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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/16/073 – Wdrażanie zasad zdrowego żywienia w szkołach publicznych  

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Białymstoku 

Kontroler Tomasz Ambrozik – doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli nr LBI/84/2016 
z 7 października 2016 r.                                                            (dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Szkoła Podstawowa Nr 34 im. gen. Józefa Zachariasza Bema w Białymstoku, 
ul. Pogodna 12 (15-354 Białystok), dalej: „Szkoła” 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Jerzy Bołtuć – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 34 im. gen. Józefa Zachariasza Bema 
w Białymstoku, dalej: „Dyrektor”1                                                  (dowód: akta kontroli str. 3-5) 

II. Ocena kontrolowanej działalności2 

Szkoła zgodnie z założeniami realizowała cztery programy, mające na celu kształtowanie 
prawidłowych zasad żywienia oraz propagujących kulturę fizyczną wśród uczniów3. 

W ramach programu „Owoce i warzywa w szkole” uczniom zapewniono produkty 
w asortymencie i porcjach określonych w załączniku do rozporządzenia Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2015 r.4 Mleko o zawartości tłuszczu 2% przekazywano 
dzieciom w dniu dostawy, to jest trzy raz w tygodniu, a warzywa i owoce dwa razy 
w tygodniu. Uczniom zapewniono dobre warunki w stołówce szkolnej do spożywania 
gorącego posiłku, opłacanego przez rodziców, zaś uczniom o trudnej sytuacji materialnej – 
finansowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku (dalej: „MOPR”) 
w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Nie stwierdzono przy tym 
stygmatyzacji uczniów spożywających obiady finansowane przez MOPR. Kontrola 
sanitarna, przeprowadzona na zlecenie NIK, wykazała zaś zawyżony udział białka i chlorku 
sodu w serwowanych posiłkach. Wszystkim uczniom zapewniono nieograniczony dostęp 
do wody niegazowanej.  

Szkoła aktywnie realizowała szereg działań edukacyjnych, których nadrzędnym celem było 
propagowanie nawyków zdrowego żywienia wśród uczniów. Nauczyciele przekazywali 
wiedzę o prawidłowych nawykach żywieniowych w trakcie zajęć dydaktycznych 
i praktycznych, na których dzieci przygotowywały na przykład: zdrowe kanapki, sałatki, 
surówki. Organizowano także „Dzień Zdrowia” (w formie festynu rodzinnego) oraz zajęcia 
plastyczne i konkursy, których tematem było zdrowe odżywianie. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Realizacja programów żywieniowych 

1.1. W okresie objętym kontrolą pielęgniarka szkolna dwukrotnie przedstawiła Dyrektorowi 
Szkoły zbiorcze wyniki badań przesiewowych. Na ich podstawie pozyskiwano informacje 
dotyczące nadwagi i otyłości dzieci. W latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 przebadano 
odpowiednio 178 i 200 uczniów klas „0”, „I” „III” i „V”. W tym okresie liczba dzieci z nadwagą 

                                                      
1  Od 1 września 2007 r. 
2  Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 

negatywna.  Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione albo taka ocena 
nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. 

3  Kontrolą objęto lata 2015 – 2016 (do 30 października) 
4  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań 

realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu 
„Owoce i warzywa w szkole” (Dz. U. z 2015 r. poz. 886), zwane dalej „rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z dnia 18 czerwca 2015 r.” 

Ocena ogólna 
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faktycznego 
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wynosiła kolejno 20 (11,2% ogółu) i 15 (7,5%), zaś liczba dzieci otyłych 10 (5,6%) 
i 15 (7,5%5). W obu latach szkolnych z niedowagą było zaś dwoje dzieci, co stanowiło 
kolejno 1,1% i 1% ogółu. Na dzień zakończenia kontroli nie przeprowadzono badań 
przesiewowych uczniów w roku szkolnym 2016/2017. Liczba uczniów wymagających 
dożywania w ww. latach wynosiła 33 i 356.         (dowód: akta kontroli str. 8, 12-15 i 223-224) 

Pielęgniarka szkolna stwierdziła, że: „po wykonaniu i zinterpretowaniu testów 
przesiewowych kieruję dalszym postępowaniem poprzesiewowym, sprawuję opiekę nad 
uczniami z dodatnimi wynikami testów, m.in. przeprowadzam rozmowy indywidualne 
z uczniami i ich rodzicami, kieruję do lekarzy POZ. Informacje odnośnie liczby dzieci 
z problemami zdrowotnymi przekazuję Dyrektorowi Szkoły i radzie pedagogicznej, ujmuję 
w sprawozdaniu rocznym. We współpracy z nauczycielami przygotowuję i prowadzę 
pogadanki w klasach, organizuję pokazy filmów, inscenizacji. Aktualizuję na bieżąco gazetki 
na holu szkoły nt. prawidłowego żywienia, aktywności fizycznej, zdrowia”.  

  (dowód: akta kontroli str. 10-11) 

W zajęciach pozalekcyjnych z wychowania fizycznego (na przykład: „Olimpijka”, piłka 
siatkowa, badminton oraz zajęcia ruchowe) w roku szkolnym 2014/2015 uczestniczyło 442 
uczniów, w tym 15 z nadwagą lub otyłością, a w kolejnym roku szkolnym – 332 uczniów, 
w tym 11 z nadwagą bądź otyłością. W latach szkolnych 2012/2013 – 2014/2015 
(na 30 września) odpowiednio: czterech, ośmiu i pięciu uczniów było zwolnionych całkowicie 
z zajęć wychowania fizycznego. Natomiast od roku szkolnego 2015/2016 nie było 
przypadków, aby uczniowie byli zwolnieni całkowicie z tych zajęć. W latach szkolnych 
2012/2013 – 2016/2017 nie było uczniów, którzy – mimo braku zwolnienia – opuścili ponad 
20% zajęć z wychowania fizycznego.                             (dowód: akta kontroli str. 6-7 i 38-39) 

W programach wychowawczych oraz w programie profilaktyki na lata szkolne 2014/2015, 
2015/2016 i 2016/2017 zostały określone działania dotyczące przeciwdziałaniu 
niedożywieniu, nadwadze i otyłości wśród dzieci. Na przykład, w Dziale „Promocja Zdrowia” 
jako zadania wskazano kształtowanie nawyków higieniczno-zdrowotnych, propagowanie 
zdrowego stylu życia w zakresie: odżywiania się, wypoczynku, zagospodarowania czasu 
wolnego, rozwijania sprawności fizycznej. Za realizację tych zadań odpowiadali 
wychowawcy, pozostali nauczyciele, pedagog i pielęgniarka szkolna, koordynator 
ds. edukacji prozdrowotnej oraz rodzice. Wszystkie programy zostały uchwalone przez radę 
rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną, stosownie do przepisu art. 54 ust. 2 ustawy 
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty7.                      (dowód: akta kontroli str. 16-36) 

