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Projekt „Kierunek na GASTRO - niemarnowanie żywności” to wstęp do prac nad oceną 

i analizą problemu, jakim jest marnowanie żywności w branży gastronomicznej oraz lokalach 

żywienia zbiorowego. Inicjatywa jest niezwykle istotna, ponieważ można przeciwdziałać 

efektywnie, jeśli dane zjawisko jest dobrze poznane i przedstawione w liczbach, a trudno 

zarządzać czymś co nie jest poznane.   

W ramach wspomnianych działań przeprowadziliśmy webinarium pod tytułem: „Jak 

ograniczyć marnowanie żywności w gastronomii - racjonalne gospodarowanie zasobami”. 

Podczas wydarzenia eksperci związani na co dzień z tematem zarządzania żywnością, mieli 

okazję przedstawić słuchaczom szerszy zarys zagadnienia oraz wymienić się z innymi 

ekspertami wiedzą dotyczącą marnowania żywności w różnych obszarach branży 

gastronomicznej. Kolejny etap projektu to badanie, którego celem było oszacowanie realnej 

ilości marnowanej żywności w branży gastronomicznej i lokalach żywienia zbiorowego. 

Ponadto, istotnym elementem było również poznanie przyczyn owego problemu i poziomu 

wiedzy społeczeństwa na jego temat.  

Niniejszy raport przedstawia wyniki wstępnych badań. W pierwszej części znajdują się 

teoretyczne rozważania dotyczące marnowania żywności i odwołania do wcześniejszych prób 

zbadania zagadnienia. Druga cześć́ ma charakter empiryczny - skupia się na oszacowaniu 

rzeczywistej skali zjawiska, jego przyczyn, a także działań́ społecznych ukierunkowanych na 

jego zwalczanie. 

 

  

 



-3-   
  

   

  Wykaz stosowanych skrótów 
 
 

IPG   Instytut Promocji Gospodarki 

IOŚ-PIB  Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy 

KOWR  Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 

SGGW  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

PTTŻ   Polskie Towarzystwo Technologów Żywności 

PROM  Program Racjonalizacji Strat i Ograniczania Marnotrawstwa Żywności 

FAO   Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa 

DPS   Domy Pomocy Społecznej 

 

 

 

 

 

 

 



  

   

1. Zakres i cel badania 
1.1. Skala marnowania żywności w Polsce, UE i na świecie  

 

Do 2020 roku jedyne dostępne dane dotyczące skali strat i marnowania żywności  

w Polsce pochodziły sprzed 12 lat z bazy Eurostatu. Istniała zatem konieczność ponownego 

oszacowania skali strat i marnotrawstwa żywności w Polsce. Oszacowanie wielkości strat  

i marnotrawstwa żywności na poziomie krajowym, zarówno w poszczególnych sektorach czy 

ogniwach, jak i w całym łańcuchu rolno-żywnościowym, nie było dotychczas przedmiotem 

kompleksowych badań w Polsce, podobnie jak ocena skutków zjawisk związanych  

z marnotrawieniem żywności. Problemy te stanowiły szeroko zakrojony obszar badawczy, 

dotychczas niepodejmowany, z uwagi na brak dostępnych i wiarygodnych informacji oraz 

trudności z pozyskaniem danych źródłowych. Badanie strat i marnotrawstwa żywności 

napotykało na istotne bariery braku spójnych definicji analizowanych zjawisk, braku 

adekwatnych metodyk badawczych oraz braku dostępności danych w dokumentacji 

gospodarczej przedsiębiorstw i instytucji oraz w statystykach krajowych. Utrudniało to badania 

i analizy porównawcze, ograniczało możliwości monitorowania tych zjawisk dla potrzeb 

gospodarczych, administracyjnych, jak również prowadzenie statystyki krajowej i zarządzania 

procesami. Przełomem okazał się projekt „Opracowanie systemu monitorowania marnowanej 

żywności i efektywnego programu racjonalizacji strat i ograniczania marnotrawstwa żywności” 

(PROM), w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych 

GOSPOSTRATEG, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).  

