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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 Bydgoszczy 

Kontroler Jerzy Kuzyniak, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LBY/67/2016 z dnia 20 września 2016 r.  

(Dowód: akta kontroli str. 1,2) 

Jednostka 

kontrolowana 
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Toruniu1  

Kierownik jednostki 

kontrolowanej 
Beata Cieszkowska, Dyrektor 

(Dowód: akta kontroli str. 3) 

II. Ocena kontrolowanej działalności2 
W okresie objętym kontrolą3, w Szkole podejmowano działania na rzecz wdrożenia 
zasad zdrowego żywienia. W latach szkolnych 2015/2016-2016/2017 Szkoła 
uczestniczyła w programach rządowych, takich m.in. jak: „Owoce i warzywa 
w szkole” oraz „Mleko w szkole”. Zastrzeżenia Izby do realizacji tych programów 
dotyczą jedynie tego, że Szkoła, uczestnicząc w Programie „Mleko w szkole” nie 
posiadała pełnej wiedzy o liczbie uczniów z nietolerancją laktozy i w konsekwencji 
nie zamawiała dla nich produktów mlecznych pozbawionych laktozy albo 
zawierających jej obniżoną zawartość.  

Realizacji programów żywieniowych towarzyszyły stosowne działania edukacyjne 
i organizacyjne prowadzone w Szkole, takie m.in. jak: lekcje przyrody oraz godziny 
wychowawcze, obejmujące tematykę zdrowego trybu życia i odżywiania, pogadanki 
pielęgniarek (w niektórych przypadkach połączone z zajęciami warsztatowymi), 
apele porządkowe uwzględniające tematykę zdrowego odżywiania. W Szkole nie 
umieszczono automatów z niezdrową żywnością, ani reklam żywności niezalecanej. 

Z przeprowadzonych w Szkole badań przesiewowych wynika jednak, że pomimo 
tych działań, w 2015 r. 19,9 % uczniów objętych tymi badaniami4, a w 2016 r. – 
23,3% uczniów, miało nieprawidłową masę ciała (niedowagę, nadwagę albo 
otyłość). Izba zwraca jednak uwagę, że Szkoła nie posiadła pełnych danych z tego 
zakresu w odniesieniu do 2015 roku, ponieważ w roku szkolnym 2015/2016 
higienistka szkolna udzielająca w Szkole świadczeń profilaktyki zdrowotnej na 
zlecenie Narodowego Funduszu Zdrowia nie poddała testom przesiewowym 
12 uczniów, których ten obowiązek dotyczył.  

W Szkole zapewniono właściwe warunki do przygotowania i dystrybucji posiłków, 
z których korzystali także uczniowie objęci programem „Pomoc państwa w zakresie 

                                                      
1 Dalej: „Szkoła”. 
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 Lata szkolne 2015/2016 oraz 2016/2017 do czasu zakończenia kontroli, tj. do dnia 20 grudnia 2016 r. 
4 tj. uczniów klas „0”, III i V. 
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dożywiania”, jak również uczniowie – co wymaga podkreślenia – dla których Szkoła 
pozyskała środki na dożywianie z innych źródeł (m.in. z Caritas, parafii katolickich, 
samorządu uczniowskiego). 

Kontrola przeprowadzona na zlecenie NIK przez Powiatowego Państwowego 
Inspektora Sanitarnego w Toruniu5 wykazała jednak nieprawidłowości w zakresie 
higieny przygotowywania posiłków. Na jednym z trzech badanych sprzętów 
kuchennych stwierdzono bowiem przekroczenie ogólnej liczby drobnoustrojów, co 
świadczyło o nieskutecznym procesie mycia sprzętu. 

Kontrola wykazała również, że podawane w stołówce szkolnej posiłki były 
nadmiernie kaloryczne (wartość energetyczna obiadu dwudaniowego wynosiła 
115% normy) oraz miały nieprawidłowy skład, tj. np.: nadmierną – w stosunku do 
obowiązujących norm – zawartość białka (327%) oraz ponad czterokrotne 
przekroczenie maksymalnej dopuszczalnej ilości sodu (416%). W Szkole nie 
zapewniono uczniom stałego dostępu do wody pitnej niegazowanej, a do obiadów 
podawano napoje przygotowywane na bazie syropów, których głównym składnikiem 
był cukier lub syrop glukozowo-fruktozowy6. Takie odstępstwa od norm żywienia, 
ustalonych przez Instytut Żywności i Żywienia, NIK ocenia jako działanie 
nieprawidłowe.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Realizacja programów żywieniowych 

1.1. W roku szkolnym 2016/20177 do Szkoły, łącznie z oddziałami przedszkolnymi, 
uczęszczało 390 osób, z tego do oddziałów przedszkolnych - 588, do klas I-III - 189, 
a do klas IV-VI - 160.    

(Dowód: akta kontroli str. 184-185) 

Na terenie Szkoły, świadczenia w zakresie profilaktyki zdrowotnej, w tym badania 
przesiewowe9 przeprowadzały: dyplomowana higienistka szkolna10 oraz 
pielęgniarka z Centrum Medycznego11. W ramach badań przesiewowych 
dokonywano pomiarów wysokości i masy ciała, określając współczynnik masy ciała 
(BMI). W roku szkolnym 2015/2016 testom przesiewowym poddano 136 uczniów 
(91,9 %)12 ze 148 uczniów, których ten obowiązek dotyczył, w tym 25 dzieci z klasy 
„0” (71,4 %), 57 uczniów z klas III (98,3 %) i 54 uczniów z klas V (98,2 %). W roku 
szkolnym 2016/2017 takim testom poddano 43 uczniów (24,7 %)13 ze 174 uczniów, 
których ten obowiązek dotyczył, w tym 15 dzieci z klasy „0” (36,6%) oraz 28 uczniów 
z klas V (98,3 %). Do dnia zakończenia kontroli14 nie wykonywano takich badań 
uczniom klas III (planowane są do wykonania w drugim semestrze).  

                                                      
5 Dalej: „PPIS”. 
6 Według oceny sporządzonej na zlecenie NIK przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Krakowie na 
podstawie przedłożonych wykazów surowców, środków spożywczych i ich gramatury za okres od 5 do 16 października  
2016 r. Spożywanie dużych ilości produktów zawierających ten syrop powoduje – w ocenie tej Wojewódzkiej Stacji – szybkie 
tycie i chroniczną otyłość. Syrop ten potęguje apetyt i stałe poczucie głodu oraz jest podejrzewany o powodowanie cukrzycy 
typu 2. 
7 Według stanu na 30 września. 
8 W tym 17 dzieci nie podlegających obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu („czterolatków”).  
Dalej: „klasa 0”. 
9 Zgodnie z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń 
gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r., poz. 86) testy przesiewowe (testy do wykrywania 
zaburzeń) w szkole podstawowej wykonuje pielęgniarka lub higienistka szkolna w trakcie rocznego obowiązkowego 
przygotowania przedszkolnego oraz w klasach III i V. 
10 Świadczenia profilaktyki zdrowotnej na zlecenie Narodowego Funduszu Zdrowia (Indywidualna Praktyka Higienistki Szkolnej 
z Torunia). 
11 W ramach gminnego programu zdrowotnego „Program promocji zdrowia wśród toruńskiej młodzieży”. 
12 Testy przeprowadzone przez higienistkę szkolną. 
13 Testy przeprowadzone przez higienistkę szkolną. 
14 tj. do dnia 20 grudnia 2016 r. 
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Według wskazań higienistki szkolnej, spośród uczniów poddanych tym testom:  

- w roku szkolnym 2015/2016:  

- pięcioro dzieci posiadało niedowagę, tj. 3,7 % uczniów poddanych testom, 
w tym dwoje dzieci z klasy „0”, dwóch uczniów klasy III i jeden uczeń z klasy V, 

- 14 dzieci posiadało nadwagę tj. 10,3 % uczniów poddanych testom, w tym troje 
dzieci z klasy „0”, dziewięciu uczniów klasy III i dwóch uczniów klasy V, 

- ośmioro dzieci było otyłych, tj. 5,9% uczniów poddanych testom, w tym sześciu 
uczniów klasy III i dwóch uczniów klasy V. 

