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Szanowny Panie Ministrze,

W nawiązaniu do pisma ZSS/500/8/2014/JZ, pragnę podziękować za zainteresowanie

problemem umieszczania w programach telewizyjnych przekazów handlowych reklamujących

artykuły spożywcze lub napoje zawierające składniki, których obecność w nadmiernych

ilościach w codziennej diecie jest niewskazana w bezpośrednim sąsiedztwie audycji

skierowanych do dzieci.

Problematyka ochrony dzieci przed tego rodzaju reklamą została omówiona w

tegorocznym Sprawozdaniu KRRiT z działalności i w Informacji o podstawowych problemach

radiofonii i telewizji w 2013 r., a także w Strategii KRRiT na lata 20 14-2016.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji prowadzi regularną kontrolę nadawców w zakresie

działalności reklamowej nadawców. Wyniki analiz z lat 2012—2013 wykazały, że przepis art. 16

b ust. 3a ustawy o radiofonii i telewizji zalecający, by audycjom dla dzieci nie towarzyszyły

przekazy handlowe artykutów spożywczych tub napojów zawierających składniki, których

obecność w nadmiernych ilościach w codziennej diecie jest niewskazana, nie jest respektowany

w sposób satysfakcjonujący. Dlatego też KRRiT podejmuje działania dyscyplinujące, na

podstawie przepisów ustawy o radiofonii i telewizji, w stosunku do nadawców, u których

stwierdzono naruszenia. W przypadku dalszego naruszania obowiązków ustawowych

Przewodniczący KRRiT będzie nakładać kary finansowe na osobę kierującą działalnością

dostawcy usługi medialnej, w wysokości odpowiadającej wadze naruszenia.

Ponadto w proponowanej nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji, Krajowa Rada

będzie postulowała, aby to Minister Zdrowia jako organ właściwy, określił profil żywieniowy w

celu umożliwienia jednoznacznej kwalifikacji tych produktów spożywczych i napojów, których



reklama ze względu na ich skład jest zabroniona przy audycjach dla dzieci. Szczegółowe cele

związane z ochroną dzieci przed skutkami tej reklamy KRRiT stara się realizować także

poprzez:

• prace w ramach Rady ds. Diety, Aktywności Fizycznej i Zdrowia i w ramach prac

Międzyresortowego Zespołu Koordynacyjne go Narodowego Programu Zdrowia;

• ewentualną współpracę z organizacją samoregulacyjną w dziedzinie reklamy żywności

skierowanej do dzieci.

W listopadzie 2013 r. KRRiT przekazała Związkowi Stowarzyszeń Rada Reklamy

rekomendacje w zakresie audiowizualnych przekazów handlowych, w celu wdrożenia w

opracowywanym systemie samoregulacji. Rekomendacje te są zbieżne z planem działania UE na

lata 20 14-2020 w obszarze zwalczania otyłości wśród dzieci, który omawiano na początku 2014

r. podczas posiedzenia Grupy Wysokiego Szczebla ds. Odżywiania i Aktywności Fizycznej

Komisji Europejskiej. Prace nad tymi zagadnieniami będą kontynuowane.

KRRiT z uwagą przyjmuje propozycje działań podejmowane przez Urząd Rzecznika

Praw Dziecka i jest gotowa rozwinąć współpracę w ramach powyższych zagadnień w formie

roboczych spotkań zespołów obu instytucji. W przypadku akceptacji takiego trybu dalszego

działania uprzejmie proszę o kontakt z Dyrektorem Departamentu Strategii p. Agnieszką

Ogrodowczyk nr teł. (22) 597 30 25, e-mail ogrodowczykkrrit.goy.pl


