologicznego na lata 2014-2020”, wpisanym jako projekt strategiczny do Strategii
Odpowiedzialnego Rozwoju.
Odnosząc się do treści postulatu należy zwrócić uwagę, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
nie odpowiada bezpośrednio za rozwiązania legislacyjne, dotyczące żywności oferowanej w

sklepikach szkolnych. Jednakże, mogą być prowadzone w tym zakresie przez resort rolnictwa
działania edukacyjne i informacyjne, dotyczące właściwości certyfikowanej żywności ekologicznej.
W tym zakresie konsekwentnie realizowane są założenia i cele przyjętego przez MRiRW
„Ramowego Planu Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego na lata 2014-2020”.
Ponadto, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjęło działania nakierowane na wprowadzenie
ułatwień w zamawianiu produktów ekologicznych. W ramach tych działań Ministerstwo, przy
współpracy z Urzędem Zamówień Publicznych, podjęło prace na opracowaniem przewodnika
mającego na celu promowanie produktów rolnictwa ekologicznego w zamówieniach realizowanych
przez podmioty publiczne tj. administrację rządową i samorządową - w ramach tzw. „Zielonych
Zamówień Publicznych”. Inicjatywa ta obejmuje także zamówienia dotyczące wykorzystania
żywności ekologicznej w żywieniu zbiorowym, w tym w stołówkach szkolnych.
W przewodniku omówione zostaną zasady prowadzenia zamówień, zasady znakowania, system
nadzoru, kontroli i certyfikacji. Opracowanie przepisów ma na celu, dostarczenie wiedzy
potencjalnym zamawiającym dotyczącą sposobów rozpoznawania produktów ekologicznych,
zasad wykorzystania nazw „ekologiczny”, sposobów weryfikacji oryginalności certyfikatów oraz ich
ważności.
Ponadto prowadzona jest analiza, w jakim zakresie żywność ekologiczna będzie mogła być
promowana w ramach nowego Programu dla szkół na lata szkole 2017//2018-2022/2023,
kształtującego zdrowe nawyki żywieniowe wśród dzieci i młodzieży.
8a. Ocena wewnętrzna proponowanych działań (departamenty, jednostki podległe i
nadzorowane)
Zgodnie z „Ramowym Planem Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego na lata 2014-2020”
prowadzone są prace dotyczące promocji żywności ekologicznej, w tym nakierowane na
współpracę z organizacjami pozarządowymi, służące zwiększeniu świadomości ekologicznej w
społeczeństwie.
W ocenie Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin celowe jest wzmocnienie działań edukacyjnoinformacyjno-promocyjnych wśród dzieci i młodzieży w zakresie rolnictwa ekologicznego.
8b. Ocena zewnętrzna proponowanych działań (organizacje pracujące na rzecz rolnictwa)
Postulat popierany przez Radę do spraw Rolnictwa Ekologicznego.
9. Proponowane rozwiązania
Działania w zakresie edukacji, informacji, promocji rolnictwa ekologicznego oraz kształtowania
świadomości ekologicznej są już od dawna obecnie realizowane. Departament Hodowli i Ochrony
Roślin proponuje konsekwentne realizowanie działań w tym zakresie ujętych w „Ramowym Planie
Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego na lata 2014-2020”. Decyzje odnośnie
zintensyfikowania powyższych działań lub ich modyfikacji uzależnione są od analizy dostępności
środków finansowych.
Prace związane ze współpracą z Urzędem Zamówień Publicznych zostaną zintensyfikowane tak,
aby przewodnik dotyczący „Zielonych Zamówień Publicznych” w odniesieniu do żywności
ekologicznej mógł być jak najszybciej rozpowszechniony i przekazany zainteresowanym
podmiotom.
Ponadto należy przeprowadzić analizę w jakim zakresie żywność ekologiczna będzie mogła być

promowana w ramach nowego Programu dla szkół na lata szkolne 2017//2018-2022/2023,
kształtującego zdrowe nawyki żywieniowe i włączyć działania w tym zakresie do Programu.
10. Skutki finansowe, źródła finansowania
Brak.
11. Niezbędne zmiany legislacyjne
12. Inne uwagi (niezbędne ekspertyzy i opracowania)
Nie są wymagane
13. Konsultacje (nazwiska i telefony osób odpowiedzialnych za zadanie)
Michał Rzytki - Naczelnik Wydziału Rolnictwa Ekologicznego - 22 623 10 52; email.
michal.rzytki@minrol.gov.pl
14. Eksperci, osoby do współpracy (dane kontaktowe)
Rada do spraw Rolnictwa Ekologicznego.
15. Przewidywany termin realizacji zadania
2017-09-01
16. Powód, dla którego zadanie nie może być zrealizowane w terminie wyznaczonym przez
Administratora
Przewidywany termin wynika z potrzeby współpracy z podmiotami zewnętrznymi - Urzędem
Zamówień Publicznych.
17. Inne uwagi
Brak.