Za realizację projektu odpowiadał Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut 

Badawczy (IOŚ-PIB) wraz z konsorcjum, w skład którego wchodzili: Federacja Polskich 

Banków Żywności, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW), 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) oraz Polskie Towarzystwo Technologów 

Żywności (PTTŻ).  

W projekcie PROM do badań wybrano siedem sektorów rolno-żywnościowych: 

owocowo-warzywny, piekarsko-cukierniczy, mięsny, mleczarski, rybny, zbożowy i nasion 

roślin oleistych (rzepaku i rzepiku). Analizę przeprowadzono w ogniwach: produkcja 

podstawowa (pozyskiwanie surowca), przetwórstwo, transport i magazynowanie. Zespół 

badawczy SGGW w ramach projektu przeprowadził badania wśród konsumentów  

w gospodarstwach domowych i w gastronomii, a wraz z IOŚ-PIB również w ogniwie handlu. 

KOWR był odpowiedzialny za opracowanie strategii racjonalizacji strat i ograniczania 



  

   

marnotrawstwa żywności. W wyniku realizacji projektu, po raz pierwszy w Polsce, prawidłowo 

oszacowano skalę marnowania żywności w Polsce. Na podstawie uzyskanych wyników 

powstały następujące opracowania: monografia pt. „Straty i marnotrawstwo żywności  

w Polsce. Skala i przyczyny problemu” oraz „Strategia racjonalizacji strat i ograniczania 

marnotrawstwa żywności”. Z informacji podanych w ww. dokumentach wynika m.in., że 

marnotrawstwo żywności to jeden z ważniejszych problemów współczesnego świata. Skala 

tego zjawiska jest tak duża, że należy je traktować jako problem globalny. Straty i marnowanie 

żywności występują na każdym etapie łańcucha rolno-żywnościowego - począwszy od 

produkcji podstawowej (rolnictwo), poprzez magazynowanie, przetwórstwo, transport, 

dystrybucję po konsumpcję.  

Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (Food and 

Agriculture Organization of the United Nations - FAO) podaje, że na świecie marnuje się 

rocznie 931 mln ton żywności nadającej się do spożycia, czyli 17% żywności, która dostępna 

była w 2019 roku dla konsumentów. Marnotrawienie żywności staje się również coraz 

poważniejszym problemem w Europie. Według szacunków w Unii Europejskiej marnuje się 

rocznie 88 mln ton żywności, średnio 173 kg na mieszkańca. Ilość ta stanowi ekwiwalent 20% 

całej produkcji żywności we Wspólnocie. Straty z tego tytułu sięgają 143 mld euro rocznie. 

Ogniwami łańcucha żywnościowego, które w największym stopniu przyczyniają się do 

marnotrawstwa żywności, są gospodarstwa domowe (47 mln ton) i przetwórstwo spożywcze 

(17 mln ton). Te dwa ogniwa łącznie odpowiedzialne są za 72% strat i marnowania żywności 

w UE. Pozostałe 28% marnowanej żywności pochodzi z gastronomii (12%), produkcji 

podstawowej (11%) oraz handlu hurtowego i detalicznego (5%). W Polsce, na podstawie badań 

przeprowadzonych w ramach projektu PROM, oszacowano straty i marnotrawstwo na 

poziomie 4 840 946 ton żywności rocznie. Najwięcej, bo aż 60% wyrzucanej żywności, 

pochodzi z gospodarstw domowych, znaczny udział ma też produkcja podstawowa oraz 

przetwórstwo - po około 15%.  

Metod pomiaru i monitorowania strat i marnotrawstwa żywności oraz odpadów 

żywności jest wiele. Niemniej, nie ma jednolitych definicji strat i marnotrawstwa żywności, 

kluczowych kategorii i terminów związanych z tą tematyką. Prace nad tym trwają m.in. w UE. 

