
Polskie Stowarzyszenie Vendingu 

ul. Czerniakowska 71/111 

00-715 Warszawa 

email: kontkat@psv.org.pl 

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2020 r. 

Dariusz Piontkowski 

Minister Edukacji Narodowej 

al. J. Ch. Szucha 25 

00-918 Warszawa 

dotyczy: działalność branży vendingowej w no:wym roku szkolnym 

Szanowny Panie Ministrze, 

działając w imieniu Polskiego Stowarzyszenia Vendingu z siedzibą w Warszawie, 
zrzeszającego przedsiębiorców, świadczących sprzedaż towarów za pomocą automatów 
samosprzedających, w związku z przygotowaniami do nowego roku szkolnego, 
zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie reprezentowanym przez nas podmiotom 
wsparcia w celu zapewnienia im możliwości wznowienia - w sposób niezakłócony -
świadczenia usług na terenie placówek szkolnych od września 2020 r., przy zachowaniu 
wszystkich wymaganych warunków higienicznych i sanitarnych. 

Przedsiębiorstwa vendingowe za pośrednictwem zlokalizowanych w szkołach 

automatów samosprzedających dostarczają posiłki, przekąski i napoje uczniom, 
nauczycielom i pozostałym pracownikom placówek oświaty. Szybki dostęp do żywności 
na terenie szkoły jest nie tylko rozwiązaniem komfortowym dla konsumentów ale i 
korzystnym z punktu widzenia zasad bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, bowiem 
pozwala ograniczyć przypadki wyjścia uczniów poza obręb szkoły do pobliskich 
sklepów w trakcie przerw, co doceniają dyrekcja i rodzice. 

W związku z planowanym tworzeniem przez dyrektorów szkół, stosownie do 
wytycznych MEN, MZ i GIS wewnętrznych regulaminów lub procedur funkcjonowania 
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szkoły w czasie epidemii, chcielibyśmy - uprzedzając ewentualne obawy w tym zakresie 
- zapewnić, że działalność operatorów vendingowych prowadzona na terenie szkół nie 
stwarza ryzyka epidemiologicznego. Ze względów sanitarno-higienicznych sprzedaż 
automatyczna jest jedną z najbezpieczniejszych form serwowania żywności, gdyż 
umożliwia dokonanie zakupów bez udziału osoby sprzedawcy i nie powoduje tworzenia 
się skupisk ludzkich, sprzyjających rozprzestrzenianiu wirusów. Bezsprzecznie, pozwala 
to wyeliminować wiele zagrożeń, jakie niosą za sobą inne typowe formy organizacji 
żywienia w szkole, typu sklepik, stołówka, jadalnia czy catering. 

Ponadto, pragniemy podkreślić, że w warunkach zagrożenia COVID-19 operatorzy 
vendingowi stosują zaostrzone standardy bezpieczeństwa oraz specjalne środki 
ostrożności. Pracownicy serwisu są specjalnie szkoleni, używają rękawiczek 
jednorazowych i maseczek a obsługiwane automaty czyszczą i dezynfekują po każdej 
wizycie. 

Wybuch epidemii i jego skutki gospodarcze wywołały głęboki kryzys w branży 
vendingowej. Przedsiębiorstwa vendingowe poniosły ogromne straty (spadki obrotów 
osiąganych przez te podmioty to nawet 80-90%) między innymi z powodu zamknięcia 
szkół. Decyzja o powrocie do edukacji stacjonarnej od września 2020 r. napawa nas 
jednak nadzieją, że kryzys ten uda się przezwyciężyć. 

Operatorzy vendingowi deklarują respektowanie obowiązujących wytycznych oraz 
ścisłą współpracę z dyrektorami szkół w celu ustalenia bezpiecznych zasad obsługi 
i serwisu automatów. 

Mając na względzie powyższe, wnosimy o sformułowanie i przekazanie podległym 
szkołom placówkom rekomendacji MEN odnośnie braku jakichkolwiek 
przeciwwskazań dla prowadzenia na ich terenie sprzedaży automatycznej żywności 
i napojów. 
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