
Czas nadsyłania ankiet: 21.07.2022

Zrównoważony unijny
system żywnościowy 

KONSULTACJE PUBLICZNE



Kliknij tutaj!

KROK 1

Kliknij "Wypełnij
kwestionariusz"  

KROK 2

Zacznij wypełniać ankietę!

KROK 4 

Zaloguj się / Załóż konto  

KROK 3

Jak wypełnić ankietę?

Link do ankiety!

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13174-Zrownowazony-unijny-system-zywnosciowy-nowa-inicjatywa/public-consultation_pl
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13174-Zrownowazony-unijny-system-zywnosciowy-nowa-inicjatywa/public-consultation_pl
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13174-Zrownowazony-unijny-system-zywnosciowy-nowa-inicjatywa/public-consultation_pl


1. W jakim stopniu zgadzają się Państwo z następującymi stwierdzeniami?



2. Jak ważne (lub znaczące) dla wspierania przejścia na zrównoważone systemy
żywnościowe są działania wymienionych poniżej podmiotów? 



2. Jak ważne (lub znaczące) dla wspierania przejścia na zrównoważone systemy
żywnościowe są działania wymienionych poniżej podmiotów? 



2. Jak ważne (lub znaczące) dla wspierania przejścia na zrównoważone systemy
żywnościowe są działania wymienionych poniżej podmiotów? 



3. Jak łatwe jest, Państwa zdaniem, dokonywanie wyborów zgodnych z zasadami
zrównoważonego rozwoju dla następujących podmiotów systemu żywnościowego?



3. Jak łatwe jest, Państwa zdaniem, dokonywanie wyborów zgodnych z zasadami
zrównoważonego rozwoju dla następujących podmiotów systemu żywnościowego?



3. Jak łatwe jest, Państwa zdaniem, dokonywanie wyborów zgodnych z zasadami
zrównoważonego rozwoju dla następujących podmiotów systemu żywnościowego?

Opcjonalnie: proszę krótko uzasadnić swoją odpowiedź 

konsumentki i konsumenci są odbiorcami reklam, które
nie przedstawiają rzeczywistości produkcji żywności -
przemysłowa hodowla zwierząt, zanieczyszczenia gleby,
wody, powietrza, pandemie, antybiotykoodporność;
konieczne jest rozdzielenie w dyskusji kwestii produkcji
żywności dla ludzi oraz na potrzeby przemysłu
zwierzęcego, czyli pasz dla zwierząt tzw. hodowlanych;
odpowiedzialność nie powinna być przekładana na osoby
konsumenckie tak, jak to zazwyczaj jest w przypadku
oznakowania produktów;
rozpoznanie dobrostanu zwierząt jako nieodłącznego
elementu zrównoważonego systemu żywnościowego; 

Proszę nie kopiować
odpowiedzi -
skopiowane

odpowiedzi będą
traktowane jako jedna  

 
 



4. W jakim stopniu poniższe czynniki uniemożliwiają podmiotom systemu
żywnościowego dokonywanie wyborów zgodnych z zasadami

zrównoważonego rozwoju w zakresie
produkcji/przetwarzania/dystrybucji/konsumpcji produkt w spożywczych?

 
 
 



4. W jakim stopniu poniższe czynniki uniemożliwiają podmiotom systemu
żywnościowego dokonywanie wyborów zgodnych z zasadami

zrównoważonego rozwoju w zakresie
produkcji/przetwarzania/dystrybucji/konsumpcji produkt w spożywczych?

 
 
 



4. W jakim stopniu poniższe czynniki uniemożliwiają podmiotom systemu
żywnościowego dokonywanie wyborów zgodnych z zasadami

zrównoważonego rozwoju w zakresie
produkcji/przetwarzania/dystrybucji/konsumpcji produkt w spożywczych?

 
 
 



4. W jakim stopniu poniższe czynniki uniemożliwiają podmiotom systemu
żywnościowego dokonywanie wyborów zgodnych z zasadami

zrównoważonego rozwoju w zakresie
produkcji/przetwarzania/dystrybucji/konsumpcji produkt w spożywczych?

 
 
 



Opcjonalnie: proszę krótko uzasadnić swoją odpowiedź 

brak dostępu do rzetelnych informacji nt. pochodzenia
żywności, poniesionych kosztów środowiskowych,
zdrowotnych, łamania praw człowieka, eksploatacji
zwierząt tzw. hodowlanych;
brak wystarczających standardów w ramach
importowanej żywności;
brak obligatoryjnych oznaczeń żywności na terenie UE
dotyczących kwestii warunków związanych z hodowlą
zwierząt (np. transport);
brak wsparcia finansowego oraz legislacyjnego dla
produkcji roślinnych zamienników żywności zwierzęcej.