Dodatkowo należy mieć na uwadze, że problem strat i marnotrawstwa żywności jest złożony  

i należy go rozpatrywać w aspekcie ekonomicznym, społecznym, żywieniowym, zdrowotnym 

i środowiskowym. Marnowanie żywności to strata energii i zasobów, na co nie można sobie 

pozwolić w erze post-COVID-19. 



  

   

Prowadzone w ramach projektu PROM badania wskazały, że brak jest skutecznych 

narzędzi do pomiaru i sprawdzenia rzeczywistej skali strat i marnowania żywności  

w odniesieniu do gastronomii i handlu oraz częściowo - rolnictwa, przetwórstwa spożywczego 

i gospodarstw domowych. Brak tych narzędzi może prowadzić do braku monitoringu zjawiska 

marnotrawstwa żywności oraz braku motywacji ze strony przedsiębiorców i konsumentów do 

rzetelnego wykazywania ich poziomu. Dodatkowo niektórzy respondenci zwracali uwagę na 

problem wyrzucania jedzenia w restauracjach i lokalach gastronomicznych. Opinia ta wynikała 

jednak wyłącznie z ich spostrzeżeń i była opinią subiektywną, niepodpartą żadnymi 

konkretnymi przykładami z ich doświadczeń.  

W rezultacie badań PROM straty żywności w branży gastronomicznej zostały 

oszacowane na około 1,2% ogółu strat i marnowania żywności w całym łańcuchu rolno-

żywnościowym. Relatywnie nieduży wyniki nie może być jednak powodem do zadowolenia, 

gdyż sami eksperci podkreślają, że jest on mocno niedoszacowany, a problem marnotrawstwa 

żywności w gastronomii wymaga dalszych szczegółowych badań. Próba zebrania  

i zainteresowania różnych interesariuszy przedmiotowym problemem, zaproszenia do dyskusji 

i zebrania opinii i wstępnych wyników została podjęta w projekcie „Kierunek na GASTRO - 

niemarnowanie żywności”, którego rezultaty zaprezentowano w niniejszym raporcie. 

1.2. Przebieg badania 

 Inspiracją do identyfikacji obszarów problemowych w badaniu pilotażowym 

„Kierunek na GASTRO” były badania w zakładach gastronomicznych zrealizowane w 2020 

roku w ramach projektu PROM. Część kwestionariusza składa się z autorskich pytań Fundacji 

R&D oraz IPG, których rzetelność i trafność zostały zweryfikowane przez specjalistów z Banku 

Żywności w Olsztynie. Pytania miały na celu zbadanie skali i przyczyn marnowania żywności 

w branży gastronomicznej oraz obiektach żywienia zbiorowego (przedszkola, szkoły 

podstawowe, domy pomocy społecznej - DPS). Kwestionariusz ankiety składał się z metryczki, 

w której znajdowały się takie informacje jak: stanowisko pracy osoby wypełniającej ankietę, 

rodzaj wykonywanej działalności, liczba zatrudnianych osób, uśredniona liczba klientów lokalu 

jednego dnia, czas działalności obiektu oraz jego lokalizacja. Na zasadniczą część ankiety 

składały się pytania dotyczące codziennych praktyk związanych z zarządzaniem  

i obchodzeniem się z żywnością. Ankieta była sprofilowana dla osób pracujących w restauracji 

oraz w obiekcie żywienia zbiorowego. Kluczowe pytania były jednak ukierunkowane na 

identyfikację ogólnych prawidłowości dotyczących postępowania z żywnością.  



