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problemem, któremu zostało poświęcone niniejsze wystąpienie, jest reklama produktów

spożywczych w radiu i telewizji, bowiem do misji Rzecznika Praw Dziecka należy m.in.

propagowanie zdrowych nawyków żywieniowych wśród dzieci i młodzieży. Wypełniając to

zadanie wspieram opracowywanie wskazówek tworzenia jadłospisów dla miejsc zbiorowego

żywienia dzieci i samodzielnego komponowania posiłków, a także patronuję — skierowanym do

uczniów, nauczycieli, opiekunów oraz pracowników zajmujących się wyżywieniem dzieci

i młodzieży — programom edukacyjnym upowszecbiiiającym wiedzę o standardach prawidłowego

odżywiania się. Ponadto postuluję prawne usankcjonowanie norm żywienia dzieci, określających

jakość i ilość spożywanych posiłków, a także domagam się, żeby asortyment produktów

żywnościowych oferowanych w sklepikach szkolnych został poddany nadzorowi dyrektorów

placówek oświatowych, w których zlokalizowane są takowe sklepiki1.

Niestety, pozytywne efekty programów edukacyjnych i starań ludzi odpowiedzialnych za

wyżywierńe dzieci i młodzieży mogą zostać zniwelowane przekazami medialnymi, konsekwentnie

zachęcającymi do spożywania produktów zawierających składniki, których nadmierny udział

w diecie młodych, rozwijających się osób jest niewskazany (mam na myśli np. cukry proste zawarte

Szczegółowe informacje o działaniach i inicjatywach Rzecznika są dostępne w internecie pod adresem:
httr://www.brpd.goy.pl!detail.phD?recid=l 6.



w słodyczach, syropach i napojach gazowanych, sól kuchenną, wzmacniacze smaku, sztuczne

barwniki). Sugestie płynące z reklam radiowych oraz telewizyjnych, skierowanych bezpośrednio do

dzieci bądź emitowanych w sąsiedztwie audycji adresowanych do tej części widowni czy

słuchaczy, stanowią dla nich atrakcyjny antywzór, za którym łatwo mogą podążyć, bowiem

nabywanie przez dzieci nowych nawyków poprzez naśladownictwo obserwowanych zachowań

innych osób jest wiadome i oczywiste.

Współcześnie, wraz z ewolucją formy przekazu radiowego i telewizyjnego, przebiegającą w ten

sposób, że obok audycji emitowanych w kolejności ustalonej w programie nadawcy udostępniają do

odbioru audycje zamieszczane w internecie w katalogach (audiowizualne usługi medialne na

żądanie), poświęcenia uwagi wymaga opracowanie jednolitej koncepcji powszechnej ochrony

małoletnich widzów czy słuchaczy przed treściami dla nich nieodpowiednimi. Metody ochrony

najmłodszych powinny nadążać za rozwojem techniki przekazów medialnych, mieć jednakową

skuteczność i znajdować zastosowanie przy świadczeniu wszelkich usług medialnych. Konieczne

jest zatem, by także przekazy handlowe, sąsiadujące bądź wplecione w audiowizualne usługi

medialne na żądanie, nie propagowały wśród małoletnich nieaprobowanych przyzwyczajeń, w tym

nawyków ewidentnie szkodzących zdrowiu.

W ustawie z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (tekst jedn. z 2011 r.: Dz. U. Nr 43, poz.

226 ze zm.) w art. 16b ust. 3a nakazuje się: Audycjom dla dzieci nie powinny towarzyszyć przekazy

handlowe dotyczące artykułów spożywczych lub napojów, zawierających składniki, których

obecność w nadmiernych ilościach w codziennej diecie jest niewskazana. Kolejny przepis

przywołanej ustawy — art. 16b ust. 3b — zawiera klauzulę delegacyjną ustanowioną dla Krajowej

Rady Radiofonii i Telewizji, upoważniającą do wydania rozporządzenia porządkującego emisję

reklam tychże artykułów spożywczych lub napojów. Przepis ten brzmi:

Krajowa Rada, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw zdrowia, może określić,

w drodze rozporządzenia:

1) rodzaje artykułów spożywczych lub napojów zawierających składniki, których obecność

w nadmiernych ilościach w codziennej diecie jest niewskazana,

2) sposób umieszczania w programach przekazów handlowych dotyczących tych artykułów, tak aby

przekazy te nie towarzyszyły audycjom dla dzieci

- dążąc do zachęcenia nadawców do przeciwdziałania promowaniu niezdrowego odżywiania wśród dzieci

oraz uwzględniając charakter programów, ich wpływ na kształtowanie opinii publicznej i oddziaływanie na

interesy odbiorców, bez nakładania nieuzasadnionych obowiązków na nadawców.

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka

(Dz. U. Nr 6, poz. 69 ze zm.) proszę Pana Przewodniczącego o udzielenie informacji, czy Krajowa

Rada Radiofonii i Telewizji zamierza skorzystać z upoważnienia zawartego w art. 16b ust. 3b
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ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji i wydać rozporządzenie w sprawie zasad

emisji przekazów handlowych dotyczących artykułów spożywczych lub napojów zawierających

składniki, których obecność w nadmiernych ilościach w codziennej diecie jest niewskazana.

W przypadku gdyby prace nad projektem regulacji prawnej były już prowadzone, proszę

o powiadomienie o ich aktualnym etapie.

?Lfl
Do wiadomości:
Pan Bartosz Arlukowicz
Minister Zdrowia
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