- w roku szkolnym 2016/2017: 

- dwoje dzieci posiadało niedowagę, tj. 4,7 % uczniów poddanych testom, w tym 
jedno dziecko z klasy „0” i jeden uczeń z klasy V, 

- czworo dzieci posiadało nadwagę tj. 9,3 % uczniów poddanych testom, w tym 
dwoje dzieci z klasy „0” i dwóch uczniów klasy V, 

- czworo dzieci było otyłych, tj. 9,3 % uczniów poddanych testom, w tym jedno 
dziecko z klasy „0” i trzech uczniów klasy V. 

Dyrektor Szkoły podała w swoich wyjaśnieniach, że informacja o stwierdzonych 
zaburzeniach masy ciała była przekazywana wychowawcom oraz pedagogowi 
szkolnemu; zadaniem tych pracowników było zwrócenie uwagi rodziców dziecka 
na stwierdzony problem; dyrektor oraz wychowawcy na bieżąco kontaktowali się 
także z nauczycielami wychowania fizycznego w sprawie odpowiedniego 
motywowania powyższych uczniów do aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia. 

(Dowód: akta kontroli str. 78, 124-127, 130-131,184, 255-256, 303-309, 472, 
883-887) 

W programie profilaktyki na lata 2015-2016 oraz w programie wychowawczym ujęto 
takie zadania jak np.: „Wdrażanie zasad zdrowego odżywiania się”15 oraz „Dbałość  
o siebie, swój wygląd, swoje zdrowie i spożywane posiłki”16. W programach tych nie 
wyszczególniono działań dotyczących pomocy tym uczniom, u których stwierdzono 
niedożywienie, nadwagę lub otyłość. Dyrektor Szkoły podała w swoich 
wyjaśnieniach, że programy te nie zawierały opisu szczegółowych działań 
dotyczących dzieci z zaburzeniami masy ciała, ponieważ programy te obejmowały 
jedynie podstawowe działania dotyczące wszystkich uczniów, a nie tylko wybranej 
grupy.  

(Dowód: akta kontroli str. 42-62, 76, 78) 

1.2. Szkoła w latach szkolnych 2015/2016 i 2016/201717 brała udział w realizacji 
siedmiu programów i projektów związanych z kształtowaniem prawidłowych 
nawyków żywieniowych. W przedsięwzięciach tych brała udział następująca liczba 
dzieci: 

 „Owoce i warzywa w szkole” – 251 (99,2 % z 253 w 2015/2016), 229 (99,6 %  
z 230 w 2016/2017) dzieci z oddziałów przedszkolnych odbywających roczne 
przygotowanie przedszkolne i uczniów klas I-III; 

 „Mleko w szkole” – 367 (88,9 % z 413 w 2015/2016), 385 (98,7 % z 390 
w 2016/2017) dzieci z oddziałów przedszkolnych odbywających roczne 
przygotowanie przedszkolne i uczniów klas I-VI;  

                                                      
15 Zadanie nr 3 w Celu 2: Propagowanie zdrowego stylu”. 
16 Zadanie ujęte w rozdziale „Rozwój fizyczny” w Celu głównym „Bezpieczny rozwój uczniów”. 
17 Według stanu na 30 września. 
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 „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 63 (15,3 % z 413 w 2015/2016), 
38 (9,7 % z 390 w 2016/2017) dzieci z oddziałów przedszkolnych odbywających 
roczne przygotowanie przedszkolne i uczniów klas I-VI; 

 „Myślę, co jem – profilaktyka otyłości i chorób dietozależnych wśród  
dzieci” – 51 (13,9, % z 366 w 2015/2016) uczniów klas I-VI18; 

 „Program promocji zdrowia wśród toruńskiej młodzieży” – 408 (98,8 % z 413 
w 2015/2016), 390 (100,0 % w 2016/2017) dzieci z oddziałów przedszkolnych 
odbywających roczne przygotowanie przedszkolne i uczniów klas I-VI; 

 „Trzymaj formę” – 104 (69,3 %z 160 w 2016/2017) uczniów z klas IV-VI19; 

 „Nauczyciel zdrowo myślący, dobrze uczący” – 40 (19,4 % z 206 w 2015/2016 
i 21,1 % ze 190 w 2016/2017) uczniów z klas I-III20.  

(Dowód: akta kontroli str. 185-186, 189-197, 345-356, 879) 

Szkoła wykorzystywała także autorski program nauczania wychowania fizycznego21. 
W programie tym, wśród celów kształcenia zawarto m.in. udział w aktywności 
fizycznej ukierunkowanej na zdrowie oraz praktykowanie zachowań 
prozdrowotnych. W Szkole prowadzone były również zajęcia pozalekcyjne w ramach 
Szkolnego Klubu Sportowego22 w specjalnościach: nauka pływania, piłka nożna, gry 
i zabawy ruchowe. 

(Dowód: akta kontroli str. 78, 213–230, 253-254, 326-333) 

Dyrektor podała w swoich wyjaśnieniach, że w zajęciach SKS uczestniczyły również 
dzieci ze stwierdzoną otyłością; w jej opinii organizowanie specjalnych 
przedsięwzięć, adresowanych wyłącznie do dzieci z otyłością groziłoby ich 
stygmatyzacją. 

(Dowód: akta kontroli str. 78) 

1.3. Koordynacja realizacji poszczególnych programów związanych  
z kształtowaniem prawidłowych nawyków żywieniowych polegała na ustaleniu 
naprzemiennie dni, w których wydawano uczniom owoce i warzywa oraz mleko. 
Dyrektor podała w swoich wyjaśnieniach, że ilość programów żywnościowych 
prowadzonych w Szkole nie wymagała szczególnych działań koordynujących. 
Zdaniem Dyrektor Szkoły, jako koordynację w tym zakresie można uznać także 
starania o to, aby dzieci potrzebujące wsparcia zawsze otrzymywały pomoc, w tym 
również ze źródeł innych, niż pomoc społeczna. 

(Dowód: akta kontroli str. 77, 79-80, 114) 

1.4.1. W latach szkolnych 2014/2015-2016/2017 Szkoła uczestniczyła w programie 
„Owoce i warzywa w szkole”. W ramach realizacji tego programu Szkoła zawarła 
umowy23 z zaakceptowanym przez Agencję Rynku Rolnego24 dostawcą, na 
nieodpłatne dostarczanie owoców i warzyw. Umowy te spełniały wymogi określone 
w § 8 rozporządzeń w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez 

                                                      
18 Program realizowany tylko w roku 2015/2016. 
19 Program realizowany tylko w roku 2016/2017. 
20 W programie wzięło udział również dwóch nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.  
21 W klasach IV-VI w okresie objętym kontrolą zajęcia lekcyjne z wychowania fizycznego prowadzili nauczyciele wychowania 

fizycznego w wymiarze 4 godzin tygodniowo w każdej z tych klas. W klasach I-III zajęcia z wychowania fizycznego 
prowadzili nauczyciele nauczania początkowego w wymiarze 3 godziny tygodniowo.   

22 Dalej: „SKS”. 
23 Umowy: nr 273/KP z 19 sierpnia 2014 r. wraz z aneksem z 17 listopada 2014 r., nr 42/KP z 18 grudnia 2014 r., nr 255/KP 
z 27 sierpnia 2015 r. wraz z aneksem z 2 października 2015 r., nr 17/KP z 15 grudnia 2015 r. wraz z aneksem z15 kwietnia 
2016 r. oraz nr 45/KP z 15 września 2016 r. 
24 Dalej: „ARR”.  
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Agencję Rynku Rolnego związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej programu „Owoce i warzywa w szkole”25.  