  

   

Badanie zostało przeprowadzone w formie ankiety internetowej i trwało od 

października 2021 roku do grudnia 2021 roku. Zaproszenia do badania były dystrybuowane 

głównie drogą mailową. Podejmowane były również próby kontaktu telefonicznego, aby 

opowiedzieć potencjalnym respondentom o edukacyjnym walorze ankiety i zachęcić do 

wzięcia udziału w badaniu. Osoby reprezentujące podmioty z grup docelowych nie były 

pozytywnie nastawione do takiej bezpośredniej formy kontaktu. Do przeważających reakcji 

należał brak zainteresowania. Kolejną drogą dotarcia do grup docelowych były wiadomości 

mediach społecznościowych - tutaj odpowiedzi były bardziej przychylne, jednak bardzo 

rzadkie. W związku z powyższym wysyłka mailowa ankiet była najbardziej adekwatną formą 

dotarcia do respondentów. Badanie było aktywnie promowane w mediach społecznościowych.  

1.3. Grupa badawcza 

Badanie było skierowane do dwóch grup badawczych: 

1. Lokale gastronomiczne świadczące usługi dla klienta indywidualnego, w tym m.in. 

restauracje, bistro, kawiarnie, bary szybkiej obsługi (fast food), oraz 

2. Obiekty żywienia zbiorowego typu zamkniętego, w tym m.in. domy pomocy 

społecznej, przedszkola, szkoły prowadzące stołówki, zakłady pracy. 

Bazę danych podmiotów, do których skierowano zaproszenie do badania można 

podzielić na trzy kategorie. Pierwsza z nich to Domy Pomocy Społecznej (805 miejsc  

z oficjalnej listy DPS znajdującej się na stronie internetowej gov.pl), następnie restauracje  

(648 rekordów z wyszukiwarki Google) oraz szkoły i przedszkola (1348 rekordów 

zaczerpniętych z Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych Ministerstwa Edukacji i Nauki). 

Ostatecznie w badaniu wzięło udział 19 podmiotów z dwóch grup badawczych: lokalne 

gastronomiczne świadczące usługi dla klientów indywidualnych (grupa 1) oraz obiekty 

żywienia zbiorowego (grupa 2). W grupie 1 ponad 50% osób, które wypełniły ankietę to 

właściciele, pozostałe osoby zajmują stanowiska menedżerskie. Podobnie wyniki rozkładają 

się w grupie 2 - 50% ankietowanych to osoby należące do kadry zarządzającej (właściciel, 

dyrektor), pozostałe osoby zajmują następujące stanowiska: intendent, menedżer, księgowa 

(Rysunki 1 i 2).  

 Biorąc pod uwagę rodzaj działalności, w grupie 1 najwięcej odpowiedzi uzyskano  

z restauracji (71,4%). Inne rodzaje lokali gastronomicznych (bistro oraz sklep spożywczo - 

http://gov.pl/


  

   

monopolowy) stanowią łącznie 28,6% wszystkich odpowiedzi (Rysunek 1). Nie udało się 

dotrzeć do osób pracujących w barach szybkiej obsługi (fast food) oraz kawiarniach. 

Rysunek 1. Procentowy rozkład badanych ze względu na rodzaj działalności 

 

 W grupie 2 najwięcej odpowiedzi udzieliły osoby pracujące w domach pomocy 

społecznej (33,3%), na drugim miejscu znalazły się szkoły podstawowe (25%), a na trzecim 

przedszkola i zakłady pracy (16,7%) (Rysunek 2). 

Rysunek 2. Procentowy rozkład badanych ze względu na rodzaj zakładu 

 

 

 

 

 



  

   

2. Wyniki badania 
2.1. Skala marnowania żywności 

 

 W sekcji dotyczącej skali marnowania żywności poproszono badanych o oszacowanie 

przybliżonej ilość wyrzucanego jedzenia. Sumując odpowiedzi uzyskane zarówno w grupie 1, 

jak i w grupie 2 ich rozkład przedstawia się w następujący sposób: 68% osób deklaruje, że  

w lokalu wyrzucane jest do 2 kilogramów jedzenia w ciągu jednego dnia, ponad 20% osób 

podaje, że jest to więcej żywności - od 5 do 10 kilogramów, natomiast ponad 10% przyznaje, 

że ponad 10 kilogramów żywności w ich lokalu ulega zmarnowaniu każdego dnia  

(Rysunek 3). 

