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Program wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej „Owoce i warzywa  

w szkole”, realizowany przez Agencję Rynku Rolnego (ARR), jest inicjatywą, 

dzięki której szkoły mogą aktywnie wpływać na nawyki żywieniowe uczniów, 

a także propagować wśród dzieci zdrowy styl życia, w tym prawidłowe  

odżywianie. 

Program został powołany do życia przez Komisję Europejską od roku szkol-

nego 2009/2010 jako jedno z priorytetowych działań Unii Europejskiej zmie-

rzających do poprawy stanu zdrowia i sposobu odżywiania dzieci. Głównym 

celem programu jest kształtowanie wśród dzieci dobrych nawyków  

żywieniowych poprzez zwiększenie ilości spożywanych przez nie owoców 

i warzyw. 

Obecnie w całej Unii Europejskiej uczestniczy w programie już przeszło  

8,6 mln dzieci, w tym prawie milion dzieci z Polski, a program stał się stałym 

elementem codziennego życia dziesiątków tysięcy  

szkół w Europie. 

Szkoła jest bardzo ważnym – obok domu rodzin-

nego – miejscem w życiu dziecka, w którym  

spędza ono dużą część dnia. Wyniesione ze 

szkoły wzorce zachowań, w tym te doty-

czące zdrowego stylu życia i odżywiania 

często wpływają na ukształtowanie się 

postaw utrzymujących się nawet przez 

całe dorosłe życie. 

„OWOCE I WARZYWA W SZKOLE”
– NARZĘDZIE DLA SZKÓŁ

PROGRAM 
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Owoce i warzywa  
są ważne!
Wprowadzenie u dzieci od najmłodszych lat wła-

ściwej, zróżnicowanej diety, bogatej w owoce 

i warzywa, może w znaczącym stopniu wpłynąć 

na zachowanie dobrego zdrowia przez całe życie  

oraz ograniczyć ryzyko nadwagi czy wręcz otyłości. 

Tymczasem w  UE nadwagę ma obecnie około 22 mln dzieci, a  ponad  

5 mln z nich cierpi na otyłość. Według przewidywań liczba ta każdego roku 

może rosnąć nawet o kolejnych 400 tys. dzieci.

Właściwe odżywiane jest niezbędne zarówno dla rozwoju fizycznego, jak 

i umysłowego dzieci: zwiększa ich odporność oraz wpływa korzystnie na moż-

liwość koncentracji. Dieta bogata w owoce i warzywa dostarcza dzieciom 

energii do nauki, ale także odpowiednich witamin i składników mineralnych, 

niezbędnych w trakcie dużego wysiłku, jakim jest nauka w szkole, sprzyja więc 

osiąganiu dobrych wyników! 

Światowa Organizacja Zdrowia zaleca codzienne spożycie 400 gramów owo-

ców i warzyw na osobę, jednakże większość Europejczyków nie realizuje  

tego zalecenia, a tendencja zniżkowa jest szczególnie widoczna u młodych 

ludzi. Dlatego program „Owoce  i warzywa w szkole” jest tak po-

trzebnym przedsięwzięciem, którego powodzenie 

może mieć znaczący wpływ na zdrowie  

dzieci teraz i w przyszłości.

„OWOCE I WARZYWA W SZKOLE”
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Rolnictwo, edukacja i zdrowie  
– wspólnie na rzecz dzieci
Realizacja tak ważnego celu, jakim jest skuteczna zmiana nawyków żywienio-

wych dzieci, a w szczególności zwiększenie spożycia owoców i warzyw,  

wymaga ścisłego współdziałania sektorów:

✱   rolnictwa 

✱ zdrowia publicznego

✱ edukacji.

W realizację programu „Owoce i warzywa w szkole” są zaangażowane wszyst-

kie ww. sektory, aby wspólnie zapewnić jak najlepszy jego rezultat. 

Główne zasady realizacji programu „Owoce i warzywa w szkole” w Polsce 

określone zostają w Strategii krajowej wdrożenia w Rzeczypospolitej Polskiej 

programu „Owoce i warzywa w szkole” na poszczególne lata szkolne, która 

przekazywana jest następnie Komisji Europejskiej. 