 (Dowód: akta kontroli str. 188 -198, 231-239, 248-252, 315-318) 

Według stanu na dzień 30 września danego roku w programie „Owoce i warzywa 
w szkole”, za zgodą rodziców, brały udział dzieci z klas 0-III, tj.: 247 z 248 – w roku 
szkolnym 2014/2015, 251 z 253 – w roku szkolnym 2015/2016 oraz 229 z 230  
– w roku szkolnym 2016/2017. W programie nie brały udziału dzieci, których rodzice 
nie wyrazili na to zgody. 

 (Dowód: akta kontroli str. 185, 188-198, 211) 

Wyniki oględzin przeprowadzonych przez NIK w dniach 7 i 18 października 2016 r. 
wykazały, że Szkoła udostępniała dzieciom tego samego dnia, w którym była 
dostawa, odpowiednie porcje owoców i warzyw. Produkty dostarczane były 
w opakowaniach jednostkowych i odpowiednio oznakowane (w tym nazwą 
dostawcy, wagą oraz terminem ważności). Dostawca dostarczał je własnym 
transportem26, około godziny ósmej rano. Owoce i warzywa były gotowe 
do bezpośredniego spożycia, w ilościach i rodzaju określonych umową (w jednym 
semestrze cztery rodzaje owoców oraz od czterech do sześciu rodzajów warzyw). 
Dostarczone produkty rozdawano uczniom przed drugą przerwą, na koniec lekcji. 
Dostawy były udokumentowane przez Szkołę w ewidencji dostarczonych owoców 
i warzyw oraz w oświadczeniach o liczbie porcji owoców i warzyw udostępnionych 
dzieciom. Szkoła prowadziła również imienną ewidencję osób, którym danego dnia 
wydano odpowiednie porcje owoców i warzyw. Produkty były dostarczane 
i udostępniane w okresach określonych w § 2 pkt 1 rozporządzeń w sprawie 
programu „Owoce i warzywa w szkole”. 

(Dowód: akta kontroli str. 129, 199–211, 260, 282, 291, 323, 336-344) 

Wyniki ankiety przeprowadzonej w trakcie kontroli NIK wśród opiekunów27 uczniów 
klas I-III wykazały, że tylko część uczniów spożywała otrzymane owoce i warzywa 
w trakcie zajęć szkolnych, na terenie Szkoły28. Tylko 5,4 % ankietowanych rodziców 
miało zastrzeżenia do jakości tych produktów, a 40,5 % wskazało, że były one mało 
urozmaicone29. 

Dyrektor podała w swoich wyjaśnieniach, że przeprowadzi z nauczycielami rozmowy 
przypominające im o obowiązku dopilnowania by warzywa i owoce były spożywane 
na miejscu, w szkole, w wyznaczonym czasie oraz, że ta kwestia znajdzie się 
w stosownym zarządzeniu; natomiast poprzez nauczycieli i poprzez stronę 
internetową Szkoły zwróci się do rodziców, aby uświadomić im, że produkty 
otrzymywane przez dzieci w ramach programów żywieniowych winny być 
spożywane w szkole. 

                                                      
25 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 sierpnia 2014 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. poz. 1158), 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. poz. 886) oraz rozporządzenie Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 7 września 2016 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. poz. 1457), dalej: „rozporządzenia w sprawie programu „Owoce i warzywa w szkole”. 
26 Zgodnie z § 6 ust. 9 zawartych z dostawcą umów. W wyniku oględzin przeprowadzonych 7 października 2016 r. 
stwierdzono, że owoce i warzywa dowiezione zostały samochodem dostawczym typu „blaszak”, wewnątrz którego na 
drewnianych paletach ułożone były opakowania kartonowe z dostarczanymi produktami. 
27 W ankiecie wzięło udział 37 osób. 
28 Na pytanie, czy dziecko zjada owoce i warzywa otrzymane w szkole w ramach programu „Warzywa i owoce w szkole” 
odpowiadano: zawsze zjada w szkole – 13,5%, zawsze zjada, ale czasami w szkole, a czasami w domu – 62,2%, czasami 
przynosi do domu i ich nie zjada – 13,5%. 
29 Na pytanie, jakie zadaniem Pani/Pana są wady programu „Warzywa i owoce w szkole” (można było zaznaczyć więcej niż 
jedną odpowiedź) odpowiadano: zbyt małe  urozmaicenie – 40,5%, zbyt mała częstotliwość wydawania – 29,7%, niedojrzałe 
owoce – 2,7 %, nieświeże, zepsute  warzywa i owoce - 2,7 %, brak wad – 32,4 %. 
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(Dowód: akta kontroli str. 507, 509, 551-698, 865-867) 

1.4.2. W latach szkolnych 2014/2015-2016/2017 Szkoła uczestniczyła w programie 
„Mleko w szkole”. W ramach tego programu Szkoła zawarła z dostawcą umowy30 na 
nieodpłatną dostawę mleka bez dodatków smakowych oraz z takimi dodatkami 
(za dopłatą), o zawartości tłuszczu nie mniejszej, niż 1%. 

W programie „Mleko w szkole” wzięło udział 354 dzieci (85,5%) w roku szkolnym 
2014/2015, 367 dzieci (88,9%) w roku szkolnym 2015/2016 oraz 385 dzieci (98,7%) 
w roku szkolnym w 2016/201731. 

W okresie objętym kontrolą do Szkoły raz w miesiącu dostarczane było mleko białe 
UHT, w opakowaniach kartonowych o pojemności 250 ml i zawartości tłuszczu 
1,5 %, zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez Szkołę. Dostarczone 
produkty składowano w korytarzu przy magazynie chłodniczym, co – w ocenie PPIS 
– było prawidłowe32. Kartoniki z mlekiem wydawano uczniom przez trzy dni nauki 
szkolnej w tygodniu (dla uczniów klas 0-III w te dni tygodnia, kiedy nie otrzymywali 
owoców i warzyw).  

      (Dowód: akta kontroli str. 551-869) 

Dyrektor podała w swoich wyjaśnieniach, że przyczyną zamawiania przez Szkołę 
wyłącznie mleka UHT były kwestie przechowywania produktu; Szkoła nie 
dysponowała bowiem odpowiednią liczbą urządzeń chłodniczych, aby 
przechowywać produkty mleczne inne, niż poddane sterylizacji metodą UHT; 
natomiast produktów mlecznych z dodatkami smakowymi nie zamawiano, ponieważ 
wymagałoby to dopłaty. 

(Dowód: akta kontroli str. 114, 185, 212, 261-263, 299-302, 320-322, 362, 470-473, 
507-509)  

Dostawy były dokumentowane „poświadczeniami dostaw mleka do placówki 
oświatowej w okresie rozliczeniowym” i rejestrowane w ewidencji dostaw mleka. 
Szkoła prowadziła również imienną ewidencję osób, którym danego dnia wydano 
mleko. 

(Dowód: akta kontroli str. 264-281, 292-298, 323-335) 

W badaniu ankietowym przeprowadzonym wśród rodziców33 uczniów klas I-III oraz 
IV-VI, część ankietowanych wskazało na zbyt małe urozmaicenie otrzymywanych 
produktów, związane z dostarczaniem wyłącznie mleka UHT34, a także na fakt, iż 
tylko część uczniów spożywała otrzymane w szkole produkty mleczne35. 

