Informacja prasowa, 17.06.2021 r.

Marnowanie żywności to nasz wspólny problem. Coraz bliżej rozwiązań.
Zapowiedź konferencji IOŚ-PIB mającej na celu podsumowanie prowadzonego w Polsce projektu
PROM
Już 22 czerwca odbędzie się konferencja online, mająca na celu podsumowanie realizowanego w
Polsce od blisko dwóch lat projektu PROM oraz omówienie proponowanych w jego ramach
rozwiązań, ograniczających marnowanie żywności, na wszystkich etapach łańcucha żywnościowego.
W konferencji wezmą udział przedstawiciele jednostek realizujących projekt, a także eksperci
działający na rzecz niemarnowania żywności. Spotkanie jest dedykowane zarówno mediom, jak i
wszystkim osobom oraz instytucjom zainteresowanym tematem. Osoby niezwiązane z mediami
mogą się rejestrować na wydarzenie poprzez link https://www.live.tvip.pl/live/projekt-prom/
W konferencji wezmą udział przedstawiciele:
•
•
•
•
•
•
•
•

Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego Instytutu Badawczego
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
Federacji Polskich Banków Żywności
Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
Too Good To Go
Foodsharing Warszawa
oraz Ambasadorzy kampanii społecznej na temat niemarnowania żywności „Jedz bez
wyrzutów”: Agnieszka Cegielska i Andrzej Polan
Spotkanie poprowadzi Paweł Oksanowicz.

Konferencja będzie okazją do rozmowy na temat poszczególnych etapów realizowanego projektu
PROM, którego pełna nazwa brzmi „Opracowanie systemu monitorowania marnowanej żywności i
efektywnego programu racjonalizacji strat i ograniczania marnotrawstwa żywności.” Pierwszym z nich
było przeprowadzenie badań dotyczących skali marnowania żywności w Polsce, którego wyniki
poznaliśmy w listopadzie 2020 roku. Zgodnie z uzyskanymi danymi eksperci IOŚ-PIB oraz SGGW odpowiedzialni za to zadanie w projekcie - oszacowali, że w Polsce marnuje się rocznie blisko 5 mln ton
żywności, a za największą część z nich – aż blisko 3 mln ton, odpowiadają konsumenci. Potrzeba więc
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skutecznego wdrażania rozwiązań, zwłaszcza w kontekście zobowiązania nałożonego przez Unię
Europejską na wszystkie państwa członkowskie do ograniczenia o połowę skali marnowanej żywności
do 2030 roku.
Jak podkreślają eksperci IOŚ-PIB, projekt PROM stanowi ważny krok, ponieważ, mimo iż w Polsce temat
marnotrawstwa żywności podejmowany był w dialogu publicznym od wielu lat, to do tej pory nie były
zbierane i analizowane dane dotyczące skali, przyczyn i rodzaju marnowanej żywności. Kompleksowe
badania przeprowadzone w ramach projektu PROM, które IOŚ-PIB przeprowadził wraz z SGGW są
pierwszymi tego typu w Polsce. Dzięki nim mamy możliwość określenia kierunku działań i stworzenia
krajowej polityki, aby w sposób efektywny przeciwdziałać stratom żywności. Co właśnie się dzieje.
Etap badań stanowi solidny fundament do zmian w naszym kraju oraz podstawę do kolejnych zadań
takich jak opracowanie krajowej strategii ograniczania strat i marnotrawstwa żywności a także
opracowanie założeń i wdrożenie monitoringu redystrybucji żywności na cele społeczne. W projekcie
prowadzone jest również studium wykonalności mini-giełdy darowizn żywności oraz pilotaż procedury
ograniczania strat w przedsiębiorstwach. Jak zaznaczają eksperci projektu PROM na każdym z etapów
marnowanej żywności, począwszy od produkcji, poprzez dystrybucję, handel, aż po konsumpcję, są
rozwiązania, które realnie pozwalają zminimalizować straty. O tym w jaki sposób to zrobić oraz o
efektach projektu PROM będą rozmawiać eksperci w panelu Jak ograniczyć marnowanie żywności na
początkowych etapach łańcucha żywnościowego?
Jednym z zadań w projekcie PROM jest także budowanie pro-aktywnych postaw społecznych i kapitału
społecznego poprzez kampanię społeczną „Jedz Bez Wyrzutów”, którą realizuje IOŚ-PIB. Wyniki badań
jasno pokazują, jak ważna jest nasza odpowiedzialność w domach na co dzień, a co za tym idzie
świadomość tego, że niewielkim wysiłkiem możemy ograniczyć marnowanie jedzenia. Dlatego też
kolejnym etapem będzie panel dyskusyjny, w którym eksperci będą rozmawiać na temat „Jak
konsumować, by nie marnować?” Skupią się w nim na konkretnych poradach skierowanych w stronę
konsumentów oraz na rozwiązaniach, które mogą nas wspierać w niemarnowaniu, zostanie także
podsumowana kampania społeczna.
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy. Konferencja odbędzie się 22.06.2021 r. w
godzinach 11:00-12:30 w formule online, pod linkiem https://www.live.tvip.pl/live/projekt-prom/
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PROM
To przełomowa inicjatywa dzięki, której poznaliśmy w końcu w Polsce rzeczywistą skalę marnowania
żywności w Polsce, która wynosi blisko 5 mln ton. Projekt pt. „Opracowanie systemu monitorowania
marnowanej żywności i efektywnego programu racjonalizacji strat i ograniczania marnotrawstwa
żywności” (w skrócie PROM) to pierwszy tego typu projekt badawczy w Polsce, którego celem było
zbadanie, ile żywności marnuje się w Polsce w całym łańcuchu produkcji – tzw. „od pola do stołu”.
Liderem projektu jest Federacja Polskich Banków Żywności (FPBŻ), a Partnerami projektu są: Instytut
Ochrony Środowiska – PIB (IOŚ-PIB), Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW),
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) oraz Polskie Towarzystwo Technologów Żywności
(PTTŻ). Projekt jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu
GOSPOSTRATEG.

***
Instytut Ochrony Środowiska
Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) jest instytutem resortowym,
nadzorowanym przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Jego nadrzędnym celem jest tworzenie naukowych
podstaw ochrony środowiska, dostarczanie wiedzy administracji rządowej i samorządowej oraz podmiotom
gospodarczym, a także podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych
społeczeństwa. Wyniki prac Instytutu wykorzystywane są również w bieżącej działalności Ministerstwa Klimatu i
Środowiska do wypełniania międzynarodowych zobowiązań Polski w zakresie ochrony powietrza, wód, przyrody
i klimatu, co niewątpliwie buduje markę Instytutu jako wiodącej jednostki naukowo-badawczej.

Kontakt dla mediów:
IOŚ-PIB
Agnieszka Stangreciak
mail:agnieszka.stangreciak@ios.edu.pl
tel: +48 509 745 222

ul. Krucza 5/11d
00-548 Warszawa

Agencja PR SOLSKI COMMUNICATIONS
Magdalena Bryksa-Szymańczak
mail: mszymanczak@solskipr.pl
tel: +48 881 633 639
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