
W większości państw obowiązujące przepisy prawne nie zapewniają wystarczającej ochrony karmienia 
piersią  
  
GENEWA/NOWY JORK, 9 maja 2016 – Nowy raport przygotowany przez Światową Organizację 
Zdrowia (WHO), UNICEF oraz International Baby Food Action Network (IBFAN) ujawnia stan 
przepisów prawnych zapewniających ochronę i promocję karmienia piersią, obowiązujących w 
poszczególnych krajach.  
 
Spośród 194 państw, których regulacje prawne przeanalizowano, opracowując raport, 135 posiada 
środki prawne odnoszące się do Międzynarodowego Kodeksu Marketingu Produktów Zastępujących 
Mleko Kobiece (Kodeksu) i późniejszych uchwał przyjmowanych w tym zakresie przez Światowe  
Zgromadzenie Zdrowia. W 2011 r. gdy po raz ostatni przeprowadzono podobną analizę, tego typu 
regulacje obowiązywały w 103 krajach, więc liczba państw wprowadzających ochronę prawną 
karmienia piersią wzrosła. Niemniej zaledwie 39 państw wdrożyło regulacje prawne zawierające 
wszystkie przepisy Kodeksu i tutaj wzrost jest niewielki, ponieważ w 2011 r. było ich 37.   
 
WHO i UNICEF zalecają, aby wszystkie niemowlęta były karmione wyłącznie mlekiem kobiecym przez 
pierwsze sześć miesięcy życia, a następnie do 2 roku życia i później powinny otrzymywać mleko 
kobiece, jak również bezpieczne produkty żywnościowe o odpowiedniej wartości odżywczej. W tym 
kontekście państwa członkowskie WHO zobowiązały się do zwiększenia odsetka dzieci karmionych 
wyłącznie piersią w ciągu pierwszych sześciu miesięcy życia do poziomu co najmniej 50% do 2025 r. 
Jest to jeden ze światowych celów żywieniowych.  
 
Kodeks wzywa wszystkie kraje do ochrony karmienia piersią poprzez powstrzymanie niewłaściwego 
marketingu produktów zastępujących mleko kobiece (w tym mieszanek mlecznych dla niemowląt), 
butelek i smoczków do karmienia. Celem kodeksu jest również zapewnienie tego, aby produkty 
zastępujące mleko kobiece, gdy są niezbędne, stosowane były w sposób bezpieczny. Kodeks 
wprowadza zakaz  wszystkich form promocji produktów zastępujących mleko kobiece – w tym 
reklamy, upominków przekazywanych pracownikom sektora zdrowia i rozdawanych nieodpłatnie 
próbek produktów. Ponadto na etykietach nie wolno zamieszczać stwierdzeń żywieniowych i 
zdrowotnych lub obrazów idealizujących mieszanki mleczne dla niemowląt. Etykiety muszą zawierać 
zrozumiałe instrukcje stosowania produktu oraz informacje o tym, że mleko kobiece jest lepszym 
pokarmem dla dziecka niż mieszanka mleczna, a także informacje o ryzyku związanym z 
zaniechaniem karmienia piersią.  
 
„Zachęcające jest to, że więcej państw wprowadza przepisy prawne chroniące i promujące karmienie 
piersią, ale nadal jest zbyt wiele miejsc, gdzie matki zalewa się nieprawidłowymi lub tendencyjnymi 
informacjami, wykorzystując reklamę lub nieuzasadnione stwierdzenia zdrowotne. Może to 
zniekształcać sposób, w jaki rodzicie postrzegają karmienie i podważać ich zaufanie do karmienia 
piersią, co skutkuje tym, że zdecydowanie zbyt wiele dzieci traci liczne korzyści związane z 
karmieniem piersią” – stwierdziła dr. Francesco Branca, Dyrektor Departamentu WHO ds. Żywienia 
dla Zdrowia i Rozwoju. 
 