Dyrektor podała w swoich wyjaśnieniach, że podejmie odpowiednie działania 
na rzecz dopilnowania spożycia mleka przez dzieci na miejscu w szkole, w dniu jego 

                                                      
30 Umowy: nr 273/KP z 19 sierpnia 2014 r. wraz z aneksem z 17 listopada 2014 r., nr 42/KP z 18 grudnia 2014 r., nr 255/KP 
z 27 sierpnia 2015 r. wraz z aneksem z 2 października 2015 r., nr 17/KP z 15 grudnia 2015 r. wraz z aneksem z 15 kwietnia 
2016 r., nr 45/KP z 15 września 2016 r. 
31 Według stanu na dzień 30 września danego roku. W programie w roku szkolnym 2014/2015 brało udział 354 z 414 dzieci 
klas 0 - III, w 2015/2016 odpowiednio 367 z 413, w 2016/2017 odpowiednio 385 z 390. 
32 Kontrola przeprowadzona na zlecenie NIK przez przedstawicieli PPIS w dniu 4 października 2016 r. nie wykazała w tym 
zakresie nieprawidłowości.  
33 W ankiecie wzięło udział 37opiekunów uczniów klas I-III oraz 55 opiekunów uczniów klas IV-VI. 
34 Na pytanie, jakie zdaniem Pani/Pana są wady programu „Mleko w szkole” udzielono odpowiedzi: zbyt małe urozmaicenie 
13,5 % (w klasach I-III) oraz  30,9 % (w klasach IV-VI);  zbyt mała częstotliwość wydawania: 16,2 % (w klasach I-III) 
oraz 21,8 % (w klasach I-VI);  serwowane jest jedynie mleko UHT 27,0 %  (w klasach I-III)  oraz 27,3 % (w klasach IV-VI), brak 
wad: 48,6% (w klasach I-III) oraz 40,0 % (w klasach IV-VI). 
35 Na pytanie, czy  dziecko spożywa mleko i przetwory mleczne otrzymane w szkole w ramach programu „Mleko w szkole” 
odpowiadano: zawsze spożywa w szkole: 29,7 % (w klasach I-III) oraz  36,4 % (w klasach IV-VI), zawsze spożywa, ale 
czasami w szkole, a czasami w domu: 46,0 %(w klasach I-III)  oraz 34,5 % (w klasach I-VI),  zawsze spożywa w domu: 2,7 % 
(w klasach I-III)  oraz 3,6 % (w klasach IV-VI),  czasami lub zawsze przynosi do domu i ich nie spożywa: 8,1% (w klasach I-III) 
oraz 9,0 % (w klasach IV-VI).  



 

9 

otrzymania, takie jak opisano wyżej w związku z programem „Owoce i warzywa 
w szkole”. 

(Dowód: akta kontroli str. 509, 551-863, 865-868) 

1.4.3. W roku szkolnym 2016/2017 Szkoła rozpoczęła realizację ogólnopolskiego 
programu edukacyjnego „Trzymaj formę”, kierowanego m.in. do uczniów starszych 
klas szkół podstawowych. Celem tego programu była edukacja w zakresie trwałego 
kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez 
promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu  
o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki. W Szkole programem tym 
objęto 104 uczniów z klas IV-V36. 

 (Dowód: akta kontroli str. 414-416) 

1.4.4. Do udziału w programie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”37 
zgłoszonych zostało i z tej formy pomocy skorzystało38: 71 dzieci (tj. 17,1% dzieci 
z klas 0-VI) w roku szkolnym 2014/2015, 63 dzieci (15,3%) w roku szkolnym 
2015/2016 oraz 38 dzieci (9,7%) w roku szkolnym 2016/2017. Dzieci objęte tym 
programem dostawały obiad w stołówce szkolnej. 

(Dowód: akta kontroli str. 82, 185, 186, 502) 

Dyrektor Szkoły podała w swoich wyjaśnieniach, że kontaktem z Miejskim 
Ośrodkiem Pomocy Rodzinie39 w sprawie rodzin znajdujących się w złej sytuacji 
materialnej, zajmowali się pedagog szkolny oraz pracownik świetlicy, koordynujący 
dożywianie w szkole. Pracownicy ci na bieżąco zbierali informacje od rodziców 
i wychowawców o potrzebie udzielenia uczniowi lub dziecku pomocy w formie 
posiłku. Natomiast raz w miesiącu, podczas posiedzenia Zespołu 
Interdyscyplinarnego działającego przy Szkole40, pracownicy MOPR byli 
informowani o dzieciach, które nie były objęte pomocą w zakresie dożywiania, 
pomimo że jej potrzebowały. W przypadkach, kiedy przyznanie takiego wsparcia 
z pomocy społecznej nie było możliwe ze względów formalnych oraz w przypadkach 
kiedy rodzice nie chcieli wystąpić z wnioskiem o wsparcie41, Szkoła starała się 
zapewnić finansowanie obiadów przez inne podmioty, głównie przez lokalne parafie.  

 (Dowód: akta kontroli str. 77, 80, 184, 395) 

Organ prowadzący nie upoważnił Dyrektora Szkoły do udzielania zwolnień z opłat 
za obiady42, ale i żaden z rodziców nie składał wniosku o udzielenie takiego 
zwolnienia. 

(Dowód: akta kontroli str. 471, 473, 880-882) 

1.4.5. W latach 2015-2016 Szkoła brała udział w programie „Promocja zdrowia 
wśród toruńskiej młodzieży” finansowanym z budżetu Miasta Toruń. W ramach tego 
programu Szkoła była zobowiązana do zapewnienia pomieszczenia oraz 
bezpośredniej współpracy z realizatorem projektu – Centrum Medycznym Medicor  

                                                      
36 Według stanu na dzień 30 września 2016 r. 
37 Wprowadzony uchwałą 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 
(M. P. z 2015 r, poz. 821). 
38 Wg stanu na 30 września danego roku. 
39 Dalej: „MOPR”. 
40 Z udziałem szkolnego pedagoga, pracowników socjalnych MOPR, kuratora sądowego, dzielnicowego oraz asystentów 
rodzin. 
41 Np. z związku brakiem zgody na poddanie się wywiadowi środowiskowemu opieki społecznej. W wyniku kontroli Urzędu 
Miasta Torunia stwierdzono, że w okresie od stycznia 2015 r. do czerwca 2016 r. nie udzielano pomocy, o jakiej mowa 
w punkcie V.2. programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w formie udostępnienia posiłku bez przeprowadzania 
wywiadu środowiskowego. 
42 Stosownie do art. 77a ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 ze zm.), dalej: 
„ustawa o systemie oświaty”. 
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z Torunia. W Szkole program był realizowany przez pielęgniarkę – pracownika ww. 
Centrum. Badaniami stanu zdrowia i działaniami edukacyjnymi w ramach tego 
programu objęto43: 357 uczniów w roku szkolnym 2014/2015, 408 uczniów – w roku 
szkolnym 2015/2016 oraz  390 uczniów – w roku szkolnym 2016/2017.  

(Dowód: akta kontroli str. 133-183, 185) 

1.4.6. W 2015 r. Szkoła uczestniczyła w programie edukacyjnym „Myślę co  
jem” – profilaktyka otyłości i chorób dietozależnych wśród dzieci szkół 
podstawowych Gminy Toruń. Program ten był realizowany przez Fundację Instytut 
„Zdrowie Natury” i obejmował zajęcia w formie sześciu lekcji warsztatowych  
– multimedialnych. W programie uczestniczyło 51 uczniów. 

(Dowód: akta kontroli str. 185, 311-314) 

1.5. W latach szkolnych 2015/2016 i 2016/2017 obiady w szkolnej stołówce 
spożywało odpowiednio 238 i 191 dzieci. Koszty posiłków sfinansowane zostały: 
a) przez rodziców dzieci w 154 przypadkach w 2015/2016 roku i w 137 
w 2016/2017, b) ze środków pomocy społecznej, w ramach programu „Pomoc 
państwa w zakresie dożywiania” w 63 przypadkach 2015/2016 roku i w 38 
przypadkach w 2016/2017, c) z innych źródeł (Caritas, parafii katolickich, 
samorządu uczniowskiego Szkoły oraz ze środków osoby prywatnej) w 21 
przypadkach w 2015/2016 roku oraz w 16 w  2016/2017.  