1.2. W okresie objętym kontrolą programy „Owoce i warzywa w szkole” oraz „Mleko 
w szkole” nie były realizowane w pełni odrębnie. Wydawanie produktów w ramach programu 
„Owoce i warzywa w szkole” odbywało się dwa razy w tygodniu (poniedziałki i środy), 
natomiast mleko uczniowie otrzymywali w: poniedziałki, wtorki i czwartki (trzy razy 
w tygodniu). W poniedziałki zatem uczniom uczestniczącym w obu programach wydawano 
zarówno owoce lub warzywa, jak i mleko. Przyjęte zasady nie miały negatywnego wpływu 
na ciągłość realizacji tych programów, a regularność wydawania produktów spożywczych 
zachowana była przez cały okres trwania programów.   (dowód: akta kontroli str. 56, 59 i 85) 

1.3. W latach szkolnych 2012/2013 – 2016/2017 (stan na 30 września) liczba uczniów 
w Szkole (bez oddziałów przedszkolnych) wynosiła odpowiednio: 386, 387, 443, 431 i 396, 
w tym: 191, 191, 219, 261 i 223 uczniów w klasach I-III.            (dowód: akta kontroli str. 6-7) 

W Szkole realizowano następujące programy:  

 „Owoce i warzywa w szkole”, w którym udział brało w latach szkolnych 2014/2015 – 
2016/2017 odpowiednio: 219, 253 i 222 uczniów,  

 „Mleko w szkole” dla 381, 405 i 396 uczniów, 

 „Zachowaj równowagę” (realizację programu rozpoczęto w roku szkolnym 2013/2014, 
a zakończono w roku szkolnym 2014/2015 i objęto nim 393 i 443 uczniów), 

 „Pomoc państwa w zakresie dożywiania, którym objęto 33, 35 i 28 uczniów. 

                                                      
5  Dane procentowe odnoszą się do liczby dzieci przebadanych w latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016. 
6  Według danych na 30 września.  
7  Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, ze zm. 
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W ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, którego realizacją zajmował 
się MOPR, rodzice uczniów chcący skorzystać z tej formy wsparcia z wnioskami o jego 
udzielenie kierowali się bezpośrednio do MOPR. Natomiast Dyrektor Szkoły otrzymywał 
pisemne informacje o uczniach, którym taka pomoc została przyznana w danym roku 
szkolnym. Uczniowie spożywali również posiłki w ramach tzw. „list dyrektorskich”, na mocy 
pkt. V.2. Wieloletniego Programu Wspierania Finansowego Gmin w Zakresie Dożywiania 
„Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania na lata 2014 – 2020, stanowiącego załącznik 
do uchwały nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia 
wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc 
państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020. W ramach „list dyrektorskich” w latach 
szkolnych 2014/2015, 2015/2016 i 2016/2017 ciepły posiłek spożywało odpowiednio ośmiu, 
sześciu i pięciu uczniów.                                      (dowód: akta kontroli str. 6-7,106,117 i 236) 

W Szkole została zorganizowana stołówka, co zostało szerzej omówione w pkt 1.5. 
wystąpienia pokontrolnego. 

1.4.1. W okresie objętym kontrolą, w ramach programu „Owoce i warzywa w szkole”, 
artykuły spożywcze były dostarczane do Szkoły przez zatwierdzonego dostawcę8. 

Umowy z zatwierdzonym dostawcą zawierano na poszczególne semestry roku szkolnego, 
na formularzach stanowiących załącznik nr VIII do Warunków uczestnictwa w programie 
„Owoce i warzywa w szkole” w roku szkolnym 2015/2016 oraz 2016/2017. Umowy na te lata 
szkolne zawierały wszystkie informacje określone w § 8 rozporządzenia Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2015 r., tj. określenie liczby uczniów uczestniczących 
w programie oraz okresów dostarczania owoców i warzyw do szkoły (przez wskazanie 
tygodni) oraz zobowiązanie zatwierdzonego dostawcy do dostarczenia owoców i warzyw 
w asortymencie i ilościach zapewniających możliwość udostępnienia ich dzieciom. 
W okresie objętym kontrolą programem objęto wszystkie dzieci realizujące roczne 
przygotowanie przedszkolne oraz uczniów klas I-III szkoły podstawowej. 

                   (dowód: akta kontroli str. 6-7 i 42-54) 

Zgłoszenie uczniów do programu odbywało za zgodą rodziców, którzy składali pisemne 
oświadczenie.                                                                              (dowód: akta kontroli str. 55) 

W trakcie realizacji programu „Owoce i warzywa w szkole” uczniom zapewniono 
urozmaicenie przekazywanych produktów oraz przekazywanie produktów świeżych, 
wysokiej jakości i właściwych dla regionu. Stosownie do § 2 cytowanego rozporządzenia, 
uczniom przekazywano: jabłka, gruszki, truskawki, borówki amerykańskie, marchew, 
rzodkiew, paprykę słodką, pomidory, kalarepę, soki owocowe, warzywne lub owocowo-
warzywne w ilościach odpowiadających wymogom określonym w załączniku 
do rozporządzenia. Na porcję składał się jeden produkt warzywny i jeden owocowy. 
Na przykład, w I i II semestrze roku szkolnego 2015/2016 wydano 22 porcje owoców 
i 21 porcji warzyw, co było zgodne z wytycznymi ARR w tym zakresie9.   

(dowód: akta kontroli str. 56 i 58) 

Program realizowany był w terminach określonych w § 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2015 r., tj. od 21 września 2015 r. do 22 stycznia 2016 r., 
oraz od 8 lutego do 17 czerwca 2016 r.                                  (dowód: akta kontroli str. 42-50) 

Zgodnie z warunkami zawartych umów na lata szkolne 2015/2016 i 2016/2017, 
zatwierdzony dostawca przywoził owoce i warzywa w dni, w których odbywała się nauka 
w szkole, w godzinach między 8 i 10:30, wykorzystując do tego celu pojazd specjalistyczny, 
wyposażony w agregat chłodniczy. Owoce i warzywa znajdowały się jednostkowych, 
hermetycznych opakowaniach. Produkty otrzymywane w ramach programu były w dniu 
dostawy przekazywane uczniom.                                                (dowód: akta kontroli str. 56) 

                                                      
8 Przedsiębiorca (dalej: „zatwierdzony dostawca”) został zarejestrowany w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców ARR 

pod numerem 1130851748*01064006 oraz uzyskał zatwierdzenie do uczestnictwa w programie „Owoce i warzywa 
w szkole”, na mocy decyzji Dyrektora Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Warszawie, 
Nr OWS/Dz/WA/00003/08/2013 z 26 sierpnia 2013 r. 

9 http://www.arr.gov.pl/liczba-porcji-otrzymywanych-przez-jedno-dziecko. 
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Zgodnie z oznaczeniami na opakowaniach, dostarczone w dniu 26 października 2016 r. 
produkty: rzodkiew cała (60 gram) i gruszka cała (150 gram) spełniały wymagania określone 
w załączniku do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2015 r. 

                                                                       (dowód: akta kontroli str. 56) 

Opakowania dostarczonych produktów zawierały takie informacje jak: nazwa żywności, ilość 
netto żywności, data przydatności do spożycia, warunki przechowywania, nazwa/firma 
i adres podmiotu działającego na rynku spożywczym, co było zgodne z obowiązującymi 
przepisami10. Przekazane uczniom owoce i warzywa były przez nich konsumowane 
na lekcji, w obecności wychowawcy klasy. Produkty te nie były spożywane w trakcie 
przerwy, podczas której uczniom wydawane były regularne posiłki (obiady szkolne). 