Proszę nie kopiować
odpowiedzi -
skopiowane

odpowiedzi będą
traktowane jako jedna  

 
 



5. Jakie są - na podstawie Państwa bezpośredniego doświadczenia -
najważniejsze przeszkody w przechodzeniu na bardziej zrównoważone

praktyki?
 

cenzura roślinnych zamienników nabiału;
brak legislacyjnego wsparcia dla sektora roślinnych
zamienników produktów zwierzęcych;
brak finansowego wsparcia dla sektora roślinnych
zamienników produktów zwierzęcych;
opóźnienia w realizacji celów i działań w ramach strategii
Od pola do stołu;
brak konkretnych celów na rzecz przejścia w kierunku
roślinnej produkcji żywności;
nadmierne przenoszenie odpowiedzialności na stronę
konsumencką;
ograniczony dostęp do produktów, które są zgodne z
celami zrównoważonego systemu żywnościowego.

Proszę nie kopiować
odpowiedzi -
skopiowane

odpowiedzi będą
traktowane jako jedna  

 
 



6. W jakim stopniu, Państwa zdaniem, na następujących szczeblach rządu propaguje się
zrównoważone systemy żywnościowe w ramach polityki?



7. Który szczebel rządu może najlepiej posłużyć do przyspieszenia przejścia
na zrównoważony system żywnościowy?

 



8. W jakim stopniu zgadzają się Państwo z następującymi stwierdzeniami?



8. W jakim stopniu zgadzają się Państwo z następującymi stwierdzeniami?



9. Jak ważne jest, Państwa zdaniem, aby działalność podmiotu w systemie
żywnościowym (rozumiana jako obejmująca jego wewnętrzne działania/procesy lub
produkty, w ramach jego przedsiębiorstwa i pod jego kontrolą) nie miała znacznego

negatywnego wpływu na następujące aspekty?



9. Jak ważne jest, Państwa zdaniem, aby działalność podmiotu w systemie
żywnościowym (rozumiana jako obejmująca jego wewnętrzne działania/procesy lub
produkty, w ramach jego przedsiębiorstwa i pod jego kontrolą) nie miała znacznego

negatywnego wpływu na następujące aspekty?



9. Jak ważne jest, Państwa zdaniem, aby działalność podmiotu w systemie
żywnościowym (rozumiana jako obejmująca jego wewnętrzne działania/procesy lub
produkty, w ramach jego przedsiębiorstwa i pod jego kontrolą) nie miała znacznego

negatywnego wpływu na następujące aspekty?



10. Na jakim poziomie musi nastąpić przejście na zrównoważone systemy żywnościowe?



11. Jak postrzegają Państwo swoją rolę w przejściu na zrównoważony system
żywnościowy?

obecne rozwiązania przerzucają odpowiedzialność na
konsumentki i konsumentów;
należy objąć regulacjami praktyki marketingowe i systemy
promocji żywności, które mają znaczący wpływ na zachowania
osób konsumenckich. Marketing / promocja produktów powinny
być dozwolone tylko wtedy, gdy przyczyniają się do tworzenia
zdrowego, zrównoważonego systemu żywnościowego;
obywatele i obywatelki UE zwracają uwagę na kwestie związane z
prawami zwierząt, dlatego należy wprowadzić odpowiednie
etykietowanie odpowiadające potrzebom, także w przypadku
produktów importowanych;
należy wprowadzić wystarczające kryteria w ramach
zrównoważonego systemu żywnościowego dla zamówień
publicznych, aby dawać przykład dla obywatelek i obywateli UE.

Proszę nie kopiować
odpowiedzi -
skopiowane

odpowiedzi będą
traktowane jako jedna  

 
 



12. Czy są Państwo zaangażowani w działalność jakiejś platformy/grupy
dyskusyjnej/inicjatywy, która ma na celu wspieranie zrównoważonych system 

w żywnościowych?

13. Jeżeli tak: który poziom obejmują działania w jej obrębie?



14. Jak postrzegają Państwo rolę platform/grup dyskusyjnych/inicjatyw w procesie
przechodzenia na zrównoważony system żywnościowy i zarządzania nim?

uwzględnienie dobrostanu zwierząt jako integralnej części
zrównoważonego systemu żywnościowego;
uwzględnienie dobrostanu zwierząt jest spójne z Celami
Zrównoważonego Rozwoju - szczególnie z celem 2 "Zero
głodu"', celem 3 "Dobre Zdrowie i Jakość Życia";
dobrostan zwierząt powinien zostać włączony w debatę na
temat transformacji systemu żywności.