Produkty zastępujące mleko kobiece to olbrzymia branża -  wartość rocznej sprzedaży na całym 
świecie wynosi niemal 45 mld. USD, a według prognoz do 2019 r. wzrośnie o ponad 55%, dochodząc 
do 70 mld. USD.  
 
„Branża producentów produktów zastępujących mleko kobiece trzyma się mocno i cały czas rośnie w 
siłę, więc światowa batalia o zwiększenie odsetka niemowląt karmionych wyłącznie piersią jest 
niezmiernie trudna, ale warto podjąć ten trud” – zauważył Werner Schultink, Główny Specjalista 
UNICEF ds. Żywienia. „Matki powinny mieć możliwość uzyskania prawidłowych informacji i wiedzieć, 
że mają pod ręką środki chroniące zdrowie i dobrostan ich dzieci. Nie można dopuścić do tego, aby 



sprytne działania marketingowe fałszowały prawdę, a prawdą jest, że nie ma żadnych produktów 
substytucyjnych, które mogą równać się z mlekiem matki”.   
 
Generalnie zamożniejsze państwa pozostają w tyle za uboższymi. Wśród regionów WHO, 
proporcjonalnie najwięcej państw posiadających kompleksowe ustawodawstwo zgodne z przepisami 
Kodeksu znajduje się w Regionie Azji Południowo-Wschodniej (36% – 4 z 11 państw), a następnie w 
Regionie Afrykańskim (30% – 14 spośród 47 państw) oraz Wschodnio-Śródziemnomorskim  (29% – 6 z 
21 państw). W pozostałych regionach WHO czyli w Regionie Ameryk (23% – 8 z 35 państw),  
Zachodniego Pacyfiku (15% – 4 z 27 państw) i Europejskim (6% – 3 z 53 państw) odsetek państw, w 
których przyjęto kompleksowe rozwiązania prawne, jest mniejszy. 
 
Wśród wszystkich państw na świecie, w których obowiązują przepisy prawne dotyczące marketingu 
produktów zastępujących mleko kobiece:  
· niewiele ponad połowa wprowadziła w wystarczającym zakresie zakaz reklamy i promocji tego 

typu produktów; 
· mniej niż połowa zabrania dostarczania do placówek opieki zdrowotnej produktów 

zastępujących mleko kobiece, oferowanych bezpłatnie lub w niskiej cenie; 
· niewiele ponad połowa wprowadziła zakaz przekazywania upominków pracownikom opieki 

zdrowotnej lub członkom ich rodzin; 
· zakres produktów, których dotyczą regulacje prawne jest ograniczony. W wielu krajach 

przepisy obejmują mieszanki mleczne dla niemowląt i mleko następne, ale tylko w jednej 
trzeciej państw wprowadzone regulacje wyraźnie wskazują na produkty przeznaczone dla 
dzieci w wieku 1 roku i starszych;  

· mniej niż połowa państw zakazała zamieszczania stwierdzeń żywieniowych i zdrowotnych na 
wskazanych produktach.  

 
IBFAN - głównie poprzez własny ośrodek dokumentacyjny International Code Documentation Centre 
(ICDC) - ściśle współpracował z WHO i UNICEF przy opracowywaniu raportu. Wyniki są zgodne z 
ustaleniami ogłoszonymi w publikacji ICDC  State of the Code 2016 (Stan wdrażania Kodeksu w 2016 
r.) 
 
„IBFAN wyraża nadzieję, że niniejszy raport zachęci większą liczbę państw do udoskonalenia i 
wzmocnienia obowiązujących przepisów prawnych, aby stworzyć szansę dla upowszechnienia 
karmienia piersią i ocalenia życia większej liczby dzieci,” powiedziała Annelies Allain, Dyrektor 
należącego do IBFAN ośrodka ICDC.  „Przepisy prawne muszą nadążać za nowymi strategiami 
marketingowymi i niniejszy raport pomoże decydentom w realizacji tego zadania.” 
 
