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Stanowisko w sprawie podjęcia inicjatywy 
zmniejszenia spożycia soli w Polsce

1. W Polsce, jak wynika z badań Instytutu Żywności i Żywienia, dzienne 

spożycie soli ogółem na osobę około trzykrotnie przekracza zalecenia. 

Sól kuchenna jodowana, użytkowana przez gospodarstwa domowe oraz 

sektor gastronomiczny stanowi 50-60% łącznego spożycia.  Pozostała 

ilość  spożywanej  soli  pochodzi  z  żywności  przetworzonej  (pieczywo, 

przetwory mięsne, sery podpuszczkowe, dania gotowe i  koncentraty, 

słone przekąski). 

2. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), uwzględniając szkodliwe skutki 

wysokiej zawartości soli w dietach, zaleciła zmniejszenie jej spożycia do 

5  g  NaCl  na  osobę  dziennie,  co  stanowi  odpowiednik  2  g  sodu 

(Konsultacje  Techniczne  ekspertów  WHO:  Paryż  2006,  Luksemburg 

2007  oraz  Second  Nutrition  Action  Plan).  Wyzwanie  to  podjęła 

utworzona  przez  Komisję  Europejską  Grupa  Wysokiego  Szczebla 

ds.  Żywienia i  Aktywności  Fizycznej (High Level Group on Nutrition 

and Physical Activity). Przyjęła ona za priorytet w 2008 roku działania 

na rzecz obniżenia spożycia soli.

3. Nadmiar soli w diecie jest czynnikiem ryzyka nadciśnienia tętniczego 

(dotyczy  około  9  mln  osób  w Polsce)  i  jego  powikłań  (udar  mózgu, 

zawał  serca,  niewydolność  serca  i  choroby  serca  i  naczyń)  oraz 

osteoporozy  i  niektórych  chorób  nowotworowych.  Są  one  główną 

przyczyną umieralności osób starszych powyżej 60. roku życia i drugą 

co do ważności u osób młodszych w wieku 15-59 lat. Koszty leczenia 

tych chorób są  bardzo duże. W krajach Unii Europejskiej w 2005 r. 

koszty leczenia chorób układu krążenia  wyniosły aż  169 mld euro 

(Kardiologia Polska 2008). 
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4. Działania  na  rzecz  zmniejszenia  spożycia  soli  w  Polsce  powinny 

obejmować:

a. opracowanie do końca 2008 roku, w ramach Narodowego Programu 

Zapobiegania  Nadwadze  i  Otyłości  oraz  Przewlekłym  Chorobom 

Niezakaźnym  poprzez  Poprawę  Żywienia  i  Aktywności  Fizycznej, 

programu  obniżania  spożycia  soli  zgodnie  z  wytycznymi  Komisji 

Europejskiej  przy współudziale wszystkich zainteresowanych stron; 

b. jednoczesne  działania  edukacyjne  obejmujące  zarówno 

konsumentów, jak i producentów żywności. Ponadto powinny one 

dotyczyć również pracowników ochrony zdrowia, organów urzędowej 

kontroli  żywności,  specjalistów  z  zakresu  zdrowia  publicznego 

i przedstawicieli mediów;

c. rozwijanie  poradnictwa  dietetycznego  niezbędnego  w  profilaktyce 

i  leczeniu  przewlekłych  chorób  niezakaźnych  wywołanych  m.in. 

nadmiernym spożyciem soli;

d. działania w kierunku zainicjowania przez stowarzyszenia, federacje, 

izby  gospodarcze,   a  także   producentów  żywności  oraz  inne 

organizacje pozarządowe sukcesywnych zmian receptur produktów 

spożywczych i potraw będących głównym nośnikiem soli w diecie - 

z uwzględnieniem podjętych już działań;

e.  obniżanie zawartości soli w posiłkach wydawanych w placówkach 

oświatowo-wychowawczych oraz placówkach żywienia zbiorowego;

f. wprowadzenie do programów nauczania zasad prawidłowego żywienia 

z uwzględnieniem ograniczenia spożycia soli;

g. wzmożenie  nadzoru  organów  urzędowej  kontroli  żywności 

w zakresie jakości i znakowania środków spożywczych;

h.  kontynuowanie działań  legislacyjnych wspierających ograniczanie 

spożycia  soli,  przy  uwzględnieniu  propozycji zgłoszonych  przez 

przemysł.
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5. Strategia  zwalczania  nadmiaru  soli  powinna  także  obejmować 

monitoring oraz badania naukowe w zakresie:

a. spożycia soli i zależności pomiędzy spożyciem soli, a wystąpieniem 

przewlekłych chorób niezakaźnych;

b. zawartości soli w produktach  spożywczych i posiłkach;

c. wielkości wydalania sodu z moczem;

d. zmian  nieprawidłowych   nawyków  żywieniowych  i  zachowań 

konsumenckich;

e. edukacji społeczeństwa.

6. Proponowana  strategia  winna  uwzględniać  potrzeby  wynikające 

z Narodowego Programu Eliminacji Niedoboru Jodu w Polsce: 

a. monitoring  poziomu  spożycia  soli  jodowanej  i  efektywności 

profilaktyki jodowej;

b. monitoring  stężenia  jodu  w  soli  kuchennej,  mleku  oraz  wodach 

stołowych i naturalnych wodach mineralnych; 

c. promocję spożycia naturalnych nośników jodu (np. ryb morskich, 

owoców,  warzyw,  mleka  i  jego  przetworów oraz  wód  stołowych  i 

naturalnych wód mineralnych zawierających jod);

d. kontynuację  badań  nad  technologiami  jodowania  pasz  zwierząt 

hodowlanych

e. promocję technologii produkcji soli jodowanej niskosodowej;

f. kontynuację Narodowego  Programu  Eliminacji  Niedoboru  Jodu 

finansowanego przez Ministra Zdrowia. 