 (Dowód: akta kontroli str.184, 187, 879) 

Oględziny przeprowadzane przez NIK w dniu 4 października 2016 r. wykazały, że 
wszyscy uczniowie korzystający ze stołówki szkolnej otrzymywali takie same posiłki, 
w takich samych naczyniach stołowych. W stołówce była odpowiednia do liczby 
uczniów spożywających posiłki – liczba stolików i krzeseł (wszyscy mieli miejsca 
siedzące, nikt nie musiał oczekiwać na wolne miejsce, łącznie było 106 miejsc 
siedzących). Dla dzieci w oddziałach przedszkolnych posiłki podawane były przez 
obsługę kuchni na odpowiednio niższe stoły. Ograniczone były kontakty uczniów 
z różnych grup wiekowych poprzez wyznaczenie przerw obiadowych w różnych 
porach.  

(Dowód: akta kontroli str. 82, 310) 

Koszt jednego obiadu w roku szkolnym 2015/2016 wynosił 3,50 zł (koszt surowców 
użytych do sporządzenia posiłku). W okresie objętym kontrolą nie było w Szkole 
automatycznych urządzeń sprzedających niezalecaną żywność oraz nie wystąpiły 
masowe zatrucia pokarmowe. 

(Dowód: akta kontroli str. 81, 362) 

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie44 w wykonanej 
na zlecenie NIK ocenie jadłospisu ze szkolnej stołówki za okres od 5 do 16 września 
2016 r.45 stwierdziła, że: 

 przy układaniu jadłospisu wykorzystano zasadę dotyczącą różnorodności 
posiłków pod względem konsystencji, barwy, smaku i zapachu, a także 
stosowanych technik kulinarnych dotyczących przygotowania posiłków (potrawy 
gotowane, duszone, smażone); posiłki w ujęciu dekadowym nie powtarzały się, 
ale były to głównie posiłki przygotowywane w oparciu o mięso i jego przetwory; 

                                                      
43 Według stanu na dzień 30 września danego roku. 
44 Dalej: „WSSE”. 
45Tj. z innego okresu, niż ocena dokonana przez PPIS. W wyniku kontroli przeprowadzonej w październiku 2016 r. na zlecenie 
NIK przez PPIS nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie przestrzegania wymagań higienicznych i zdrowotnych przy 
produkcji i wydawaniu posiłków obiadowych. 
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 do obiadów podawano napoje przygotowywane na bazie syropów, których 
głównym składnikiem był cukier lub syrop glukozowo-fruktozowy; 

 jadłospis spełniał 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 jednostkach46, tj.: podawano nie więcej, niż dwie porcje 
smażone w tygodniu, do smażenia stosowano olej spełniający wymagania 
ww. przepisu, warzywa lub owoce występowały w każdym posiłku, każdego dnia 
podawano porcje produktów zbożowych. 

(Dowód: akta kontroli str. 358 – 385, 503-505, 873-877) 

Za opracowanie jadłospisów odpowiedzialna była intendent, która podała w swoich 
wyjaśnieniach, że przy opracowaniu jadłospisów korzystała z receptur zawartych  
w ogólnie dostępnych poradnikach47. Zdaniem większości ankietowanych 
opiekunów48 uczniów klas I-VI należałoby zmienić jakość lub urozmaicenie 
produktów w szkolnej stołówce49. Dyrektor podała w swoich wyjaśnieniach, 
że zmiana jadłospisów jest bardzo trudnym zagadnieniem oraz zadeklarowała, 
że Szkoła będzie się starać, aby posiłki spełniały obowiązujące normy oraz były 
atrakcyjne dla uczniów. W ocenie Dyrektor niektóre oczekiwania uczniów, dotyczące 
posiłków zapewnianych w Szkole, wiązały z wyniesionymi z domów 
przyzwyczajeniami i niewłaściwymi nawykami żywieniowymi. 

 (Dowód: akta kontroli str. 41, 84, 503, 507, 509, 865-869) 

1.6 Działający na terenie Szkoły sklepik, z dniem 4 października 2016 r. został 
zamknięty z powodu zakończenia działalności przez prowadzący go podmiot 
gospodarczy50.  

   (Dowód: akta kontroli str. 115, 359, 417, 420-421) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

1. Na podstawie przedłożonych wykazów surowców, środków spożywczych 
i ich gramatury za okres od 5 do 16 września 2016 r., WSSE stwierdziła, że 
podawane w stołówce szkolnej posiłki były nadmiernie kaloryczne oraz miały 
nieprawidłowy skład, tj.: 

 wartość energetyczna obiadu dwudaniowego była realizowana w 115% normy 
tj. 674,55 kcal (średnie zapotrzebowanie badanej grupy wynosiło 584,80 kcal), 

 w przygotowywanych posiłkach stwierdzono nadmierną podaż [% normy]:  
sodu – 416 %, fosforu - 186 %, magnezu - 223 %, żelaza - 210 %,  
witaminy A – 234 %, tiaminy - 199 %, ryboflawiny - 173 %, witaminy B6 - 406 %, 
witaminy B12 - 190 %, witaminy C - 181 %, 

 głównym źródłem białka było mięso wieprzowe lub drobiowe, serwowane przez 
7 dni; natomiast mały udział stanowiły jaja, ryby, mleko i produkty mleczne, 

                                                      
46 Dz. U. poz. 1154. 
47 M. Jarosz (red), Obiady szkolne z uwzględnieniem zasad dobrej praktyki higienicznej oraz systemu HCCP dla posiłków 
szkolnych, Propozycje zestawów obiadowych dla stołówek szkolnych - Caterplan. Intendent nie korzystała natomiast 
ze specjalistycznego oprogramowania do opracowania jadłospisów. 
48 W ankiecie wzięło udział 37 rodziców/opiekunów prawnych uczniów klas I-III oraz 55 rodziców/opiekunów prawnych uczniów 
klas IV-VI. 
49 Na pytanie, co należy zmienić w sposobie przygotowania posiłków w szkolnej stołówce, odpowiadano, że: jakość produktów: 
21,6% (w klasach I-III) oraz 12,7% (w klasach IV-VI), rozmaitość produktów: 32,4% (w klasach I-III) oraz 41,8% (w klasach 
IV-VI), porcje są zbyt małe: 5,4%(w klasach I-III)  oraz 12,7% (w klasach IV-VI), nic nie należy zmieniać: 27,0% (w klasach I-III) 
oraz 23,7% (w klasach IV-VI).  
50 Bez związku z kontrolą PPIS przeprowadzaną w Szkole na zlecenie NIK w dniu 4 października 2016 r. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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 zawyżono zawartość białka (327 % normy); według WSSE w prawidłowo 
zbilansowanej diecie podstawowym składnikiem energetycznym powinny być 
węglowodany, 

 do obiadów podawano napoje przygotowywane na bazie syropów, których 
głównym składnikiem był cukier lub syrop glukozowo-fruktozowy51. 

(Dowód: akta kontroli str. 873-877) 

Powyższe ustalenia potwierdziła kontrola PPIS, przeprowadzona na zlecenie NIK 
w dniu 4 października 2016 r. W pobranych do badań laboratoryjnych posiłkach 
obiadowych, potwierdzono nadmierną różnicę między wartością energetyczną 
badanego posiłku, a wartością deklarowaną w raportach, nieprawidłowy udział 
energii pochodzącej z tłuszczów i białek oraz nadmierną ilość soli. W związku z tym 
kontrolerzy PPIS zakwestionowali także brak prowadzenia wyliczeń wartości 
energetycznej i odżywczej posiłków. 