Jakie są cele programu?
Program „Owoce i  warzywa w  szkole”  

to przede wszystkim program o cha-

rakterze edukacyjnym, którego 

głównym celem jest propagowa-

nie wśród dzieci zdrowej diety. 

Program ma zachęcić dzieci do 

spożywania większych ilości  

owoców i warzyw, a tym samym  

przyczynić się do ukształtowania  

dobrych nawyków żywieniowych, 

które będą się utrzymywały również 

w późniejszych latach życia. 



5

Cele programu to przede wszystkim:

✱    trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udzia-

łu owoców i warzyw w codziennej diecie, na etapie, na którym kształtują 

się ich nawyki żywieniowe

✱    podniesienie świadomości społecznej dotyczącej zdrowego odżywiania  

– w szczególności dzieci – a także propagowanie zdrowego odżywiania 

i szerzenie wiedzy na temat pochodzenia owoców i warzyw poprzez  

działania edukacyjne realizowane w szkołach.

W długiej perspektywie realizacja ww. celów może skutecznie przeciwdziałać:

✱    wzrastającej liczbie osób z  nadwagą i  otyłych wśród dzieci w  wieku  

szkolnym

✱   wzrostowi zachorowań na choroby cywilizacyjne spowodowanemu  

nieodpowiednią dietą wynikającą m.in. z braku ukształtowania w młodym 

wieku prawidłowych nawyków żywieniowych

✱    spadkowi konsumpcji owoców i warzyw w Polsce.

Na czym polega program?
W ramach programu uczniowie mają okazję poznawać zasady zdrowego  

żywienia, co sprzyja wyrobieniu dobrych nawyków żywieniowych. Dzieci  

utrwalają te nawyki poprzez:

✱   spożywanie kilka razy w  tygodniu porcji owocowo-warzywnych  

otrzymywanych w szkole

✱    uczestniczenie w specjalnych działaniach edukacyjnych poświęconych 

zdrowemu żywieniu oraz pochodzeniu owoców i warzyw.
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Finansowanie 
Program „Owoce i warzywa w szkole” finansowany jest ze środków pocho-

dzących z budżetu UE (88%) oraz środków pochodzących z budżetu krajo-

wego (12%). Komisja Europejska przeznacza na realizację programu w Unii 

Europejskiej 150 mln euro na rok szkolny. Każde państwo, które decyduje się 

wziąć udział w programie, wnioskuje do Komisji Europejskiej o przyznanie puli 

środków do wykorzystania w danym roku szkolnym.

WAŻNE:  
Dzieci uczestniczące  
w programie otrzymują  
owoce i warzywa  
nieodpłatnie.

Grupa docelowa  
– kto może uczestniczyć w programie?
Eksperci podkreślają, że nawyki żywieniowe kształtują się już w pierwszych  

latach życia. Dlatego ważne jest, aby dzieci mogły uczestniczyć w działaniach 

promujących zdrową dietę od najmłodszych lat. 

W programie „Owoce i warzywa w szkole” mogą uczestniczyć dzieci uczęsz-

czające do szkół podstawowych, tj.:

✱    realizujące obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego,  

tzw. zerówki

oraz

✱    uczęszczające do klas I –III.
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Udostępnianie owoców i warzyw
Dzieci otrzymują w ramach programu:

✱    świeże owoce: jabłka, gruszki, truskawki, borówki amerykańskie

✱    świeże warzywa: marchew, paprykę słodką, rzodkiewki, kalarepę,  

pomidorki koktajlowe

✱    soki owocowe, warzywne i mieszane.

Przy wyborze produktów, które dzieci będą otrzymywały w  ramach  

programu, starano się zapewnić jak największy udział świeżych owoców  

i warzyw oraz produktów regionalnych, a także jak najwyższą jakość produk-

tów oraz ich różnorodność.

WAŻNE:   
Owoce, warzywa oraz soki nie mogą  
zawierać dodatku tłuszczu, soli, cukru  
lub substancji słodzących.

Każde dziecko uczestniczące w progra-

mie otrzymuje każdorazowo porcję 

składającą się z  jednego produktu 

owocowego i jednego produktu wa-

rzywnego. 

