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Szanowna Pani  
Zofia Szalczyk 
Radna Sejmiku 
Województwa Wielkopolskiego 

 
 

Odpowiadając na zapytanie dotyczące realizacji przez Samorząd Województwa 
Wielkopolskiego Programu ograniczania marnotrawstwa i strat żywności w Wielkopolsce na 
lata 2021-2025 uprzejmie informuję o działaniach podjętych w roku 2021 i 2022. 

Program ograniczania marnotrawstwa i strat żywności w Wielkopolsce został 
przyjęty przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałą nr 3942/2021 z dnia 12 
sierpnia 2021 r. Celem strategicznym programu jest stopniowe wdrażanie celu 12 i 2 
zrównoważonego rozwoju z Agendy 2030 i gospodarowanie w myśl zasady zero waste w 
rolnictwie, przetwórstwie rolno–spożywczym i dystrybucji żywności oraz wśród 
konsumentów. Cele operacyjne niniejszego programu zostały podporządkowane celom 1.1, 
2.3 i 3.2 ze Strategii rozwoju Województwa Wielkopolskiego do roku 2030. 

W roku 2021 zrealizowano następujące zadania w ramach przedmiotowego 
programu: 

1) w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Świadomości o Stratach i Marnowaniu 
Żywności przypadającego na dzień 29 września zorganizowano pokaz warsztatów kulinarnych 
dla uczniów szkół gastronomicznych (lub klas o takim profilu) podczas targów Smaki 
Regionów; 

2) nagrano 20-minutowy film z pokazu kulinarnego pt. „Gotowanie bez marnowania” z udziałem 
znanego kucharza i na bazie tego nagrania zmontowano dodatkowo trzy filmy 
pięciominutowe; 

3) przygotowano krótkie filmiki promocyjne nt. ograniczania marnotrawstwa żywności (30s, 60s 
oraz 300s); 

4) w ramach obchodów Światowego Dnia Żywności przypadającego w dniu 16 października 
wspólnie z bankami żywności zorganizowano konferencje prasowe w Poznaniu i Koninie,  
w trakcie poznańskiej konferencji rozdawano zupę ugotowaną z produktów uratowanych 
przed zmarnowaniem; 

5) przeprowadzono otwarty konkurs ofert na zakup profesjonalnej mobilnej kuchni 
warsztatowej; 

6) przeprowadzono konkurs pn. Wielkopolskie Jadłodzielnie skierowany do jednostek 
samorządu terytorialnego; 
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7) zorganizowano w Krotoszynie konferencję na temat ograniczania marnotrawstwa żywności 
skierowaną do ośrodków pomocy społecznej, organizacji pozarządowych  
oraz samorządowców; 

8) zlecono przeprowadzenia badania rynku na temat świadomości konsumentów  
dot. marnowania żywności; 

9) współfinansowano przedświąteczną zbiórkę żywności przeprowadzaną przez banki żywności 
z Poznania, Konina i Piły. 

W roku 2022 skupiono się na ogłoszeniu i przeprowadzeniu konkursów dotacyjnych 
dla organizacji pozarządowych, ale nie tylko. I tak: 

1) ogłoszono drugą edycję konkursu „Wielkopolskie Jadłodzielnie” dla jednostek samorządu 
terytorialnego (podpisano już umowy z beneficjentami); 

2) ogłoszono otwarty konkurs ofert „Wielkopolskie Jadłodzielnie” dla NGO (podpisano już 
umowy); 

3) ogłoszono otwarty konkurs ofert „Transport i magazynowanie żywności uratowanej przed 
zmarnowaniem” (podpisano już umowy); 

4) ogłoszony otwarty konkurs ofert „Mała mobilna kuchnia warsztatowa” (trwa weryfikacja 
formalna nadesłanych ofert); 

5) ogłoszono otwarty konkurs ofert „Ośrodki ograniczania marnotrawstwa żywności  
i pomocy żywnościowej” (trwa nabór do 31 sierpnia). 

W planach na miesiące wrzesień – grudzień 2022 czeka nas jeszcze: 

1) przede wszystkim rozliczenie ww. konkursów dotacyjnych; 
2) warsztaty kulinarne dla uczniów szkół gastronomicznych z Wielkopolski na targach Smaki 

Regionów (26 września) z okazji Międzynarodowego Dnia Świadomości o Stratach  
i Marnowaniu Żywności; 

3) promocja Światowego Dnia Żywności przypadającego w dniu 16 października; 
4) wsparcie przedświątecznej zbiórki żywności (listopad/grudzień). 

Szanowna Pani Radna, 

ponadto informuję, że w planie pracy Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi na miesiąc 
październik ujęto punkt nt. realizacji Programu ograniczania marnotrawstwa i strat żywności 
w Wielkopolsce na lata 2022-2025. Wówczas będzie okazja bardziej szczegółowo 
przedstawić informację o zadaniach realizowanych w ramach przedmiotowego programu. 

 
 

Z poważaniem 
 

z up. Marszałka Województwa 
 Wojciech Jankowiak 

    Wicemarszałek 
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