(Dowód: akta kontroli str. 358–386) 

Intendent szkolna podała w swoich wyjaśnieniach, że kaloryczność posiłku  
w pobranej przez PPIS próbce była zaniżona i nie mieściła się w granicach 
dopuszczalnego błędu (25%), ponieważ pobrano do analizy zbyt małą porcję mięsa 
i ziemniaków, a w znajdującym się w wazie rosole było za mało makaronu; 
natomiast różnica ilości tłuszczu pomiędzy raportem magazynowym, a pobranymi 
próbami była zbyt duża, ponieważ przed obróbką termiczną szynka posiadała tłuste 
fragmenty, które zostały usunięte i w związku z tym nie zostały użyte do 
przygotowania posiłku; przy przygotowaniu sosu usunięto też tłuszcze z jego 
powierzchni. Nadmierną ilość soli52 w posiłkach intendent objaśniła używaniem 
przyprawy warzywnej z zawartością soli. Intendent podała także, że nie potrafi 
wyjaśnić różnicy między wartością energetyczną badanego posiłku a wartością 
energetyczną stwierdzoną na podstawie raportu magazynowego oraz, 
że ze względu na duże obciążenie pracą nie miała wystarczającej ilości czasu 
na obliczenie wartości energetycznej i odżywczej posiłków. 

(Dowód: akta kontroli str. 504-505) 

2.  Wyniki badań laboratoryjnych pobranych przez PPIS wymazów sanitarnych 
z trzech sztuk sprzętu i naczyń stołowych, wykazały w jednym przypadku 
przekroczenie ogólnej liczby drobnoustrojów na powierzchni badanej, co świadczyło 
o nieskutecznym procesie mycia sprzętu. Kucharka odpowiedzialna za naczynia 
i sprzęt używany do gotowania i spożywania posiłków podała w swoich 
wyjaśnieniach, że jedna z trzech osób pracujących w kuchni prawdopodobnie 
niedokładnie umyła i nie wyparzyła noża pobranego do badań. Po tym zdarzeniu 
zarządziła ona wyparzanie każdego naczynia, które się do tego nadaje. 

 (Dowód: akta kontroli str. 358-359, 382, 396) 

1. W roku szkolnym 2015/2016 higienistka szkolna udzielająca w Szkole świadczeń 
profilaktyki zdrowotnej na zlecenie Narodowego Funduszu Zdrowia nie poddała 
testom przesiewowym 12 uczniów, których ten obowiązek dotyczył, pomimo że 
wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych należy do jej obowiązków, 
zgodnie z częścią I, pkt. 2, ppkt. 1 załącznika nr 4 do rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych  
z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej53.  

                                                      
51 W ocenie WSSE spożywanie dużych ilości produktów zawierających ten syrop powoduje szybkie tycie i chroniczną otyłość. 
Syrop ten potęguje apetyt i stałe poczucie głodu oraz jest podejrzewany o powodowanie cukrzycy typu 2. 
52 Chlorku sodu. 
53 Dz. U. z 2016 r., poz. 86. 
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Dyrektor Szkoły podała w wyjaśnieniach, że higienistka szkolna na bieżąco 
przekazywała jej informacje o przeprowadzanych badaniach przesiewowych  
i według jej wiedzy w roku szkolnym 2015/2016, w kilku przypadkach z przyczyn 
niezależnych od higienistki szkolnej nie można było wykonać takich badań. 
Dotyczyło to m.in. ucznia poruszającego się na wózku inwalidzkim oraz ucznia  
z indywidualnym nauczaniem w domu54.  

(Dowód: akta kontroli str. 885-887) 

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że niezależnie od ww. obowiązków 
higienistki szkolnej, zadaniem Dyrektora Szkoły jest – zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy 
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty55 – sprawowanie opieki nad uczniami 
oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez 
aktywne działania prozdrowotne. Wymaga to zdaniem Izby aktywnej współpracy  
z higienistką szkolną, stosownie do §6 pkt. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 
dziećmi i młodzieżą56 również w zakresie dbałości o wykonywanie testów 
przesiewowych wszystkim uczniom Szkoły, których ten obowiązek dotyczy. 

Dyrektor Szkoły podała w wyjaśnieniach, że wzmocni nadzór nad prowadzeniem 
obowiązkowych badań (od stycznia 2017 r. obowiązki higienistki przejmie inna 
osoba). 

(Dowód: akta kontroli str. 887) 

2. Przerwy śniadaniowe oraz przerwa obiadowa dla klas IV-VI trwały odpowiednio 
10 i 15 minut. Tymczasem zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektoratu 
Sanitarnego57 przerwa śniadaniowa niezależnie od innych przerw powinna trwać 
co najmniej 15 minut, zaś przerwa obiadowa – 20 minut.58  

Dyrektor podała w swoich wyjaśnieniach, że o długości przerw śniadaniowej 
i obiadowej w Szkole decydowały względy organizacyjne oraz codzienne 
obserwacje potrzeb uczniów uczęszczających do placówki. Wiele lat temu przerwa 
śniadaniowa trwała 15 minut, ale nie była w pełni wykorzystana, dzieci zjadały 
śniadanie dużo szybciej, natomiast zajęcia później się kończyły. W związku z tym 
decyzją jednego z poprzednich dyrektorów Szkoły skrócono tę przerwę do 10 minut; 
podobnie ma się z przerwą obiadową dla uczniów klas IV-VI, która kilka lat temu 
trwała 20 minut, lecz nie była wykorzystywana, stąd jej kosztem wydłużono przerwę 
dla klas I-III, gdyż uznano, że dzieciom młodszym ten czas będzie bardziej 
przydatny; uczniom klas IV-VI na zjedzenie obiadu najczęściej wystarczało 15 minut 
i tylko w nielicznych przypadkach było inaczej; w obu przypadkach rodzice nie 
zgłaszali potrzeby wydłużenia czasu przerw na posiłek.    

 (Dowód: akta kontroli str. 82, 310, 357, 362, 417, 420, 509, 551-863, 865-869) 

NIK podziela w tej sprawie stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego59. Dłuższy 
czas jednej z przerw pozwoliłby na wykonanie nie tylko typowych dla przerwy 

                                                      
54 Matka dziecka mimo wezwań pielęgniarki nie zgłosiła się z dzieckiem na te badanie. 
55 Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 ze zm. 
56 Dz. U. nr 139, poz. 1133. 
57 Główny Inspektor Sanitarny, Departament Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia, Poradnik do oceny higieny procesu 
nauczania – uczenia się w szkole podstawowej, Warszawa 2010,  s.15, 19-20; http://docplayer.pl/2475429-Glowny-
inspektorat-sanitarny-poradnik-do-oceny-higieny-procesu-nauczania-uczenia-sie-w-szkole-podstawowej.html 
[dostęp 01 12-2016]. 
58 N pytanie, co należy zmienić w sposobie serwowania posiłków w szkolnej stołówce odpowiadano: przerwa na spożycie 
posiłku jest zbyt krótka: 21,67% (w klasach I-III) oraz  38,2% (w klasach IV-VI),  brak miejsca na spożycie posiłku w wyniku 
kumulacji uczniów w stołówce: 5,4% (w klasach I-III) oraz 3,6% (w klasach IV-VI), przerwa rozpoczyna się zbyt 
wcześnie:16,2% (w klasach I-III)  oraz 5,4% (w klasach IV-VI), przerwa rozpoczyna się zbyt późno: 0 (w klasach I-VI), nic nie 
należy zmieniać: 35,1% (w klasach I-III) oraz 18,2 % (w klasach IV-VI). 
59 Dalej: „GIS”. 

http://docplayer.pl/2475429-Glowny-inspektorat-sanitarny-poradnik-do-oceny-higieny-procesu-nauczania-uczenia-sie-w-szkole-podstawowej.html
http://docplayer.pl/2475429-Glowny-inspektorat-sanitarny-poradnik-do-oceny-higieny-procesu-nauczania-uczenia-sie-w-szkole-podstawowej.html
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lekcyjnej czynności (przejście z klasy do klasy, skorzystanie z toalety, krótki 
odpoczynek), ale także na spokojne skonsumowanie drugiego śniadania. 