Gotowe do spożycia porcje owocowo- 

-warzywne są przygotowywane i dostarczane  

do szkół przez zatwierdzonych dostawców.

Owoce i warzywa udostępniane są dzieciom w ciągu 10 tygodni w ramach 

danego semestru (łącznie przez 20 tygodni w roku szkolnym). W tym okresie 

dzieci otrzymują porcje owoców i warzyw co najmniej dwa razy w tygodniu. 
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Działania edukacyjne  
– udostępnianie owoców i warzyw to nie wszystko!
Aby skutecznie i trwale wpłynąć na nawyki żywieniowe dzieci, udostępnia-

nie owoców i warzyw odbywa się równolegle z  licznymi działaniami  

edukacyjnymi, wybranymi i prowadzonymi przez szkoły podstawowe uczest-

niczące w programie. Realizacja działań edukacyjnych przez szkoły podsta-

wowe w  ramach programu „Owoce i  warzywa w  szkole” wsparta jest  

również zaleceniami Ministra Edukacji Narodowej, określonymi w rozporzą-

dzeniu. Natomiast po zakończeniu roku szkolnego szkoły przesyłają do ARR 

informacje na temat zrealizowanych działań.

W ramach prowadzonych zajęć edukacyjnych dzieci  

poznają zasady dotyczące zdrowego odżywiania, 

uczestniczą w konkursach, warsztatach, a także 

uczą się o  pochodzeniu i  uprawie owoców  

i warzyw: np. prowadzą ogródek szkolny 

lub odwiedzają gospodarstwa rolne. 

Ważnym aspektem edukacyj-

nym programu, wpływają-

cym na jego skuteczność, 

jest również wspólne 

jedzenie przez 

uczniów owoców  

i warzyw w klasie. Dla  

dzieci bowiem bardzo 

istotne są wzorce  

zachowań zaczerp-

nięte od innych rówie-

śników, a  także od  

rodziców i nauczycieli. 
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Jak można zgłosić się  
do programu?
W Polsce programem „Owoce i warzywa w szkole”  

administruje Agencja Rynku Rolnego. Program  

obsługiwany jest przez Oddziały Terenowe ARR (OT 

ARR), które zajmują się m.in. przyjmowaniem 

wniosków i bezpośrednimi kontaktami z uczest-

nikami programu.

Szkoły podstawowe zainteresowane uczestnictwem w programie mogą:

✱     skorzystać z usług zatwierdzonego dostawcy

 W takim przypadku szkoła podstawowa składa w OT ARR zgłoszenie uczest-

nictwa w  programie. Następnie zawiera umowę na dostawy owoców  

i warzyw z jednym z zatwierdzonych dostawców, których lista – podobnie jak 

lista zgłoszonych szkół – publikowana jest na stronie internetowej ARR. 

Dostawy porcji owocowo-warzywnych realizowane są przez dostawcę,  

który następnie rozlicza się z ARR. Natomiast szkoła podstawowa potwierdza 

ilości owoców i warzyw udostępnione dzieciom w danym okresie. 

✱    samodzielnie organizować porcje owoców i warzyw i rozliczać się z ARR

 W takim przypadku szkoła składa w ARR wniosek o zatwierdzenie do udzia-

łu w programie. Po uzyskaniu zatwierdzenia szkoła podstawowa odpowie-

dzialna jest za samodzielne pozyskanie i udostępnienie owoców i warzyw 

dzieciom, zgodnie z wymogami programu. Następnie szkoła podstawowa 

składa w ARR wniosek o pomoc. 

Firmy, które chciałyby uczestniczyć w programie jako dostawcy owoców 

i warzyw, zobowiązane są do złożenia w OT ARR wniosku o zatwierdze-

nie i wykazania się m.in. 6-miesięcznym doświadczeniem w produkcji,  

przetwórstwie lub handlu owocami i warzywami. 
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W trosce o zapewnienie jak najwyższej jakości produktów oraz bezpieczeń-

stwo dzieci każda szkoła podstawowa uczestnicząca w programie zobo-

wiązana jest każdorazowo przed udostępnieniem owoców i  warzyw  

dzieciom do skontrolowania ich jakości. Wszelkie wątpliwości dotyczące  

jakości produktów należy zgłosić do:

✱    zatwierdzonego dostawcy, dostarczającego owoce i  warzywa, który  

następnie powinien wymienić produkty o zakwestionowanej jakości;

✱    Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego, właściwego ze względu  

na siedzibę szkoły. 

