
Ocena rządowego projektu reglamentacji mięsa i jego przetworów, drobiu, masła i 

cukru opracowana przez Krajową Konferencję d/s Żywności NSZZ „Solidarność” 

 

W oparciu o punkt 10 Porozumienia Gdańskiego oraz upoważnienie Krajowej Komisji 

Porozumiewawczej NSZZ „Solidarność” Krajowa Konferencja d/s Żywności obradująca  

w Bydgoszczy w dniach 26–27.01.1981 r. przedstawia poniższą opinię w sprawie określonej  

w tytule. 

    1. Mając świadomość wielkiego oczekiwania społecznego na humanitarne wyrównanie 

poziomu spożycia żywności w poszczególnych grupach ludności i regionach kraju, 

potwierdzoną badaniami opinii publicznej i-aktualnego stanu wyżywienia narodu oraz biorąc 

pod uwagę ekspertyzy specjalistów z dziedziny żywienia – uważamy wprowadzenie 

proponowanego systemu reglamentacji mimo jego słabości – za niezbędne i pilne 

pod warunkiem weryfikacji: 

     a) przydziału mięsa dla młodzieży w wieku od 13–15 lat i 16–20 lat do wysokości norm 

określonych przez Krajowy Zespół Specjalistyczny d/s Żywności i Żywienia pod 

przewodnictwem prof. W. Szostaka. 

     b) przydziału mięsa I gatunku do 80% normy łącznej dla dzieci od 1–9 lat i matek 

karmiących tj. wychowujących dzieci od  0–1 roku. 

     c) przydziału masła dla dzieci i młodzieży oraz kobiet ciężarnych (od 2-go m-ca ciąży)  

i karmiących do wysokości norm określonych przez powoływany zespół specjalistyczny, 

     d) przydziału cukru w wysokości 1,5 kg dla wszystkich grup ludności, 

     e) przeniesienie z I grupy do II grupy jakościowej karkówki, łopatki z kością i boczku 

wędzonego, 

     f) przydziału reglamentowanej żywności osobom nie pracującym nawet w tych warunkach, 

jeśli zdaniem urzędów zatrudnienia lub innych organów uchylają się od pracy, nie ma żadnego 

moralnego uzasadnienia odbierania jakiemukolwiek obywatelowi prawa do nabycia minimum 

pożywienia, nie jest to również metoda racjonalizacji (prof. J. Dietl). 

     g) całe wyżywienie zamknięte, w tym stołówki pionu MSW, urzędów państwowych, 

organizacji społecznych i politycznych oraz kasyn wojskowych prowadzone byłoby przez WSS 

„Społem” poza wyżywieniem żołnierzy służby zasadniczej, 

    h) wszyscy pracownicy, korzystający z wyżywienia stołówkowego oddawaliby państwu  

¼ przydziału mięsa poza drobiem w celu stworzenia dodatkowej puli dla zakładów służby 

zdrowia i przedszkoli. […] 

    3. Uważamy za konieczne poddanie systemu reglamentacji negocjacji NSZZ „Solidarność” 

z rządem po trzech miesiącach od momentu jego wdrożenia, jeśli reglamentacja będzie 

utrzymana dłużej niż 4 miesiące. […] 



    5. Warunkiem zapewnienia wyżywienia narodu i społecznej akceptacji systemu 

reglamentacji jest jednoczesne zagwarantowanie podaży i dostępność innych podstawowych 

artykułów żywnościowych, będących źródłem białka zwierzęcego (mleko, przetwory mleczne, 

jaja, ryby i przetwory rybne) tłuszczów (oleje roślinne – słonecznikowy i sojowy oraz 

wysokogatunkowe margaryny jak „Vita” i masło roślinne) oraz węglowodanów (przetwory 

zbożowe, ziemniaki, wyroby cukiernicze) w takiej ilości, aby zapewnić normę wyżywienia 

pełnowartościowego całemu społeczeństwu. 

Mając świadomość ułomności systemu reglamentacji żywności i jego tymczasowości 

wskazujemy na konieczność pilnego opracowania przez rząd programu wyżywienia narodu 

określającego także sposób i realny termin wycofania nakazowo-rozdzielczych metod 

dystrybucji żywności. Postulowany program winien – naszym zdaniem ukształtować 

społeczno-ekonomiczny system wzrostu towarowej produkcji rolnej oparty na społecznie 

akceptowanym mechanizmie rynkowym. 

Dla celów polityki żywnościowej konieczne jest prowadzenie systematycznych i efektywnych 

społecznie badań jakości produkcji żywnościowej przez kompetentne jednostki oraz stanu 

wyżywienia narodu przez Instytut Żywności i Żywienia oraz szeroka ich publikacja. 

Szczególną uwagę w zakresie jakości należy skoncentrować na mleku i śmietanie m.in. poprzez 

podniesienie w nich zawartości tłuszczu. […] 

 