3. W Szkole nie zapewniono uczniom stałego dostępu do wody pitnej niegazowanej, 
pomimo zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego60. 

Dyrektor podała w swoich wyjaśnieniach, że Szkoła podejmie się zapewnienia 
uczniom dostępu do wody pitnej; w tej sprawie zamierza przeprowadzić konsultacje 
m.in. z Radą Rodziców oraz Radą Pedagogiczną w celu ustalenia, w jakiej formie 
uczniowie będą korzystali z wody pitnej.  

(Dowód: akta kontroli str. 83, 417-418, 421) 

NIK podziela w tej sprawie stanowisko GIS. Stały dostęp do niegazowanej wody jest 
istotny, choćby z uwagi na fakt, że uczniowie przebywają w szkole często wiele 
godzin. 

(Dowód: akta kontroli str. 77, 80, 261-281) 

4. Szkoła, uczestnicząc w Programie „Mleko w szkole” nie posiadała pełnej wiedzy  
o liczbie uczniów z nietolerancją laktozy i w konsekwencji nie zamawiała dla nich 
produktów mlecznych pozbawionych laktozy albo zawierających jej obniżoną 
zawartość. Jak wskazała Dyrektor Szkoły, rozpoznanie liczby uczniów  
z nietolerancją laktozy następowało na podstawie informacji uzyskanych od 
rodziców przez wychowawców klas i według wiedzy Dyrektor Szkoły – liczba 
uczniów z potwierdzoną przez rodziców nietolerancją laktozy wynosiła około 4-5 
osób w danym roku szkolnym. Ze względu na brak obowiązku informowania Szkoły 
o nietolerancji laktozy u dziecka, pracownicy Szkoły przyjmowali, że były to dane 
niepełne.  

(Dowód: akta kontroli str. 77, 80, 261-281) 

Dyrektor podała w swoich wyjaśnieniach, że rodzice nie mają obowiązku 
informować szkoły o nietolerancji laktozy u dziecka oraz mogą odmówić swojej 
zgody na dostarczanie dziecku produktów mlecznych w związku z występowaniem u 
niego nietolerancji laktozy. 

(Dowód: akta kontroli str. 77, 80) 

W ocenie NIK Szkoła, uczestnicząc w programie „Mleko w szkole”, powinna podjąć 
działania w celu zapewnienia nielicznym uczniom dotkniętym nietolerancją laktozy 
odpowiednich produktów nabiałowych. Nietolerancja laktozy nie powinna być jedyną 
przesłanką do odstąpienia od dostarczania uczniowi produktów mlecznych, bez 
rozeznania, czy istnieją zaakceptowani przez ARR dostawcy, posiadający w swojej 
ofercie produkty z niską zawartością laktozy, albo produkty bezlaktozowe. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości 
działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. 

2. Środki finansowe na realizację programów 
żywieniowych 

1. Szkoła nie posiadała wyodrębnionych środków finansowych na kształtowanie 
prawidłowych nawyków żywieniowych uczniów. Szkoła realizowała powyższe 
zadania w ramach programu nauczania oraz korzystała z możliwości uczestniczenia 
w nieodpłatnych programach żywieniowych. 

(Dowód: akta kontroli str. 64-75, 77, 80)  

                                                      
60 Patrz przypis 58. 
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2. W zakresie weryfikacji ilościowej i jakościowej otrzymywanych produktów 
w Szkole obowiązywały „Zasady dystrybucji warzyw i owoców w ramach Programu 
„Warzywa i owoce w szkole” oraz mleka w ramach Programu „Szklanka mleka” 
wydane przez Dyrektora. W punkcie 3 tych zasad ustalono, że w dniu dostawy 
intendent powinna sprawdzać ilość i jakość otrzymanych owoców i warzyw. 

(Dowód: akta kontroli str. 41,114) 

Dyrektor podała w swoich wyjaśnieniach, że za weryfikację ilościową i jakościową 
produktów otrzymywanych w ramach realizowanych programów żywnościowych 
odpowiadała intendent, w ramach zadania wpisanego do zakresu czynności jako 
„Wykonywanie poleceń dyrektora szkoły”. 

(Dowód: akta kontroli str. 510) 

Na bieżąco prowadzona była ewidencja dostarczonych i udostępnionych produktów 
na formularzach:  

 według załącznika nr VA do „Warunków uczestnictwa w programie „Owoce 
i warzywa w szkole”. Ewidencja ta zawierała m.in. daty i liczby poszczególnych 
rodzajów produktów dostarczonych do szkoły oraz daty i liczby udostępnionych 
produktów dzieciom; 

 według formularza Dsml_P3_f8 stanowiącego załącznik do „Warunków 
udzielania dopłat do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach 
oświatowych. Ewidencja ta zawierała m.in. daty i liczby poszczególnych dostaw 
mleka i przetworów mlecznych dostarczonych do Szkoły w okresie 
rozliczeniowym oraz stany ilości mleka na pierwszy i ostatni dzień okresu 
rozliczeniowego. 

Ponadto Szkoła prowadziła imienne listy osób, którym danego dnia wydano 
produkty spożywcze w ramach programów żywnościowych. 

(Dowód: akta kontroli str. 203-210, 274-281, 297, 298, 323, 324) 

W związku ze zmianą liczby dzieci uczestniczących w programie żywieniowym 
dokonywano odpowiednich zmian umów zawartych z dostawcami. 

 (Dowód: akta kontroli str. 193, 198, 235, 263) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 

3. Nadzór nad sposobem wdrażania zasad zdrowego 
żywienia 

Koordynowanie wdrażania zasad zdrowego żywienia następowało w Szkole poprzez 
m.in.: 

 wydanie przez Dyrektor zarządzeń w sprawie organizacji żywienia zbiorowego 
uczniów, 

 opracowanie „Zasad organizacji żywienia zbiorowego uczniów obowiązujących 
w Szkole Podstawowej nr 2 w Toruniu w roku szkolnym 2015/2016 oraz w roku 
szkolnym 2016/2017”, 

 ustanowienie regulaminu stołówki szkolnej, 

 ustalenie zasad dystrybucji warzyw i owoców oraz mleka w ramach realizacji 
programów żywnościowych w Szkole, 

 kontrolowanie działań wychowawczych poprzez analizę sprawozdań składanych 
przez wychowawców.   

(Dowód: akta kontroli str. 106-114, 423-467) 
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Ponadto zgodnie z wyjaśnieniami Dyrektor, koordynowała ona wdrażanie zasad 
zdrowego żywienia poprzez m.in.:  

 poruszanie tematyki zdrowego żywienia oraz związanych z nią programów 
na posiedzeniach organów szkoły. 

 nadzór nad ewaluacją i aktualizowaniem szkolnego programu wychowawczego 
oraz programu profilaktyki, 

 nadzór nad pracą pedagoga szkolnego, 

 bieżący nadzór nad pracą kuchni i stołówki szkolnej (w tym wprowadzanie 
zmian organizacyjnych, szczególnie dotyczących wydawania posiłków dzieciom 
najmłodszym i zapewnienie im bezpieczeństwa), 

 współpracę z rodzicami i reagowanie na ich sygnały dotyczące żywienia dzieci 
na terenie Szkoły, 

 bieżący nadzór nad realizacją programów „Mleko w szkole” i „Owoce i warzywa 
w szkole” (w razie potrzeby wprowadzanie zmian organizacyjnych związanych 
z bezpiecznym wydawaniem produktów, ich harmonogramem). 