Promowanie programu w szkole 
Aby zapewnić widoczność i rozpoznawalność programu w szkole, a tym  

samym wzmocnić jego przekaz, szkoły zobowiązane są umieścić na stałe, 

w widocznym miejscu w pobliżu głównego wejścia do budynku szkoły,  

plakat programu „Owoce i warzywa w szkole” informujący, że szkoła korzysta 

z dofinansowania z budżetu UE w ramach tego programu.

Udowodniona skuteczność 
Program „Owoce i warzywa w szkole” jest przedmiotem regularnej oceny, 

która ma wykazać, czy spełnia on swoje cele. Wszystkie państwa członkow-

skie, które uczestniczą w programie – w tym Polska – zobowiąza-

ne są do prowadzenia stałej oceny programu, której celem jest 

określenie w szczególności, jaki jest jego wpływ na nawy-

ki żywieniowe dzieci, w tym spożywanie owoców i warzyw. 

WAŻNE: 
Za jakość owoców i  warzyw dostarczanych do szkół podstawowych  
odpowiedzialny jest zarówno zatwierdzony dostawca lub zatwierdzona 
szkoła, która samodzielnie organizuje dla dzieci owoce i warzywa, jak i szko-
ła, która udostępnia owoce i warzywa dostarczone przez dostawcę. 
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Badaniem objęte są zarówno dzieci, jak i ich rodzice oraz szkoła. 

Ocena programu „Owoce i warzywa w szkole” przeprowadzana jest w Polsce 

przez wyspecjalizowaną instytucję z  sektora zdrowia publicznego  

– Instytut Żywności i Żywienia. 

Dotychczasowe badania skuteczności programu wykazały jego duży po-

tencjał i efektywność. Program miał pozytywny wpływ na wiele aspektów 

związanych z żywieniem dzieci, w tym: 

✱    Wpłynął na zwiększenie ilości spożywanych owoców i warzyw przez 

dzieci. Dzieci uczestniczące w  programie jadły w  dni szkolne o  21%  

więcej owoców i warzyw niż dzieci nieuczestniczące w programie.

✱    Poszerzył wiedzę dzieci na temat zasad zdrowego odżywiania. Dzieci 

uczestniczące w programie częściej wiedziały, ile porcji owoców i warzyw 

powinny codziennie spożywać.

✱    Zmienił nastawienie dzieci do jedzenia owoców i  warzyw. Przykład  

kolegów i koleżanek jedzących owoce i warzywa zachęcił do ich jedzenia 

dzieci, które dotychczas tego nie robiły. Pod wpływem programu  

dzieci dużo rzadziej deklarowały, że nie jedzą owoców i warzyw, bo wolą 

zjeść coś słodkiego, lub że zajmuje to zbyt wiele czasu.

✱    Uczestnictwo dziecka w programie spowodowało korzyst-

ną zmianę zachowań rodziców w kwestii żywienia dzieci. 

Dzieci częściej były zachęcane przez rodziców do jedzenia 

owoców i warzyw, a także częściej otrzymywały owoce oraz 

warzywa zarówno między posiłkami, jak i do szkoły. Program 

jest bardzo dobrze oceniany przez rodziców.

Ponadto program otrzymał pozytywne 

oceny od dyrektorów szkół podstawo-

wych, którzy nie tylko docenili wartość 

edukacyjną programu, lecz także – zwią-

zaną z nim – poprawę wartości odżyw-

czej posiłków spożywanych przez dzieci. 



Szczegółowe warunki uczestnictwa w programie 

„Owoce i warzywa w szkole” w danym roku szkolnym,  

terminy oraz wzory formularzy dostępne 

są na stronie internetowej ARR www.arr.gov.pl.

Strona internetowa programu: 

www.owocewszkole.org
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