Rysunek 3. Rozkład wyników przedstawiających skalę marnowania żywności 

 

2.2. Etap, na którym marnuje się najwięcej żywności 

 Istotnym aspektem dla poznania przyczyn marnowania żywności jest wskazanie przez 

respondentów etapu, na którym w lokalach gastronomicznych marnuje się najwięcej żywności. 

Badani mieli określić, czy w ich środowisku pracy najwięcej żywności wyrzuca się za sprawą 

niewłaściwego zarządzania żywnością jeszcze przed jej obróbką (magazyn), podczas 

przygotowywania żywności, czy może chodzi o dania już wydane konsumentom, czyli  

tzw. „resztki talerzowe”. Aż 78,9 % badanych podaje, że to właśnie za sprawą ostatniego etapu 

marnuje się najwięcej żywności. Nieco ponad 20% respondentów deklaruje, że w ich lokalu to 

logistyka związana z przechowywaniem żywności generuje największe straty. Żaden  

z respondentów nie wybrał odpowiedzi wskazującej na niewłaściwe gospodarowanie 

żywnością podczas jej przygotowywania (Rysunek 4). 

 



  

   

Rysunek 4. Etap, na którym marnuje się najwięcej żywności w lokalach gastronomicznych 

 

2.3. Przyczyny wyrzucania żywności 

 Przechodząc do kluczowego zagadnienia, a mianowicie deklarowanych przyczyn 

wyrzucania żywności w lokalach gastronomicznych, warto przeanalizować rozkład wyników 

oddzielnie dla każdej z dwóch badanych grup respondentów. W odniesieniu do lokali 

gastronomicznych świadczących usługi dla klientów indywidualnych najwięcej ankietowanych 

wskazało, że za marnowanie żywności odpowiadają dwa czynniki - zbyt duże zakupy 

spożywcze, a także przygotowywanie zbyt dużej ilości jedzenia (Rysunek 5).  

Rysunek 5. Przyczyny wyrzucania żywności w restauracjach i obiektach żywienia zbiorowego 

 

Z kolei przygotowywanie zbyt dużej ilości jedzenia to główna przyczyna wyrzucania 

jedzenia dla 33,3% przedstawicieli obiektów żywienia zbiorowego. Kolejnymi, najczęściej 

deklarowanymi przyczynami marnowania żywności są nieprzemyślane zakupy, a także 

przeoczenie daty ważności produktów (Rysunek 5).  

 



  

   

2.4. Polityka dotycząca niezjedzonych dań 

Przeanalizowano również czy lokale gastronomiczne przyczyniają się do zwiększania 

świadomości konsumentów na temat marnowania jedzenia i proponują konkretne rozwiązania 

owego problemu. Wyniki pokazują, że prawie 60% restauracji posiada pojemniki do zabrania 

niezjedzonego dania na wynos, a obsługa lokalu proponuje jego zapakowanie. Niepokojący jest 

fakt, że aż 28,6% restauracji nie dysponuje w ogóle takimi pojemnikami dla gości lokalu,  

a 14,3% ankietowanych podaje, że wydają pojemniki jedynie na specjalne życzenie klienta 

(Rysunek 6).  

Rysunek 6. Polityka lokalu dotycząca pakowania jedzenia na wynos (grupa 1 - lokale 

obsługujące klienta indywidualnego) 

 

 Zupełnie inaczej rozkładają się wyniki dotyczące możliwości zabrania niezjedzonych 

potraw w obiektach żywienia zbiorowego. Aż 83,3 % badanych podaje, że w ich miejscu pracy 

nie ma jednorazowych pojemników. Niespełna 10% deklaruje, że lokal proponuje zapakowanie 

niedojedzonego dania na wynos (Rysunek 7).  