Wdrażanie zasad zdrowego żywienia oraz realizacja programów w tym zakresie nie 
była przedmiotem zewnętrznych kontroli w latach 2015-2016. Regularnym 
i szczegółowym kontrolom PPIS poddawana była natomiast praca szkolnej kuchni 
i stołówki szkolnej. 

(Dowód: akta kontroli str. 106-114, 419, 421-467, 870-872) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 

4. Działania edukacyjne i organizacyjne kształtujące 
prawidłowe nawyki żywieniowe 

4.1. W okresie objętym kontrolą w Szkole realizowano następujące działania 
edukacyjne i organizacyjne w zakresie prawidłowego żywienia: 

 lekcje przyrody oraz godziny wychowawcze, obejmujące tematykę zdrowego 
trybu życia i odżywiania, 

 pogadanki pielęgniarek, niekiedy połączone z zajęciami warsztatowymi, 

 apele porządkowe uwzględniające tematykę zdrowego odżywiania,  

 spotkania z przedstawicielami firm ”zdrowej żywności”, 

 zamieszczanie w szkolnej gazecie oraz wystawkach ściennych artykułów  
o powiązanej tematyce, 

 konkursy tematyczne, 

 działania świetlicy szkolnej, współpracującej z wychowawcami oraz ze stołówką, 
a także z MOPR, CARITAS-em, Parafiami, Samorządem Uczniowskim 
w sprawie zapewnienia posiłku dzieciom, co do których istnieje podejrzenie, że  
nie otrzymują go w domach w odpowiedniej ilości i jakości. 

 (Dowód: akta kontroli str. 79, 130-140, 423-467, 478-488) 

Dyrektor podała w swoich wyjaśnieniach, że nauczyciele klas I-III oraz oddziałów 
przedszkolnych często spożywali drugie śniadanie razem ze swoimi uczniami. 
Odbywało to się w sposób naturalny i niewymuszony i nie było nigdzie 
odnotowywane. Uczniowie starsi, z klas IV-VI, niechętnie spożywali posiłki wspólnie 
z nauczycielami, ale regularnie na godzinach wychowawczych, jak i na lekcjach 
przyrody mówiono o zasadach zdrowego odżywiania oraz zachęcano uczniów 
do spożywania drugiego śniadania, podwieczorku oraz częstego nawadniania 
organizmu. 

(Dowód: akta kontroli str. 418, 421) 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 



 

17 

W każdym semestrze realizowano co najmniej dwa zadania edukacyjne określone 
§ 1 ust. 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”61. 

(Dowód: akta kontroli str. 468-469, 488-501) 

Dyrektor podała w swoich wyjaśnieniach, że część działań edukacyjnych w zakresie 
prawidłowego żywienia prowadzili nauczyciele przedmiotu „przyroda”, którzy 
w ramach swoich studiów oraz dodatkowych form doskonalenia zdobyli odpowiednią 
wiedzę. Pozostali nauczyciele, którzy prowadzili powyższe zajęcia, posiedli wiedzę 
w ramach samodoskonalenia. Działania edukacyjne w Szkole, w ramach gminnego 
programu „Promocja zdrowia wśród dzieci i młodzieży toruńskich szkół”, prowadziła 
pielęgniarka z Centrum Medycznego Medicor w Toruniu oraz zaproszony przez nią 
dietetyk. 

Wyniki oględzin62 wykazały, że materiały informacyjne na temat prawidłowego 
żywienia zamieszczone zostały w szkolnych gablotach i na tablicach. Ponadto 
informacje na temat prawidłowego żywienia zamieszczano na stronie internetowej 
Szkoły oraz w gazetce wydawanej przez Szkołę. Na terenie Szkoły nie umieszczano 
reklam żywności niezalecanej. Szkoła nie posiadała certyfikatu „Szkoła Przyjazna 
Żywieniu i Aktywności Fizycznej”. 

(Dowód: akta kontroli str. 179-183, 362, 417, 420, 490-493, 496, 509, 511) 

Według wyjaśnień Dyrektor współpraca z rodzicami w zakresie kształtowania 
nawyków żywieniowych ich dzieci była umiarkowanie dobra. Zgodnie z jej 
obserwacjami niektórzy rodzice współpracowali w tym zakresie ze Szkołą (częściej 
rodzice młodszych uczniów), inni zaś tylko oczekiwali działań Szkoły, często 
wyrażając przy tym krytyczne opinie. 

 (Dowód: akta kontroli str. 508, 551-863, 865-869) 

Większość ankietowanych opiekunów63 uczniów klas I-VI uważało, że podejmowane 
przez Szkołę działania w celu kształtowania nawyków żywieniowych dzieci były 
wystarczające64. Zdaniem większości ankietowanych nauczycieli wychowawców 
klas65 rodzice raczej wspierali działania Szkoły w kształtowaniu prawidłowych 
nawyków żywieniowych dzieci (przeciwnego zdania było 5,3 % ankietowanych) oraz 
uważali, że podejmowane przez Szkołę działania w celu kształtowania nawyków 
żywieniowych dzieci były wystarczające66. Większość ankietowanych nauczycieli 
była zadowolona z realizowanych w Szkole programów dotyczących zdrowego 
żywienia. 

(Dowód: akta kontroli str. 506, 508, 509, 513-550, 864) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 

w zbadanym zakresie. 

                                                      
61 Dz.U., poz. 1151. 
62 Oględziny przeprowadzone przez NIK w dniu 28 października 2016 r. 
63 W ankiecie wzięło udział 37 rodziców i opiekunów prawnych uczniów klas I-III oraz 55 rodziców i opiekunów prawnych 
uczniów klas IV-VI. 
64 Na pytanie, czy podejmowane przez szkołę działania w celu kształtowania nawyków żywieniowych dzieci są wystarczające 
odpowiedziano: zdecydowanie tak: 10,8% (w klasach I-III) oraz 12,7% (w klasach IV-VI),  raczej tak: 37,8% (w klasach I-III) 
oraz 49,1% (w klasach IV-VI), trudno powiedzieć:37,8% (w klasach I-III) oraz 25,5% (w klasach IV-VI), raczej nie lub 
zdecydowanie nie: 8,1% (w klasach I-III ) oraz 10,9% (w klasach IV-VI),  nie udzieliło odpowiedzi: 5,5% (w klasach I-III ) oraz 
1,8% (w klasach IV-VI). 
65 W ankiecie wzięło udział 19 nauczycieli wychowawców klas. 
66 Na pytanie czy rodzice wspierają działania szkoły w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych dzieci 
odpowiedziano: zdecydowanie tak: 0, raczej tak: 57,9%, trudno powiedzieć: 36,8%, raczej nie lub zdecydowanie nie: 5,3%. 
Na pytanie czy jesteś zadowolony z realizowanych w Szkole programów dotyczących zdrowego żywienia odpowiedziano: 
zdecydowanie tak: 52,6%, raczej tak: 47,4%, trudno powiedzieć oraz raczej nie i zdecydowanie nie: 0. 

Ocena cząstkowa 
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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 Kontroli67, wnosi o: 

1. opracowywanie jadłospisów obiadów zgodnie z zaleceniami Inspekcji Sanitarnej 
dotyczącymi składu i kaloryczności posiłków, 

2. zwiększenie nadzoru nad przestrzeganiem w kuchni wymogów sanitarnych, 
celem niedopuszczenia do zanieczyszczeń mikrobiologicznych naczyń 
i urządzeń służących do przygotowania posiłków. 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika 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 Bydgoszczy. 

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 wniosków pokontrolnych 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. 

Bydgoszcz, dnia 27 grudnia 2016 r. 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Bydgoszczy 

Kontroler Dyrektor 
Barbara Antkiewicz Jerzy Kuzyniak 

główny specjalista kontroli państwowej 

 

........................................................ 

 

........................................................ 

podpis podpis 

 

 

                                                      
67 Dz. U. z 2015 r., poz. 1096 ze zm., dalej: „ustawa o NIK”. 
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