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Warsztaty dla dziennikarzy i twórców filmów telewizyjnych   

Centrum Prasowe PAP, ul. Bracka 6/8 

Warszawa 7 grudnia 



 „5 razy dziennie warzywa i owoce” to działania edukacyjne 

prowadzone za pośrednictwem mediów, mające celu zmianę 

nawyków żywieniowych Polaków i wzrost spożycia warzyw i 

owoców do 5 i więcej porcji dziennie.  

 Oprócz uświadamiania zdrowotnego znaczenia spożywania 

dużych ilości warzyw i owoców, celem było przekonanie wszystkich 

ludzi, że takie jedzenie może być naprawdę smaczne.  

W Polsce program „5 razy 

dziennie warzywa i owoce” 

został uruchomiony w 1996r.  



 

Akcje „5 razy dziennie warzywa i owoce” 

W latach 1996 - 2012 









Marzec 2004 r 



Konkurs „Jedz 5 razy dziennie warzywa i owoce” 

 
Konkurs to najbardziej spektakularny element akcji „5 razy  

dziennie warzywa i owoce”. Miał na celu zwiększenie wiedzy  

Polaków na temat wpływu sposobu żywienia na kondycję  

organizmu i popularyzację najbardziej korzystnej dla zdrowia 

diety śródziemnomorskiej opartej na warzywach, owocach i  

tłuszczach roślinnych. Udział w konkursie polegał na wysłaniu 

wypełnionej i podpisanej deklaracji – kuponu konkursowego.  

Konkursowi towarzyszyła medialna akcja edukacyjna  

promująca sposób żywienia sprzyjający zachowaniu zdrowia. 



Karta  

konkursowa 



Porozumienie pod auspicjami Premiera RP, 

Pana Włodzimierza Cimoszewicza 

„Zdrowie Narodu” 

Maj 1997r 







Działania w placówkach handlowych - sklepach 



Akcja 
5 x warzywa 

 
Promocja 
Wiosenna 

 
Soki owocowe 

Ul. Rakowicka 18A, 31- 510 Kraków  tel./faks (48-12) 294 44 66, 294 44 90 

Wiosenna promocja „Soki i napoje”  

W dziale warzywa i owoce  

w ramach akcji „Jedz 5x warzywa i owoce” 



Akcja wiosenna 

Akcja 
5 x warzywa 

 
Promocja 
Wiosenna 

 
Soki owocowe 

Ul. Rakowicka 18A, 31- 510 Kraków  tel./faks (48-12) 294 44 66, 294 44 90 

Akcja Wiosenna – Soki owocowe 
 
 
 
 
 

Wiosna – pij więcej, zdrowe soki 
 
 
Uruchomienie akcji: 13 kwietnia 2004 r. 
 
Czas trwania akcji: 13 kwietnia 2004 – 4 maj 2004 



List do sklepów 

Szanowni Państwo, 

Zapraszamy do włączenia się do kolejnej edycji akcji „5 razy dziennie  

warzywa i owoce”, której termin przypada na wrzesień. Jak zwykle  

będziemy zachęcać Polaków do spożywania 5 porcji warzyw i owoców  

każdego dnia, co zapewni im zdrowie i długie życie. 

Proponujemy, aby w okresie września w sposób szczególny zachęcali  

Państwo swoich klientów do zakupu owoców i warzyw, zwracali ich  

uwagę na potrzebę spożywania 5 porcji warzyw i owoców każdego dnia, a także 

 zapraszali ich do wzięcia udziału w naszym konkursie poprzez wręczanie im do  

wypełnienia karty konkursowej (karty wysyłamy Państwu w załączeniu). 

Jednocześnie chcielibyśmy podkreślić, że jest dla nas bardzo cenne i ważne, że  

sklep, a wiec miejsce, gdzie najczęściej podejmuje się decyzję o wyborze  

produktów spożywczych, jest partnerem naszej akcji. Mamy nadzieję, że w miarę  

możliwości, włączą się Państwo w nasze wspólne działania, a potem zechcą  

przesłać nam informację o tym, jak akcja przebiegała. 

 

Łączę wyrazy szacunku i poważania 





 

Kameralne śniadania, podczas których dziennikarze, artyści,  

filmowcy mają  możliwość zapoznać się z kluczowymi problemami 

zdrowia Polaków. 