  (dowód: akta kontroli str. 56-57) 

W trakcie kontroli NIK przeprowadzono badania ankietowe dotyczące realizacji 
m.in. programu żywieniowych na próbie 134 rodziców dzieci klas I-VI szkoły podstawowej 
(zwrotnie otrzymano 100 ankiet, tj. 74,6%) oraz wszystkich 13 wychowawców oddziałów 
klas I-VI Szkoły. 

Ankietowani rodzice/opiekunowie 47 uczniów klas I-III biorących udział w programie „Owoce 
i warzywa w szkole” wskazywali następujące wady programu: 

 24 z 59 udzielonych odpowiedzi11 (40,7%) – zbyt małe urozmaicenie produktów, 

 osiem (13,5%) – nieświeże, zepsute owoce i warzywa, 

 siedem (11,9%) – zbyt mała częstotliwość wydawania, 

 dwie (3,4%) – przerośnięte warzywa,  

 jedna (1,7%) – niedojrzałe owoce.  

Siedemnastu zaś (28,9%) wskazało na brak wad programu. 
(dowód: akta kontroli str. 211-214) 

Rodzice/opiekunowie w badaniu ankietowym wskazywali również, że: 

 24 (51,1%) – otrzymywane owoce i warzywa dzieci zawsze zjadają (czasami w szkole, 
czasami w domu), 

 15 (31,9%) – uczniowie czasami przynosili owoce i warzywa do domu i ich nie zjadali, 

 pięciu (10,6%) – uczniowie zawsze zjadali owoce i warzywa w domu, 

 dwóch (4,2%) – uczniowie zawsze przynosili produkty do domu i ich nie zjadali, 

Zaledwie jeden (2,1%) rodzic stwierdził, że uczniowie zawsze zjadali otrzymane produkty 
w szkole.                                                                             (dowód: akta kontroli str. 211-214) 

1.4.2. W kolejnych z lat szkolnych 2014/2015 – 2016/2017 (do 30 września) w programie 
„Mleko w szkole” udział wzięło odpowiednio 401, 425 i 421 uczniów z klas I-VI oraz dzieci 
odbywających roczne przygotowanie przedszkolne, których rodzice/opiekunowie wyrazili 
zgodę (w formie pisemnej).                                                  (dowód: akta kontroli str. 6-7 i 55) 

W ramach programu uczniom przekazywano mleko o 2% zawartości tłuszczu. Nie było ono 
przetwarzane w celu zachęcenia dzieci do jego spożywania. Ankietowani 
rodzice/opiekunowie 47 uczniów klas I-III biorących udział w ww. programie wskazywali 
następujące wady programu: 

 16 z 56 udzielonych odpowiedzi12 (28,6%) – serwowane jedynie mleka UHT, 

 15 (26,8%) – zbył małe urozmaicenie produktów, 

 osiem (14,3%) – zbyt mała częstotliwość wydawania. 

 

                                                      
10 Art. 9 ust. 1 lit. a i e-h rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. 

w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego 
i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 
90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 
2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. Urz. UE L 304 z 22.11. 2011 r., str. 18 
ze. zm.) 

11 W ankiecie można było zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź. 
12 W ankiecie można było zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź.  
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Siedemnastu zaś (30,3%) wskazało na brak wad programu. 
                                                                                     (dowód: akta kontroli str. 85 i 211-214) 

Rodzice/opiekunowie 53 uczniów klas IV-VI wskazywali następujące wady programu: 

 20 z 59 udzielonych odpowiedzi (33,9%) – serwowane jedynie mleka UHT, 

 18 (30,5%) – zbyt małe urozmaicenie produktów, 

 sześć (10,2%) –zbyt mała częstotliwość wydawania mleka. 

W pozostałych 15 przypadkach (25,4%) rodzice wskazywali na brak wad programu.  
(dowód: akta kontroli str. 215-217) 

Z ustaleń kontroli oraz udzielonych przez rodziców odpowiedzi wynika, że ponad 31% 
rodziców nie wie jaki rodzaj mleka ich dzieci spożywają w Szkole (w ramach programu 
do Szkoły nie było bowiem dostarczane mleko UHT). 

W okresie objętym kontrolą wśród uczniów klas I-VI i oddziałów przygotowania 
przedszkolnego nie przeprowadzono rozpoznania potrzeb, w celu dostarczenia uczniom 
nietolerującym laktozy produktów mlecznych bez laktozy. Wszyscy uczniowie, których 
rodzice wyrazili zgodę na udział w programie, dostawali to samo mleko o zawartości 
tłuszczu 2%. Starszy intendent wyjaśniła: „nie robiłam rozpoznania potrzeb w zakresie 
dostarczenia uczniom nietolerującym laktozy produktów mlecznych bez laktozy, ponieważ 
w Oddziale Agencji Rynku Rolnego w Białymstoku poinformowano mnie, że taki rodzaj 
mleka nie jest objęty Programem. Nie mniej jednak przyjęliśmy w Szkole założenie, że jeśli 
rodzic nie wyraził zgody w formie pisemnej na udział dziecka w Programie to jedną z wielu 
przyczyn może być również nietolerancja laktozy przez dziecko”. 

                                  (dowód: akta kontroli str. 85 i 235) 

Zgodnie z załącznikiem nr 1 Komisji (WE) nr 657/2008 z 10 lipca 2008 r. w I kategorii 
produktów kwalifikujących się do pomocy wspólnotowej jest mleko poddane obróbce 
cieplnej, w tym napój mleczny niezawierający laktozy13. 

W ramach programu „Mleko w szkole” nie sprowadzano innych produktów mlecznych, 
np. jogurtów, serków, czy mleka smakowego. W wyjaśnieniu starszy intendent stwierdziła, 
że: „zgodnie z decyzją Dyrektora Szkoły, w ramach programu „Mleko w szkole”, dzieci 
korzystają tylko z mleka o zawartości tłuszczu 2%. Do Szkoły nie były sprowadzane inne 
produkty mleczne: jogurty, serki, mleko smakowe, ponieważ są to produkty odpłatne 
i niekoniecznie zdrowe dla dzieci”.                                     (dowód: akta kontroli str. 243-244) 

Do Szkoły mleko było dowożone pojazdem specjalistycznym, wyposażonym w agregat 
chłodniczy. W dniu dostawy (poniedziałki, wtorki i czwartki) mleko na bieżąco wydawane 
było uczniom. Partie mleka o zawartości tłuszczu 2% i krótkim terminie ważności 
dostarczano do Szkoły w opakowaniach jednostkowych o pojemności 250 ml, 
co umożliwiało spożycie mleka w trakcie dnia nauki. Przeprowadzone w trakcie kontroli 
oględziny wykazały, że uczniowie spożywali mleko na początku lekcji, w obecności 
wychowawcy klasy.                                                          (dowód: akta kontroli str. 59 i 85-86) 

Ankietowani rodzice/opiekunowie 100 uczniów klas I-VI wskazywali, że: 