7. Działania na rzecz zmniejszania spożycia soli, w ramach Narodowego 

Programu  Zapobiegania  Nadwadze  i  Otyłości  oraz  Przewlekłym 

Chorobom  Niezakaźnym  poprzez  Poprawę  Żywienia  i  Aktywności 

Fizycznej,  powinny się  odbywać przy wiodącej  roli  Ministra Zdrowia 

oraz  we  współpracy  zarówno  z   Narodowym  Funduszem   Zdrowia, 

resortem nauki i szkolnictwa,  jednostkami samorządu terytorialnego, 

jak  i  organizacjami  pozarządowymi,  towarzystwami  naukowymi, 
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producentami  żywności,  organizatorami  żywienia  zbiorowego, 

środowiskiem konsumenckim oraz  mediami.  Podejmowane  działania 

powinny być prowadzone równolegle.

8. Dla  realizacji  przedstawionych  działań  niezbędne  jest  zapewnienie 

odpowiednich  środków  finansowych  przez  Ministerstwo  Zdrowia, 

Narodowy Fundusz Zdrowia,  Ministerstwo Rolnictwa i  Rozwoju Wsi, 

Ministerstwo Edukacji, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

9. Realizacja  powyższych  działań  powinna  zmniejszyć  istotnie spożycie 

soli  w polskiej  populacji  w ciągu czterech lat  zgodnie  z zaleceniami 

Komisji  Europejskiej.  W 2009 r. Polska powinna przygotować raport 

nt. postępu w planowanych działaniach.

10. Polska  popiera  strategię  Grupy  Wysokiego  Szczebla ds.  Żywienia 

i  Aktywności  Fizycznej  Komisji  Europejskiej  (High  Level  Group  on 

Nutrition and Physical Activity – HLG) dotyczącą podjęcia działań na 

rzecz obniżania spożycia soli w Europie.

  

Stanowisko zostało przygotowane pod kierunkiem Dyrektora Instytutu Żywności i Żywienia 

prof. dr hab. n. med. Mirosława Jarosza (członka High Level Group on Nutrition and Physical 

Activity - HLG)  oraz  przez zespół ekspertów w składzie: 

- dr Janusz Ciok (Instytut Żywności i Żywienia)

- prof. dr hab. Hanna Kunachowicz (Instytut Żywności i Żywienia),

- dr Włodzimierz Sekuła (Instytut Żywności i Żywienia),

- dr Katarzyna Stoś (Instytut Żywności i Żywienia),

- dr Lucjan Szponar (Instytut Żywności i Żywienia),

- prof. dr hab. Zbigniew Szybiński (Polska Komisja ds. Zwalczania Niedoboru Jodu), 

- dr Iwona Traczyk (Instytut Żywności i Żywienia),
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W  konsultacjach  udział  wzięli  również  przedstawiciele  nauki,  instytucji  państwowych, 

organizacji pozarządowych oraz przemysłu spożywczego: 

- Minister Ewa Kopacz (Ministerstwo Zdrowia),
- Minister Adam Fronczak (Ministerstwo Zdrowia),
- Minister Anna Gręziak (Kancelaria Prezydenta RP),
- Minister Tomasz Zdrojewski (Kancelaria Prezydenta RP),
- Minister Michał Boni (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów),
- Minister Andrzej Wojtyła (Główny Inspektorat Sanitarny),
- Minister Przemysław Biliński (Główny Inspektorat Sanitarny),
- Dyrektor Paulina Miśkiewicz (Biuro WHO w Polsce),
- Anna Brzozowska (Polskie Towarzystwo Nauk Żywieniowych),
- Klemens Ciesielski (Krajowe Stowarzyszenie Mleczarzy),
- Grażyna Czetwertyńska (Ministerstwo Edukacji Narodowej),
- Jan Dzieniszewski (Przewodniczący Rady Naukowej IŻŻ), 
- Milena Dziubała (Instytut „Polskie Pieczywo”),
- Andrzej Gantner (Polska Federacja Producentów Żywności),
- Małgorzata Jakóbczyk (Główny Inspektorat Sanitarny), 
- Anna Kamińska (Ministerstwo Zdrowia),
- Kalina Kawecka-Jaszcz (Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego), 
- Wojciech Kłosiński (Ministerstwo Zdrowia),
- Anna Kozieł (Biuro WHO w Polsce),
- Tadeusz Kubiński (Instytut Żywności i Żywienia),
- Ineza Dagmara Królik (Ministerstwo Zdrowia),
- Dorota Łukszą (Ministerstwo Zdrowia),
- Jakub Michałowski (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów), 
- Małgorzata Niepokulczycka (Federacja Konsumentów), 
- Barbara Olędzka (Główny Inspektorat Sanitarny), 
- Lucyna Pachocka (Polskie Towarzystwo Dietetyki), 
- Bolesław Piecha (Sejmowa Komisja Zdrowia), 
- Andrzej Rynkiewicz (Polskie Towarzystwo Kardiologiczne),
- Marek Sadkowski (Związek „Polskie Mięso”), 
- Władysław Sidorowicz (Senacka Komisja Zdrowia),
- Maria Suchowiak (Główny Inspektorat Sanitarny), 
- Elżbieta Szadzińska (Federacja Konsumentów), 
- Agnieszka Woźniak-Kosek (Instytut Żywności i Żywienia),
- Stanisław Zięba (Rada Gospodarki Żywnościowej).
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