 

 

 

 

 

 



  

   

Rysunek 7. Polityka lokalu dotycząca pakowania jedzenia na wynos (grupa 2 - obiekty 

żywienia zbiorowego) 

 

2.5. Podejście do problemu marnowania żywności 

 Badanie sprawdzało również, czy branża gastronomiczna ma świadomość, jak dużym 

problemem jest marnowanie żywności i czy podejmuje aktywne działania, aby zmniejszyć jego 

skalę. Ponad 60 % badanych deklaruje, że stara się ograniczyć marnowanie żywności w swoich 

lokalach na co dzień. Niestety 26,3% ankietowanych nie podejmuje żadnych działań  

w kierunku poprawy sytuacji i nie jest to dla nich istotny problem (Rysunek 8). 

Rysunek 8. Rozkład wyników dotyczący podejmowania działań ograniczających marnowanie 

żywności 

 

 



  

   

2.6. Rekomendacje działań 

 Przedmiotowe badanie pokazuje, że skala problemu wymaga dalszego rozpoznania, 

ponieważ ponad 30% ankietowanych przyznało, że w ich lokalu wyrzuca się powyżej  

5 kilogramów żywności dziennie. W związku z tym branża gastronomiczna oraz lokale 

żywienia zbiorowego powinny podjąć systematyczną walkę z marnowaniem żywności, aby 

zapobiec zwiększaniu się skali tego negatywnego zjawiska. 

 Badania ilościowe uzupełniono o opinie praktyków - właścicieli lokali 

gastronomicznych, szefów kuchni, menadżerów - a także pracowników naukowych, 

zajmujących się problemem, przedstawicieli organizacji branżowych, którzy brali udział  

w dwóch webinariach tematycznych, na początku i na zakończenie projektu „Kierunek na 

GASTRO”. Podczas webinarium otwierającego pt. „Jak ograniczyć marnotrawstwo żywności 

w gastronomii? Racjonalne gospodarowanie zasobami” eksperci uznali, że najważniejsza jest 

edukacja - zarówno gości lokali gastronomicznych i obiektów żywienia zbiorowego, jak i ich 

pracowników. Edukację warto rozpocząć wcześniej, ponieważ dzieci przejmują złe wzorce 

zachowań konsumenckich od rodziców, a absolwenci szkół gastronomicznych nie nabywają 

odpowiedniej wiedzy na etapie kształcenia. Przedstawione w niniejszym raporcie wstępne 

badania potwierdzają ową konkluzję - 1/3 badanych przyznaje się otwarcie do tego, że problem 

marnowania żywności nie jest dla nich istotny i w związku z tym nie podejmują żadnych 

działań ukierunkowanych na lepsze zarządzanie żywnością. Tymczasem z badania wynika 

również, że to właśnie za sprawą dań, które trafiły już do konsumenta, czyli tzw., „resztek 

talerzowych” oraz nieodpowiedniego przechowywania żywności wyrzuca się jej najwięcej.  

 Prostym, ale efektywnym sposobem na ograniczenie marnowania żywności wydaje się 

promowanie trendu zabierania niezjedzonych posiłków na wynos. Lokale gastronomiczne 

powinny zadbać o dostępność jednorazowych pojemników, a obsługa informować  

o możliwości spakowania niezjedzonych dań. Warto również umieścić tabliczki informujące  

o słuszności takiego rozwiązania. Inne działania, które z pewnością zachęciłyby konsumentów 

do aktywnej walki z marnowaniem żywności to: wprowadzenie możliwości zamówienia 

połowy porcji, gratyfikacje za bycie świadomym konsumentem (kupowanie takiej ilości 

jedzenia, jakiej się rzeczywiście potrzebuje), czy dopłata za marnowanie żywności 

(pozostawienie niedojedzonych dań na talerzu). 