 59 – uczniowie zawsze spożywali mleko (czasami w szkole, czasami w domu), 

 13 – uczniowie zawsze spożywali mleko w domu, 

 12 – uczniowie czasami przynosili produkty do domu i ich nie spożywali, 

 sześciu uczniowie zawsze przynosili produkty do domu i ich nie spożywali, 

Zaledwie siedmiu odpowiedziało, że uczniowie zawsze spożywali otrzymane mleko 
w szkole. W pozostałych trzech przypadkach rodzice/opiekunowie zaznaczali odpowiedź 
„nie dotyczy”.                                                                      (dowód: akta kontroli str. 211-217) 

 

 

                                                      
13  Dz. U. UE.L.2008.183.17, ze zm. 
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Odnosząc się do wyników badania ankietowego Dyrektor Szkoły stwierdził, 
że: „w przedstawionych sytuacjach nie zawsze można zgodzić się z rodzicami, gdyż 
z odpowiedzi w ankietach może wynikać, że źle interpretują zadane pytania. Jeżeli chodzi 
o małe urozmaicenie, dostarczany asortyment jest uzależniony od pory roku. Osobiście 
nie spotkałem ze stanowiskiem rodzica, który wyrażałby niezadowolenie z produktów. 
Dzieje się wręcz przeciwnie. Rodzice chwalą te programy. Przedstawiony w ankietach 
procent głosów niezadowolenia również nie jest adekwatny do sytuacji rzeczywistej, gdyż 
w rozmowach i spotkaniach z rodzicami przeważają opinie pozytywne. Odnoszę wrażanie, 
że wielu rodzicom brakuje wiedzy na temat co dzieci jedzą w szkole”. 
                                                                                                   (dowód: akta kontroli str. 245) 

W budynku Szkoły (przy szatniach, na korytarzu, przy wejściu do stołówki) zostały 
umieszczone „Zasady korzystania z produktów żywnościowych w ramach programów 
„Szklanka mleka” oraz „Owoce i warzywa w szkole”, obowiązujące uczniów, nauczycieli 
oraz rodziców. Zasady podpisał Dyrektor Szkoły. Według nich, uczeń jest zobowiązany 
do spożywania mleka oraz owoców i warzyw na terenie Szkoły. Wymienione produkty 
nie mogą być wynoszone poza jej teren.                                     (dowód: akta kontroli str. 60) 

1.4.3. W latach szkolnych 2013/2014 i 2014/2015 Szkoła uczestniczyła w programie 
„Zachowaj Równowagę”14, który był realizowany przez Instytut Żywności i Żywienia, dzięki 
dofinansowaniu z funduszu szwajcarskiego. Program skierowany był do wszystkich 
uczniów, a udział w nim wzięło – w latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 – odpowiednio 
385 i 443 uczniów. W ramach programu odbywały się m.in. konkursy plastyczne, quizy 
dotyczące zdrowego żywienia, wspólnie przyrządzano zdrowe potrawy: sałatki, przekąski, 
desery, prowadzono zajęcia rekreacyjno-sportowe dla dzieci i ich rodziców, dokonano 
przeglądu asortymentu sklepiku szkolnego z którego usunięto niektóre produkty, głównie 
zawierające dużą ilość cukru i konserwantów oraz zorganizowano konferencję „Szklanka 
Mleka – Inwestycja w Przyszłość” (wzięli w niej udział dyrektorzy szkół, intendenci, 
nauczyciele propagujący edukację zdrowotną oraz przedstawiciele uczniów zaproszonych 
szkół). Efektem realizacji projektu było uzyskanie przez Szkołę certyfikatu „Szkoła Przyjazna 
Żywieniu i Aktywności Fizycznej”.                           (dowód: akta kontroli str. 6-7, 87-95 i 200) 

1.4.4. W latach szkolnych 2014/2015, 2015/2016 i 2016/2017 (na 30 września) odpowiednio 
33, 35 i 28 uczniów Szkoły objętych było programem „Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania”. Wsparcie w postaci objęcia programem otrzymali wszyscy uczniowie, którzy 
się o nie ubiegali.                                                                        (dowód: akta kontroli str. 6-7) 

Na przykład w I półroczu 2015 roku uczniom wydano 6.132 posiłki w ramach tego 
programu.                                                                   (dowód: akta kontroli str. 107-115 i 125) 

Dodatkowo dożywianie odbywało się na podstawie tzw. „list dyrektorskich”, sporządzanych 
na mocy pkt. V.2. Wieloletniego Programu Wspierania Finansowego Gmin w Zakresie 
Dożywiania „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania na lata 2014 – 2020, stanowiącego 
załącznik do uchwały nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie 
ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania 
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020. W ramach „list dyrektorskich” 
w latach szkolnych 2014/2015, 2015/2016 i 2016/2017 (na 30 września) ciepły posiłek 
spożywało odpowiednio ośmiu, sześciu i pięciu uczniów. W Szkole nie udzielano zwolnienia 
rodziców albo ucznia z całości lub części opłat na mocy art. 67a ustawy o systemie oświaty. 

(dowód: akta kontroli str. 106,117 i 236) 

1.5. W Szkole zapewniono uczniom możliwość spożycia gorącego posiłku. Obiady 
przygotowywane były w stołówce szkolnej.                               (dowód: akta kontroli str. 125) 

W latach szkolnych 2014/2015, 2015/2016 i 2016/2017 (na 30 września) obiady w szkole 
spożywało odpowiednio 228, 244 i 189 uczniów, w tym 195, 209 i 161 uczniów, którym 
obiady wykupili rodzice oraz 33, 35 i 28 uczniów w ramach programu „Pomoc państwa 
w zakresie dożywiania”.                                                                 (dowód: akta kontroli str. 9) 

                                                      
14 www.zachowajrownowage.pl. Podstawowym celem programu jest promocja zdrowego stylu życia, w tym zapobieganie 

nadwadze i otyłości oraz innym przewlekłym chorobom niezakaźnym, poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia 
i aktywności fizycznej. 

http://www.zachowajrownowage.pl/
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W dniu 11 października 2016 r. pracownik PSSE w Białymstoku pobrał próbkę żywności 
(surówka z marchwi, selera i jabłka) i przekazał ją do Działu Laboratoryjnego Wojewódzkiej 
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku, w celu przeprowadzenia badań 
mikrobiologicznych. Żadna z pięciu badanych próbek nie wykazała obecności pałeczek 
z rodzaju Salmonella (w 25g), zaś liczba Listeria monocytogenes (w 1 g w temp. 37ºC) była 
w każdej z nich poniżej 10.                                 (dowód: akta kontroli str. 138-141 i 157-160) 

Ponadto na zlecenie NIK:  

a) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny („PPIS”) w Białymstoku przeprowadził 
kontrolę oceny żywienia serwowanych posiłków. Do badania pobrano próbkę obiadu 
z 11 października 2016 r., w celu oznaczenia zawartości białka, tłuszczów, 
węglowodanów, chlorku sodu oraz wartości energetycznej. Wyniki badania, które 
zostało przeprowadzone przez Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Białymstoku zostały omówione w dalszej części wystąpienia 
pokontrolnego, w sekcji „Ustalone nieprawidłowości”. 

b) Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny dokonał oceny żywienia 
na podstawie jadłospisu dekadowego (6 – 20 października 2016 r.) oraz raportów 
magazynowych15. Analiza obiadów 2-daniowych wykazała zawartość tłuszczy oraz 
wartość energetyczną w normie. Przy układaniu jadłospisu wykorzystano zasadę 
dotyczącą różnorodności posiłków pod względem konsystencji, barwy, smaku i zapachu, 
a także stosowanych technik kulinarnych w zakresie przygotowywania posiłków (potrawy 
gotowane, duszone i smażone). Uznano, że posiłki były urozmaicone, sporządzone 
z różnych grup środków spożywczych: produkty zbożowe lub ziemniaki, warzywa albo 
owoce, produkty mleczne, mięso, ryby, nasiona roślin strączkowych oraz tłuszcze. 
Przy planowaniu jadłospisu uwzględniano także sezonowość warzyw i owoców. 
Jadłospis spełniał również wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 
2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom 
i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki 
spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych 
jednostkach16. Wyniki badania jadłospisu dekadowego odbiegające od obowiązujących 
norm żywienia zostały zaprezentowane w dalszej części wystąpienia pokontrolnego, 
w sekcji „Ustalone nieprawidłowości. 

                                               (dowód: akta kontroli str. 138-141,161-167,169-180 i 237-242) 

Uczniowie spożywali obiady podczas dwóch przerw (każda trwająca 20 minut). Na pierwszej 
z nich (od 11:30 do 11:50), obiad spożywali uczniowie klas I-III, a na drugiej (od 12:35 
do 12:55) – uczniowie klas IV-VI.                                               (dowód: akta kontroli str. 125) 

Sposób organizacji lekcji umożliwiał wszystkim dzieciom zjedzenie obiadu. W 5-dniowym 
tygodniu zajęć lekcyjnych nie odnotowano przypadków, by któryś z oddziałów kończył 
zajęcia lekcyjne przed zaplanowaną przerwą obiadową. 

Przedstawiony sposób organizacji przerw obiadowych zapewniał uczniom możliwość 
spożycia posiłku w bezpiecznych warunkach. Najmłodsi uczniowie spożywali obiady pod 
stałym nadzorem wychowawców, którzy m.in. pomagali nalewać zupę do talerzy. Wszyscy 
uczniowie spożywający obiad w dniu oględzin (7 listopada 2016 r.) mieli miejsce 
w stołówce, nie stwierdzono przypadków oczekiwania uczniów na wolne miejsca bądź 
niespożycia obiadu ze względu na brak miejsca w stołówce. Stołówka wyposażona była 
w wystarczającą liczbę miejsc.                                                  (dowód: akta kontroli str. 125) 

Sposób organizacji obiadów wydawanych dzieciom korzystającym z programu „Pomoc 
państwa w zakresie dożywiania” zabezpieczał je przed stygmatyzacją. Wszyscy uczniowie 
(niezależnie od źródła finansowania obiadu) dostawali ten sam posiłek, w takich samych 
talerzach, spożywali posiłek podczas tych samych przerw, co uczniowie, którym obiady 
wykupili rodzice/opiekunowie.                                                    (dowód: akta kontroli str. 125) 

                                                      
15  Ocena żywienia w Szkole została przeprowadzona metodą szacunkową na podstawie przedłożonych wykazów surowców, 

środków spożywczych i ich gramatury za okres od 6 do 20 października 2016 r. przy pomocy programu WIKT w wersji 
3.0.001.Pro, w porównaniu z obowiązującymi normami żywienia dla ludności Polski. 

16  Dz. U. poz. 1154. Rozporządzenie zwane dalej „rozporządzeniem z 26 lipca 2016 r.” 
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W okresie objętym kontrolą koszt obiadu był niezmienny i wynosił 2,80 zł (tzw. „wsad 
do kotła”). Natomiast cena obiadu dla pracowników Szkoły wyniosła 7 zł. W wyjaśnieniu 
starszy intendent podała, że: „zgodnie z decyzją Dyrektora Szkoły oraz PPIS w Białymstoku 
z obiadów na terenie Szkoły mogą korzystać tylko uczniowie oraz pracownicy. Obiady 
nie mogą być wynoszone poza teren Szkoły”.  
                                                                  (dowód: akta kontroli str. 96-99,100-105 i 243-244) 

W latach 2015 – 2016 (do 30 września) nie odnotowano przypadków zatruć pokarmowych 
wśród uczniów Szkoły.                                                               (dowód: akta kontroli str. 228) 

W Szkole nie ma automatów z niezdrową żywnością.               (dowód: akta kontroli str. 200) 

1.6. Na dzień rozpoczęcia kontroli NIK Szkoła zapewniała uczniom nieograniczony dostęp 
do wody niegazowanej z saturatora.                                          (dowód: akta kontroli str. 200) 

1.7. W dniu 12 października 2016 r. PPIS w Białymstoku przeprowadził kontrolę sklepiku 
szkolnego prowadzonego przez Spółdzielnię Uczniowską „Grosz do grosza” W jej wyniku 
ustalono, że asortyment sklepiku był zgodny z wymaganiami zawartymi w przepisach 
rozporządzenia z dnia 26 lipca 2016 r.                               (dowód: akta kontroli str. 152-156) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
nieprawidłowość, polegającą na zawyżeniu o 4,2%17 udziału białka i ponad trzykrotnie 
(wynosiła 6,3g, przy zalecanej 1,5 – 2 g18) zawartość chlorku sodu w serwowanych 
posiłkach, co wykazała kontrola PPIS w Białymstoku przeprowadzona 11 października 
2016 r. 

Dyrektor Szkoły w piśmie skierowanym do PPIS w Białymstoku stwierdził, że: „w stołówce 
szkolnej przestrzegane są zalecenia spożycia soli. Wykazane w badaniach przekroczenie soli 
wynika z pomyłki kucharki, która w danym dniu dwa razy posoliła posiłek obiadowy. 
Żeby uniknąć w przyszłości takich sytuacji wyznaczono osobę odpowiedzialną za solenie 
i słodzenie potraw. W kuchni nie jest przechowywana sól. Wydawana jest na bieżąco przez 
intendenta szkoły. Przeanalizowano też kaloryczność przygotowywanych potraw i wagę 
wydawanych potraw. Kucharki zostały poinstruowane o zaleceniach”.  
                                                                                                 (dowód: akta kontroli str. 166-168) 

Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w ocenie żywienia (nr 3/2016) 
z 21 listopada 2016 r. stwierdził nadmierną podaż: sodu (o 179%), fosforu (o 77%), 
magnezu (o 138%), żelaza (o 120%), witaminy A (o 313%), witaminy E (o 65%), tiaminy 
(o 151%), ryboflawiny (o 67%), witaminy B6 (o 335%), witaminy B12 (o 45%) i witaminy C 
(o 149%). Analiza wykazała również zawyżony o 230% udział białka w stosunku do normy 
(EAR). Głównym źródłem białka było mięso wieprzowe lub drobiowe. Mały udział stanowiły 
zaś ryby, mleko i produkty mleczne. Ponadto w jadłospisie nie było zaznaczonych 
substancji lub produktów powodujących alergie bądź nietolerancję, co było niezgodne 
z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
Nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom 
informacji na temat żywności19. W wyjaśnieniu starszy intendent podała, że: „w stołówce 
szkolnej zgodnie z „Wytycznymi żywienia dzieci w wieku szkolnym korzystających 
z żywienia w szkole”, w obiedzie wartość soli dodanej nie przekracza 1,5-2g/osobę 
(na szkoleniu potwierdzono, że taką ilość można bezpiecznie dodać do obiadu). 
W badanym okresie zużyto 3,35 kg soli/1980 osobodni = 1,7g na osobę), w tym o obniżonej 
zawartości sodu. W stołówce nie stosuje się przypraw z dodatkiem soli, glutaminianu sodu. 
W dużym stopniu sól wykorzystuje się do gotowania potraw z ziemniaków, ryżu, makaronu, 
gdzie sól nie przechodzi w 100% do potrawy, tylko wylewana jest z wodą. Normy 
żywieniowe nie są realizowane bezwzględnie każdego dnia, lecz bilansują się w dłuższym 
okresie (jadłospisy zmieniają się, występują w nich potrawy bezmięsne). W związku z tym, 

                                                      
17  Kryteria – Normy żywienia dla populacji polskiej – nowelizacja. Redaktor naukowy: prof. dr hab. med. Mirosław Jarosz, 

2012. 
18  Kryteria – „Zalecenia dotyczące wartości odżywczej posiłków, ze szczególnym uwzględnieniem obiadów w szkole”, 

Traczyk I, Wolnicka K.  
19  Zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1924/2006 i (WE) Nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy 

Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady, dyrektywy Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenie Komisji (WE) Nr 608/2004. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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mogą się pojawiać okresy, gdzie białko faktycznie występuje w nadmiarze, a w innych jest 
go mniej (jest więcej potraw bezmięsnych). Podobna sytuacja występuje w przypadku 
witamin lub mikroelementów”.                              (dowód: akta kontroli str.169-180 i 237-244) 

2. Środki finansowe na realizację programów 

2.1. Na lata 2015 i 2016 w planie finansowym Szkoły nie planowano środków na działania 
edukacyjne dotyczące problematyki nadwagi, otyłości i niedożywienia wśród młodzieży 
szkolnej. Szkoła nie ponosiła wydatków związanych z realizacją programów żywieniowych. 
Owoce, warzywa i mleko były dostarczane do Szkoły nieodpłatnie, na podstawie umów 
zawartych z ich dostawcą.                                                  (dowód: akta kontroli str. 181-191) 

Natomiast w lutym 2015 roku Dyrektor Szkoły uczestniczył w szkoleniu na temat „Formacja 
i cukrzyca”, organizowanym przez Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego 
w Białymstoku. W tym samym roku, w szkoleniu na temat „Zasad układania jadłospisu” 
uczestniczyła starszy intendent. Organizatorem szkolenia był ZDZ w Białymstoku. 

                                                                           (dowód: akta kontroli str. 227) 

Ponadto 30 września 2015 r. Urząd Miejski w Białymstoku poinformował Dyrektora Szkoły 
o przyznaniu 5.000 zł na zakup wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy 
przedlekarskiej. Szkoła w grudniu 2015 roku zakupiła wyposażenie tego gabinetu 
za 4.494,14 zł (m.in. wagę lekarską i meble).                     (dowód: akta kontroli str. 225-226) 

2.2. W Szkole nie funkcjonowały pisemne procedury dotyczące weryfikacji ilościowej 
i jakościowej otrzymywanych produktów w ramach realizowanych programów żywieniowych. 
Dostawę odbierała starszy intendent, która przy odbiorze owoców, warzyw i mleka 
przeliczała ilość otrzymanych produktów, porównując ją z dokumentem wydania 
przygotowanym przez dostawcę.                                     (dowód: akta kontroli str. 56 i 83-85) 

Starszy intendent na bieżąco prowadziła ewidencję dostarczonych i udostępnionych 
produktów w ramach programu „Owoce i warzywa w szkole”. Prowadzono ją ręcznie, 
odnotowując m.in. datę, ilość i rodzaj rodzajów dostarczonych produktów oraz datę i ilość 
rodzajów produktów udostępnionych uczniom. Odpowiadało to wymogom załącznika nr VA 
do „Warunków  uczestnictwa w programie „Owoce i warzywa w szkole” w roku szkolnym 
(…)”. Natomiast w przypadku programu „Mleko w szkole” ewidencja prowadzona była 
na druku „Ewidencja dostaw mleka i przetworów mlecznych do placówki oświatowej”. 
Zawierała ona takie informacje, jak np. datę dostawy, rodzaj mleka i przetworów mlecznych, 
zawartość tłuszczu (w %) oraz ilość w litrach. W Szkole prowadzono również ewidencję 
ilości spożytego przez uczniów mleka, które wydawane było na bieżąco, w dniu dostawy 
(trzy razy w tygodniu: w poniedziałek, wtorek i czwartek). Po odbiór mleka zgłaszali się 
wyznaczeni przez nauczycieli uczniowie (po dwóch z danego oddziału). 

                                    (dowód: akta kontroli str. 69-82, 59, 85 i 230-234) 

W przypadku programu „Owoce i warzywa w szkole”, w roku szkolnym 2015/2016, umowa 
z 20 lipca 2015 r. została aneksowana 21 września 2015 r., w celu zmiany liczby uczniów 
uczestniczących w programie – z 274 do 279. W latach 2015 – 2016 nie aneksowano 
natomiast umów dotyczących programu „Mleko w szkole”. W wyjaśnieniu starszy intendent 
stwierdziła: „jeżeli zdarzają się przypadki, że zostają niewielkie ilości mleka, to zgodnie 
z zaleceniami Dyrektora Szkoły mleko jest rozdawane tylko chętnym uczniom, zwłaszcza 
z klas sportowych. Natomiast w sytuacji, kiedy zostają większe ilości mleka wówczas, 
na bieżąco, kontaktuję się telefonicznie z dostawcą w celu zmniejszenia ilości mleka 
dostarczanego do Szkoły. Zdarzały się również przypadki, że dzwoniłam do dostawcy 
o dostarczenie większej ilości mleka”.                (dowód: akta kontroli str. 42-54, 61-68 i 235) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 
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3. Monitorowanie i nadzór nad sposobem wdrażania zasad zdrowego 
żywienia 

W Szkole nie wprowadzono odrębnych uregulowań dotyczących monitorowania i nadzoru 
nad realizacją programów żywieniowych. Natomiast w latach 2015 – 2016 na posiedzeniach 
trzech rad pedagogicznych były omawiane zagadnienia dotyczące realizacji zadań 
w zakresie edukacji zdrowotnej w szkole.                          (dowód: akta kontroli str. 192-199) 