Raport „Marketing produktów zastępujących mleko kobiece – wdrożenie przepisów 
Międzynarodowego Kodeksu Marketingu w poszczególnych krajach – stan na 2016 r.” zawiera tabele, 
w których pokazano, przechodząc kolejno przez wszystkie państwa, przepisy i rozwiązania Kodeksu, 
które zostały lub nie zostały  wdrożone do systemu prawa w danym kraju.  W raporcie przedstawiono 
również przykłady państw, które w ciągu ostatnich kilku lat wzmocniły obowiązujące w tym zakresie 
regulacje prawne, jak również systemy monitorujące przestrzeganie Kodeksu. W tej grupie znalazły 
się Armenia, Botswana, Indie i Wietnam.  
 
Monitoring ma zasadnicze znaczenie dla egzekwowania przepisów  
Monitoring ma podstawowe znaczenie, ponieważ umożliwia wykrywanie przypadków łamania 
obowiązujących przepisów i zgłaszanie ich odpowiednim organom, które mogą podjąć interwencje w 
celu przerwania tego typu działań. Niestety zaledwie 32 państwa przyznały, że posiadają mechanizmy 
monitoringu, ale tylko kilka z tych systemów w pełni funkcjonuje. Mniej niż połowa państw 
posiadających formalny mechanizm monitoringu publikuje wyniki monitoringu i tylko sześć krajów 
zabezpieczyło budżet lub środki finansowe przeznaczone na monitoring i egzekwowanie przepisów.  



 
Niedawno WHO wraz z UNICEF utworzyła globalną sieć monitorującą i wspierającą wdrożenie 
kodeksu - Global Network for Monitoring and Support for Implementation of the Code (NetCode) - w 
celu wzmocnienia potencjału i zdolności krajów i społeczeństwa obywatelskiego do monitorowania i 
skutecznego egzekwowania przepisów Kodeksu. Główne organizacje pozarządowe, w tym m.in. 
IBFAN, Helen Keller International oraz Save the Children, a także ośrodki akademickie i wybrane 
państwa dołączyły do tej sieci. 
 
Dlaczego warto karmić piersią? 
W skali całego świata niemal dwoje na troje niemowląt nie jest karmionych wyłącznie piersią przez 
zalecany okres pierwszych 6 miesięcy życia. W ciągu ostatnich dwudziestu lat ten wskaźnik nie uległ 
poprawie. Mleko kobiece jest idealnym pokarmem dla niemowląt. Jest bezpieczne, czyste i zawiera 
przeciwciała, które zapewniają ochronę przed wieloma powszechnie występującymi w dzieciństwie 
chorobami. Dzieci karmione piersią osiągają lepsze wyniki w testach na inteligencję, w mniejszym 
stopniu narażone są na ryzyko nadwagi lub otyłości oraz wystąpienia cukrzycy w późniejszym etapie 
życia. U kobiet karmiących piersią występuje mniejsze ryzyko nowotworu piersi lub jajnika. 
Niewłaściwy marketing produktów zastępujących mleko kobiece przez cały czas osłabia 
podejmowane na całym świecie działania mające na celu zwiększenia odsetka niemowląt karmionych 
piersią oraz wydłużenia okresu karmienia piersią.  
 
Nowe analizy wskazują, że gdyby karmienie piersią stało się niemal powszechną praktyką, to co roku 
można byłoby ocalić ponad 820 tys. dzieci w wieku poniżej pięciu lat oraz 20 tys. kobiet. Ponadto 
mogłoby ono również przysporzyć światowej gospodarce około 300 mld. USD rocznie, dzięki 
wzmocnieniu zdolności poznawczych dzieci - jeżeli wszystkie niemowlęta karmione byłyby piersią 
przez co najmniej 6 pierwszych miesięcy życia- i ich prognozowanych wyższych zarobków w 
późniejszym etapie życia. Zwiększenie wskaźników karmienia piersią obniżyłoby w znaczący sposób 
koszty ponoszone przez rodziny i rządy w związku z leczeniem dzieci cierpiących na choroby wieku 
dziecięcego, takie jak zapalenia płuc, biegunka i astma.  
 
 