 

 

 

 

 

 

 

Dotarcie do środowisk  
opiniotwórczych 



Warsztaty dla dziennikarzy i 

twórców telewizyjnych 

 

2004 r – hotel Bristol 

2009 r – klub „Pod Gigantami” 

2012 r - sala prasowa PAP 

 



Partnerzy działań m.in.. 
1. Chiquita PL sp. Z o.o.  

2. Dawtona 

3. Frosta 

4. Heinz 

5. Hortex Holding S.A.  

6. Instytut Sadownictwa i Warzywnictwa w Skierniewicach  

7. Krajowa Unia Producentów Soków 

8. Poczta Polska  

9. Polskie Radio S.A  

10.Redakcja „Detal Dzisiaj”  

11.Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie  

12.Telewizja Polska S.A.  

13.Tesco Polska sp. Z o.o.  

14.Tymbark 

15.Związek Sadowników Polskich 

16.Związek Sadowników RP 

17.Placówki zbiorowego żywienia: 

• Fundusz Wczasów Pracowniczych 

• Szkoły, m.in.. Akcja „Wiem co jem”  

 

 



3 luty 2005r.  – spotkanie w Ministerstwie  Rolnictwa 

Minister Rolnictwa – Wojciech Olejniczak 

Dariusz Goszczyński – dyrektor Biura oznaczeń geograficznych i  

promocji 

Prof. Witolda Zatońskiego 

Romuald Ozimek  - Prezesa Związku Sadowników Polskich 

Jacek Szmidt - Związek Sadowników Polskich 

Minister wyraził pełne poparcie resortu zwracając uwagę na  

promocje zdrowego stylu życia, w tym zdrowego odżywiania.  

Jako źródło finansowania wskazał na Agencję Rynku Rolnego. 

Wyraził też gotowość wsparcia i udzielenia pomocy w znalezienia  

partnerów do współfinansowania i realizacji Programu, poprzez  

zorganizowanie spotkania-narady w ministerstwie z udziałem  

przedstawicieli dużych zrzeszeń producentów i przetwórców 

warzyw i owoców.  



ZARYS KAMPANII PROMOCYJNEJ 

5 X DZIENNIE OWOCE I WARZYWA 

Fundacja Promocja Zdrowia 
                                                    

Warszawa, 2005 r. 

 

 



 Projekt kampanii promującej warzywa i owoce, świeże i przetworzone w  

latach 2006-2009” w ramach mechanizmu Wspólnej Polityki Rolnej Unii 

Europejskiej „Wsparcie działań promocyjnych i informacyjnych na  

rynkach wybranych produktów rolnych” 

  

Wybór organizacji wdrażającej w ramach postępowania prowadzonego w trybie 

 przetargu z zachowaniem konkurencji, zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej  

2826/2000, RK (WE) 94/2002 oraz w wytycznych ARR. W myśl powyższych  

rozporządzeń oraz wytycznych organizacja wdrażająca musi zostać wybrana na  

zasadzie wolnej konkurencji, zgodnie z interpretacją art. 6, ust. 1 rozporządzenia  

(WE) nr 2826/2000 w sprawie działań promocyjnych i informacyjnych na rynku  

wewnętrznym UE. Aby zachować zasadę konkurencji będą zastosowane przepisy 

Kodeksu Cywilnego dotyczącego zawarcia umowy w trybie przetargu.  

Kwestię tę regulują artykuły 70 1– 705 KC. Aby postępowanie było ważne, wybór  

musi być dokonany z pośród co najmniej trzech przesłanych odpowiedzi na  

ogłoszone zaproszenie do przetargu.  

Zamawiającym jest Konsorcjum „5 razy dziennie warzywa i owoce” skupiające  

czołowych producentów i przetwórców warzyw i owoców oraz organizacje  

branżowe i edukacyjne.  

Cel projektu: Zwiększenie spożycia warzyw i owoców, świeżych i przetworzonych  

do co najmniej 5 razy dziennie. 



Wydawnictwa 



http://www.promocjazdrowia.pl/images/stories/materialy/mini_poradnik.jpg






 

 

Dziękuję za uwagę 