Dyrektor Szkoły wyjaśnił, że: „monitorowanie wdrażania zasad zdrowego żywienia odbywa 
się na bieżąco przy realizacji, a także po zakończeniu danego projektu lub przedsięwzięcia. 
Zapoznaję się z realizacją działań poprzez rozmowy z nauczycielami, uczniami i rodzicami, 
obserwowanie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, konkursów, występów scenicznych, dram 
na temat żywienia, ogólnoszkolnych festynów o żywności i higienie życia człowieka, 
czy działań prozdrowotnych w zakresie pracy każdego oddziału klasowego. Działania 
te opisywane są w notatkach, sprawozdaniach, relacjach umieszczanych na stronie 
internetowej szkoły, ulotkach, plakatach, w dokumentacji fotograficznej. Monitorowanie 
wdrażania zasad zdrowego żywienia, odbywa się także poprzez analizę sprawozdań 
składanych przez nauczycieli i koordynatorów prowadzących w naszej szkole zagadnienia 
zdrowia i higieny uczniów. Sprawozdania i wnioski przedstawiane są na zakończenie 
każdego semestru na zebraniu rady pedagogicznej. W celu poszerzenia działań w tym 
zakresie w szkole powołani są koordynatorzy zespołów: Zespół ds. Higieny Zdrowia 
Uczniów w tym szkolna pielęgniarka oraz Zespół ds. Projektów Prozdrowotnych w klasach 
I - VI”.                                                                                      (dowód: akta kontroli str. 40-41) 

W okresie objętym kontrolą PPIS w Białymstoku, z własnej inicjatywy, przeprowadził 
w szkole cztery kontrole oceny stanu sanitarnego oraz jakości żywności i żywienia. 
W trakcie jednej z nich, przeprowadzonej 12 września 2016 r., dokonano oceny teoretycznej 
jadłospisu jesiennego. Wykazała ona, że jadłospis spełnia zasady racjonalnego żywienia. 
„Zestawy posiłków są urozmaicone, prawidłowo zestawione pod względem: barwy, 
konsystencji, zawierają pełnowartościowe białko, warzywa świeże, gotowane. 
Dzieci przedszkolne otrzymują owoce. Dzieciom podawane są kompoty sporządzane 
na bazie owoców, herbaty owocowe”.  

W latach 2015 – 2016 (do 30 października) Urząd Miejski w Białymstoku i ARR 
nie kontrolowały w Szkole realizacji programów oraz zasad zdrowego żywienia. 
                                                                            (dowód: akta kontroli str. 127-137 i 142-146) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

4. Działania edukacyjne i organizacyjne kształtujące prawidłowe nawyki 
żywieniowe 

W okresie objętym kontrolą w Szkole podejmowano liczne działania mające na celu 
promowanie zasad zdrowego żywienia oraz kultury fizycznej. Na przykład: 

 dokonano przeglądu asortymentu sklepiku szkolnego (usunięto niektóre produkty, 
głównie zawierające dużą ilość cukru i konserwantów, zastępując je zdrowszymi: 
kanapki, owoce, płatki śniadaniowe),  

 wśród rodziców przeprowadzono ankietę dotyczącą jakości żywienia uczniów w szkole 
i poza nią (w ocenie Szkoły wyniki ankiety pomogły poprawić jakość żywienia oraz 
uświadomić rodzicom, jaki wpływ na zdrowie i życie dzieci ma zdrowe odżywianie się 
i aktywność fizyczna), 

 zorganizowano konferencję „Szklanka Mleka – Inwestycja w Przyszłość”, w której udział 
wzięli dyrektorzy szkół, intendenci, nauczyciele propagujący edukację zdrowotną oraz 
przedstawiciele uczniów zaproszonych szkół (wykład wygłosił prof. dr hab. Wojciech 
Cichy, Prezes Fundacji „Mleko dla Szkół, Mleko dla Zdrowia”),  

 wychowawcy klas jako stały element procesu dydaktyczno-wychowawczego wprowadzili 
„zdrowe piątki”, czy „zielone środy”, polegające na spożywaniu przez uczniów w tych 
dniach tylko zdrowych produktów, 
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 zorganizowano wycieczki uczniów do gospodarstwa ekologicznego „Bobrowa Zagroda” 
w Siemianówce, 

 uczniowie z koła teatralnego przygotowali przedstawienie związane ze zdrowym 
odżywianiem oraz wpływem higieny na zdrowie, pt. „Zabawna historia o zdrowiu”. 

                                                                                            (dowód: akta kontroli str. 201-204) 

Stosownie do przepisu § 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
28 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu realizacji środków towarzyszących, które służą 
zapewnieniu skutecznego wykonania programu „Owoce i warzywa w szkole”20, w latach 
szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 w Szkole zrealizowano minimum po dwa zadania 
w każdym semestrze kształtujące zdrowe nawyki żywieniowe uczniów oraz wzbogacające 
wiedzę o pochodzeniu produktów rolnych. W latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 były 
to np. warsztaty kulinarne, hodowla nowalijek, konkursy plastyczne oraz wycieczki 
edukacyjne do gospodarstwa ekologicznego w Siemianówce. Informacje o realizacji zadań 
dodatkowych Szkoła przekazywała do ARR w formie zwrotnej ankiety przesyłanej przez 
Agencję.                                                                              (dowód: akta kontroli str. 205-210) 

Zadania edukacyjne dotyczące zdrowego odżywiania się były realizowane przez 
wychowawców oraz pedagoga szkolnego. Osoby te nie posiadały wykształcenia 
kierunkowego z zakresu dietetyki oraz nie przechodziły specjalistycznych szkoleń w tym 
zakresie. W październiku 2016 roku odbyło się spotkanie wychowawców dwóch klas 
drugich i trzecich (wraz uczniami) z dietetykiem. Ponadto w ramach realizowanych 
programów lub działań edukacyjnych nauczyciele byli wspierani materiałami 
informacyjnymi.                                                                   (dowód: akta kontroli str. 37 i 227) 

Oględziny sposobu spożywania drugiego śniadania przez uczniów klasy trzeciej (a i b) 
wykazały, że wychowawca nie spożywał posiłku z uczniami. Ponadto oględziny 
tzw. przerwy śniadaniowej w Szkole (trwającej od godz. 10:35 do 10:45) wykazały, 
że nauczyciel dyżurujący w stołówce szkolnej nie spożywał posiłku wspólnie z uczniami 
(klasy piątej i szóstej). W tym czasie nauczyciel sprawdzał kto zjadł śniadanie, 
czy uczniowie nie potrzebują pomocy, czy w sali panuje spokój i porządek. Wśród uczniów, 
którzy spożywali śniadanie nie stwierdzono przypadków spożywania żywności niezalecanej, 
jak np. słodycze.                                                            (dowód: akta kontroli str. 57, 86 i 220) 

W Szkole (przy szatniach, na korytarzach oraz w stołówce) na tablicach informacyjnych 
zawieszono liczne materiały informacyjne o zdrowym żywieniu oraz zachęcające 
do aktywności fizycznej. Na przykład: „Zasady zdrowego odżywiania”, „Śniadanie daje 
moc”, Talerz zdrowia”, „Piramida żywienia”, „Zasady korzystania z produktów 
żywnościowych w ramach programów Szklanka mleka oraz Warzywa i owoce w szkole”, 
„Ruch jest lekarstwem na wszystko” oraz „Bądź zdrowy! Zamień”. Na terenie Szkoły 
nie znajdowały się reklamy żywności niezalecanej oraz nie ma automatów z taką 
żywnością.                                                                                 (dowód: akta kontroli str. 200) 