Proszę nie kopiować
odpowiedzi -
skopiowane

odpowiedzi będą
traktowane jako jedna  

 
 



15. Na temat którego z poniższych aspekt w zrównoważonego rozwoju konsumenci
powinni otrzymywać informacje, które umożliwią im dokonywanie wyborów

żywieniowych zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju (proszę wybrać 
i uszeregować je w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego, przy czym

pierwsze miejsce jest najważniejsze, a ostatnie mniej ważne)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.



Inne aspekty:

Należy zwrócić szczególną uwagę na powszechnie
stosowany tzw. humane washing przy oznakowaniu
produktów. Istotna jest transparentność prawdziwych
praktyk producentów m.in. w przypadku oznakowania
w ramach dobrostanu zwierząt 

Proszę nie kopiować
odpowiedzi -
skopiowane

odpowiedzi będą
traktowane jako jedna  

 
 



16. W jakim stopniu zgadzają się Państwo z następującymi stwierdzeniami?



16. W jakim stopniu zgadzają się Państwo z następującymi stwierdzeniami?



17. Gdyby wprowadzono unijny znak zgodności z zasadami zrównoważonego rozwoju?



18. W jakim stopniu szkoły i instytucje publiczne powinny brać pod uwagę
zrównoważoność przy zakupie żywności?



19. Jeżeli odpowiedź brzmi „W umiarkowanym stopniu” lub „W znacznym stopniu”, to
jakie znaczenie, Państwa zdaniem, miałoby takie działanie dla przejścia na

zrównoważony system żywnościowy?



20. W jakim stopniu zgadzają się Państwo z następującymi stwierdzeniami w odniesieniu
do zamówień publicznych na żywność podawaną w szkołach i instytucjach publicznych?



20. W jakim stopniu zgadzają się Państwo z następującymi stwierdzeniami w odniesieniu
do zamówień publicznych na żywność podawaną w szkołach i instytucjach publicznych?



20. W jakim stopniu zgadzają się Państwo z następującymi stwierdzeniami w odniesieniu
do zamówień publicznych na żywność podawaną w szkołach i instytucjach publicznych?



20. W jakim stopniu zgadzają się Państwo z następującymi stwierdzeniami w odniesieniu
do zamówień publicznych na żywność podawaną w szkołach i instytucjach publicznych?



21. W jakim stopniu zgadzają się Państwo z następującymi stwierdzeniami?



22. W jakim stopniu zgadzają się Państwo z następującymi stwierdzeniami?



23. Jakie zachęty byłyby najbardziej skuteczne w stymulowaniu metod 
i technik zrównoważonej produkcji/zrównoważonego

przetwarzania/zrównoważonej dystrybucji/zrównoważonej konsumpcji?
 

należy oprzeć ceny żywności na wpływie produkcji na klimat,
środowisko, bioróżnorodność i zdrowie człowieka;
należy zakończyć wsparcie UE dla produkcji zwierzęcej;
należy wprowadzić wsparcie legislacyjne oraz finansowe dla
produkcji roślinnej;
należy przekierować program szkolny mleko na żywność roślinną w
szkołach;
należy zakazać promocji produktów zwierzęcych;
należy wprowadzić oznakowania dotyczącego dobrostanu zwierząt,
w tym środków mających na celu usunięcie tzw. humane washing;
należy wprowadzić wszechstronną edukację na temat
środowiskowych, zdrowotnych i społecznych kosztów produkcji
żywności.

Proszę nie kopiować
odpowiedzi -
skopiowane

odpowiedzi będą
traktowane jako jedna  

 
 



24. Czy podmioty systemu żywnościowego mają wystarczającą wiedzę i umiejętności,
aby przejść na zrównoważone systemy żywnościowe?

25. Czy istnieją podmioty systemu żywnościowego, które są lepiej przygotowane do
takiego przejścia niż inne?



Opcjonalnie: Proszę rozwinąć odpowiedź

korporacje, które posiadają dostęp do finansowania,
wsparcia legislacyjnego, badań naukowych, raportów. 

Proszę nie kopiować
odpowiedzi -
skopiowane

odpowiedzi będą
traktowane jako jedna  

 
 



Dziękujemy!
 

KONSULTACJE  PUBL ICZNE


