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Realna szansa na ograniczenie skali marnowania żywności?
Już niedługo oczekiwane wyniki fazy badawczej projektu PROM

16 października, podczas Światowego Dnia Żywności, kierujemy uwagę na jedno z największych
obecnie wyzwań ekologicznych, jakim jest marnowanie żywności. W Polsce skala problemu jest
duża, ale jak zapowiadają eksperci Instytutu Ochrony Środowiska-Państwowego Instytutu
Badawczego mamy realną szansę na zmiany. Pomóc ma w tym projekt PROM. W ramach tej
pionierskiej inicjatywy już niebawem poznamy wyniki badań, które umożliwią opracowanie
planów i polityk publicznych mających na celu ograniczenie marnowania żywności. Projekt
realizowany jest przez IOŚ-PIB we współpracy z Federacją Polskich Banków Żywności, Szkołą
Główną Gospodarstwa Wiejskiego, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa oraz Polskim
Towarzystwem Technologów Żywności.
Światowy Dzień Żywności to dobra okazja, by wznowić dialog publiczny dotyczący marnowania
żywności. Dzięki temu wzrasta świadomość i chęć przeciwdziałania temu zjawisku. Mimo wszystko
trudno uzyskać wymierne obniżenie skali marnotrawstwa. Dlaczego?
Do tej pory w Polsce nie były zbierane ani monitorowane dane dotyczące skali, przyczyn i rodzaju
marnowanej żywności. Wg jedynych dostępnych szacunkowych danych Eurostatu z 2006 r.
w Polsce marnuje się 9 milionów ton żywności rocznie. Do strat i marnotrawstwa żywności
dochodzi na wszystkich etapach łańcucha produkcji i dystrybucji, w tzw. linii od pola do stołu, choć
na każdym z etapów w różnym stopniu. Brak aktualnych danych utrudnia opracowanie i wdrożenie
działań prowadzących do ograniczenia skali marnotrawstwa i strat. Z kolei dane zbierane przez
resorty rolnictwa i środowiska lub poszczególne organizacje mają wymiar jedynie wycinkowy.
Z pomocą przychodzi projekt badawczy PROM (Program Racjonalizacji i Ograniczenia
Marnotrawstwa Żywności), którego wyniki mają zostać opublikowane już niebawem. Dzięki niemu
poznamy w końcu dane, na które czekamy od lat. Dowiemy się, nie tylko ile żywności rzeczywiście
marnujemy w Polsce, ale również kto i w jakim stopniu za to odpowiada. Instytut Ochrony
Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy jest odpowiedzialny w tym projekcie m.in. za zbadanie,
gdzie w łańcuchu produkcji i przetwórstwa dochodzi do największych strat. Opierając się na
opracowanych w ramach projektu PROM danych z całego łańcucha żywności, będzie można
przystąpić do pracy nad opracowaniem planu i kształtu polityki krajowej w zakresie efektywnego
zapobiegania stratom żywności.
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- Niezwykle budujące jest to, że na każdym z etapów są spore możliwości realnego ograniczenia
strat. Mamy szansę na zmiany. Temu też będą służyć wypracowane w projekcie rekomendacje
i poradniki. Liczymy na to, że uda nam się skłonić wszystkich, i producentów i konsumentów do
zastosowania się do zaleceń. Pozwoli to nie tylko oszczędzić cenne surowce, ale także poprawić
efektywność ekonomiczną procesu produkcji i dystrybucji żywności - podkreśla dr inż. Krystian
Szczepański, dyrektor IOŚ-PIB.
Projekt PROM realizowany jest od blisko dwóch lat przez Instytut Ochrony Środowiska-PIB,
Federację Polskich Banków Żywności, Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Polskie Towarzystwo Technologów Żywności. Jest on
finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu
badań naukowych i prac rozwojowych GOSPOSTRATEG.
***
O projekcie PROM
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 jest zbadanie, ile żywności marnuje się w Polsce w całym łańcuchu produkcji – tzw. „od
pola do stołu”. Jego wyniki dostarczą informacji, w jaki sposób można przeciwdziałać marnowaniu żywności.
Projekt realizowany jest w okresie od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2021 r. Składa się z dwóch faz: fazy
badawczej i fazy przygotowania do zastosowania, z których każda trwa ok. 18 miesięcy.
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.
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Kontakt dla mediów:
IOŚ-PIB
Agnieszka Stangreciak
mail:agnieszka.stangreciak@ios.edu.pl
tel: +48 509 745 222
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