W odpowiedzi na pytanie dotyczące oceny współpracy z rodzicami w zakresie kształtowania 
nawyków żywieniowych dzieci, Dyrektor Szkoły wyjaśnił, że: „współpraca z rodzicami 
naszych uczniów w zakresie kształtowania nawyków żywieniowych dzieci jest dobra 
i korzystna dla środowiska szkolnego. Rodzice włączają się do pomocy przy 
organizowanych przez szkołę: spotkaniach, festynach, konkursach o tematyce z zakresu 
higieny żywienia i zdrowej żywności. Wielu rodziców zgłasza propozycje dotyczące 
np. asortymentu artykułów sprzedawanych w sklepiku szkolnym, podpowiada jakie zdrowe 
artykuły spożywcze oraz gdzie można nabyć do sprzedaży w sklepiku. Propozycje 
te są akceptowane i w miarę możliwości realizowane przez szkołę. We współpracy 
z rodzicami założono w szkole Spółdzielnię Uczniowską „Grosz do Grosza” mającą 
w swoich założeniach zapoznawać dzieci z zasadami ekonomii, organizacji pracy, 
współpracy, tworzenia szkolnego systemu zdrowego żywienia wśród naszych uczniów, 
a także ich rodzin. W porozumieniu z Radą Rodziców w szkole zainstalowano punkty 
poboru wody pitnej, a także finansowane są nagrody konkursowe, czy gadżety do szkolnej 
akcji poszanowania żywności, czyli całkowitego spożywania obiadu w szkole. Zabiegamy 

                                                      
20 Dz. U. poz. 1151. 
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o to by do działań ww. zakresie włączało się coraz więcej rodziców, gdyż od nich 
w pierwszym rzędzie zależy jak skuteczna będzie edukacja prozdrowotna ich dzieci”.  

(dowód: akta kontroli str. 40-41) 

Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w grupie 16 wychowawców klas I-VI (100% 
populacji) wykazały m.in., że: 

 ośmiu z nich (50%) jest zdecydowanie zadowolonych z realizowanych w Szkole 
programów dotyczących zdrowego żywienia, a sześciu (37,5%) raczej tak, 

 w 12 z 34 odpowiedzi (35,3%) wskazano, że najskuteczniejszą formą zapoznawania 
uczniów z zasadami zdrowego żywienia są zajęcia dydaktyczne w szkole, 
a w 13 (38,2%) – wspólne sporządzanie posiłków,  

 siedmiu nauczycieli (43,5%) uważa, że rodzice raczej nie wspierają działań Szkoły 
w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych dzieci; w opinii pięciu (31,2%) 
rodzice raczej wspierają takie działania.                       (dowód: akta kontroli str. 218-219) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że wspólne spożywanie śniadań nauczyciela 
z uczniami jest bardzo ważne dla kształtowania nawyków żywieniowych dzieci21, 
co potwierdzili m.in. wychowawcy w badaniach ankietowych. Oględziny sposobu 
spożywania drugiego śniadania przez uczniów klasy trzeciej, piątej i szóstej wykazały 
jednak, że nauczyciel nie spożywał drugiego śniadania z uczniami.  

Dyrektor wyjaśnił, że: „w latach 2015 – 2016 (do 30 października) uczniowie klas I – III 
spożywali wspólne śniadania z wychowawcami w swoich salach lekcyjnych lub w stołówce 
szkolnej. Istotnym faktem potwierdzającym regułę wspólnego spożywania śniadań 
wychowawców z dziećmi jest utworzony w szkole Regulamin Spożywania Śniadań 
w stołówce szkolnej, dystrybucja herbaty w stołówce czy dyżury nauczycieli podczas 
spożywania śniadań w stołówce. W w/w okresie zdarzały się sporadyczne sytuacje, 
że wychowawczyni prowadząc nadzór nad spożywaniem śniadania przez swoich 
wychowanków, sama nie korzystała ze śniadania z przyczyn czasami zdrowotnych 
lub osobistych a czasami z przyczyn organizacyjnych, polegających np. na tym, 
że nauczycielka musiała w tym momencie uporządkować w sali lekcyjnej pomoce 
dydaktyczne przygotowując przybory do następnej lekcji czy zajęć. W klasach starszych 
IV – VI sytuacja wyglądała nieco inaczej, gdyż wychowawcy tych klas częstokroć nie mieli 
kontaktu ze swoimi podopiecznymi (zajęcia niezintegrowane), a nauczycielem 
nadzorującym spożywanie śniadania przez uczniów był nauczyciel dyżurujący nad 
spożywaniem śniadań w stołówce szkolnej, który na swoim dyżurze nie spożywał 
śniadania”.                                                     (dowód: akta kontroli str. 57, 86, 200 i 221-222) 

IV. Wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej 
Izbie Kontroli22, wnosi o przygotowywanie posiłków spełniających zalecenia Inspekcji 
Sanitarnej. 

                                                      
21  Na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej Ośrodek Rozwoju Edukacji przygotował i opublikował poradnik dla dyrektorów 

szkół, pracowników szkół i rodziców pt. ˝Wspólne drugie śniadanie w szkole˝. Celem poradnika jest pomoc szkołom 
w organizacji drugich śniadań spożywanych przez uczniów wszystkich klas wspólnie z wychowawcą lub innym 
nauczycielem. Takie rozwiązanie służy kształtowaniu postawy świadomego, a nie pośpiesznego spożywania posiłków, scala 
też społeczność klasową i szkolną oraz uczy postawy szacunku do siebie i innych. W stanowisku Ministra Edukacji 
Narodowej, Ministra Zdrowia oraz Ministra Sportu i Turystyki w sprawie działań podejmowanych przez szkoły w zakresie 
zdrowego żywienia uczniów zapisano, że: „(…) ważną rolę w zaspokajaniu potrzeb żywieniowych dzieci i młodzieży oraz 
w kształtowaniu właściwych zachowań w tym zakresie powinna odgrywać szkoła. Dla realizacji tych zadań niezbędne jest 
podjęcie przez szkoły wszystkich typów działań w zakresie wspierania zdrowego żywienia uczniów, w tym szczególnie: 
umożliwienie uczniom dostępu do produktów i napojów o najwyższych walorach zdrowotnych oraz właściwa organizacja 
posiłków, w tym: tworzenie warunków umożliwiających spożywanie śniadań szkolnych w klasach przez wszystkich uczniów, 
wspólnie z nauczycielem.” 

22  Dz. U. z 2015 r. poz. 1096, ze zm. Ustawa zwana dalej: „ustawą o NIK”. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Wnioski pokontrolne 



 

14 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden kierownikowi 
jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK, kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo 
zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 
21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK 
w Białymstoku. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK, proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania 
uwag i wykonania wniosku pokontrolnego oraz o podjętych działaniach lub przyczynach 
niepodjęcia tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawienia 
informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń w całości 
lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

Białystok, dnia 28 grudnia 2016 r.  
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