  

   

 Sama wiedza często jest niewystarczającą motywacją do zmiany nawyków, dlatego 

ważne są także odpowiednie przepisy wprowadzające właściwe zasady działania, pożądane 

ograniczenia lub promujące czy zachęcające do określonych zachowań. Eksperci zwrócili 

uwagę na niesprzyjające ograniczaniu strat żywności przepisy sanitarne, zwłaszcza te 

dotyczące bufetów samoobsługowych, zgodnie z którymi dania wydane do bufetu  

a nieskonsumowane kierowane są na straty. Między innymi w tym przypadku ogromną rolę 

pełni kadra branży gastronomicznej. Kluczowe bowiem okazuje się właściwe zarządzanie 

liczbą przygotowywanych dań, monitorowanie bufetu (stopniowe dokładanie dań), 

odpowiednie porcje.  

 Zarówno podczas pierwszego, jak i podsumowującego webinarium  

pt. „Przeciwdziałanie marnotrawstwu żywności w gastronomii - doświadczenia i dobre 

praktyki”, przedstawiciele branży - restauratorzy - zwrócili uwagę na kluczowe znaczenie karty 

dań w odpowiednim zarządzaniu produktami i przeciwdziałaniu marnotrawstwu żywności. 

Opisując idealne menu praktycy używali m.in. takich określeń jak: lokalna, sezonowa, 

kreatywna, elastyczna. Ich zdaniem karta powinna być krótka i powinna zakładać możliwość 

modyfikacji, by uwzględnić sezonowości produktów, a także możliwości czy okresy 

produkcyjne dostawców. Ważna jest także współpraca z lokalnymi producentami. Krótkie 

łańcuch dostaw pozwalają na częstsze zaopatrzenia, co jest korzystne z uwagi na brak 

konieczności gromadzenia produktów i organizację dostaw uwzględniających faktyczne 

zapotrzebowanie lokalu.  

 Do ograniczania marnowania żywności przyczynia się również monitorowanie stanów 

magazynowych, odpowiednie przechowywanie produktów, a w sytuacji ich nadmiaru 

przetwarzanie (np. kiszenie) czy kreatywne konstruowanie karty poprzez wprowadzenie do 

menu potraw wykorzystujących te produkty.  

 Kreatywność w kuchni jest cechą mocno pożądaną, nie tylko w zakresie konstruowania 

karty dań. Ważna jest właściwa porcja poszczególnych składników posiłku, projektowanie dań 

z troską o maksymalne wykorzystanie produktów (np. wykorzystanie obierek po warzywach, 

liści marchwi czy łodyg brokułów). Przydatne okazują się szkolenia i wyposażenie osób 

pracujących w gastronomii w odpowiednią wiedzę i umiejętności dotyczące prawidłowego 

zarządzania produktami w kuchni,  w tym także stosowanie zasady „less waste” czy „zero 

waste” w codziennej pracy.  



  

   

 Wyzwaniem okazuje się profesjonalizacja pracy w gastronomii. Niestety wciąż branża 

gastronomiczna nie jest postrzegana jako atrakcyjne i prestiżowe miejsce pracy - niewielu 

wybiera ją jako swoją ścieżkę kariery. Co więcej kariera w gastronomii jest wysoce ryzykowna, 

co powoduje dużą rotację pracowników, która z kolei rodzi problem w odpowiednim 

wyszkoleniu pracowników w zakresie działań sprzyjających ograniczaniu strat. 

 Edukacja, kreatywność, monitorowanie to trzy najbardziej pożądane elementy, które 

mogą mieć największy wpływ na pozytywne zmiany w branży gastronomicznej w zakresie 

ograniczania marnotrawstwa żywności. Należy podkreślić, że przedstawione wyniki mają 

charakter badań wstępnych i wskazanym jest bardziej kompleksowe i szersze zbadanie skali 

oraz przyczyn marnowania żywności w branży gastronomicznej. 
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