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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/16/073 – Wdrażanie zasad zdrowego żywienia w szkołach publicznych1 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli, Delegatura w Krakowie 

Kontroler Monika Różańska, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKR/147/2016 z 12 października 2016 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, ul. Urzędnicza 65, 30-074 Kraków (Zespół). W skład 
Zespołu wchodzą: Szkoła Podstawowa nr 34 (Szkoła) i Przedszkole Samorządowe nr 55 
(Przedszkole) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Paulina Serednicka, Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4, od 1 września 2016 r. 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Szkoła wdrażając zasady zdrowego żywienia podejmowała wiele działań w ramach 
realizacji podstawy programowej, dedykowanych programów żywieniowych 
i prozdrowotnych3 oraz różnych akcji i wydarzeń edukacyjnych. Działania te nie przełożyły 
się jednak w pełni na zmianę nawyków żywieniowych uczniów, o czym świadczą: wyniki 
ankiet przeprowadzonych wśród rodziców i nauczycieli, wzrost liczby dzieci z zaburzeniami 
wagi ciała oraz zastrzeżenia inspekcji sanitarnej co do składu i wartości odżywczej 
przygotowywanych w Zespole posiłków. 

W ramach programu „Owoce i warzywa w szkole” zapewniono uczniom produkty 
w asortymencie i porcjach określonych w załączniku do rozporządzenia Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2015 r.4. Z kolei w ramach programu „Mleko w szkole” 
dostarczano uczniom jeden produkt – mleko UHT (o poj. 0,25 l). Uczniom zapewniono 
możliwość konsumpcji drugiego śniadania na przeznaczonej do tego przerwie, w tym 
dzieciom z klas I-III w salach wspólnie z wychowawcą. W dobrych warunkach, w stołówce 
szkolnej, umożliwiono uczniom spożywanie obiadu, w tym uczniom o trudnej sytuacji 
materialnej finansowanego w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.  

W wyniku kontroli stwierdzono jednak szereg nieprawidłowości i uchybień w realizacji 
programów żywieniowych w Zespole. Brak nadzoru nad realizacją programów w 2015/2016 
skutkował nieprawidłowościami w zakresie prowadzonej dokumentacji rozliczeniowej oraz 
deklarowanej liczby uczestników programów: „Mleko w szkole”, „Owoce i warzywa 
w szkole”.  

                                                      
1 Kontrolą objęto rok szkolny 2015/2016 i 2016/2017 do dnia zakończenia czynności kontrolnych, natomiast dane statystyczne 
zostały przeanalizowane od roku szkolnego 2012/2013. 
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. W niniejszym wystąpieniu pokontrolnym zastosowano ocenę 
opisową.  
3„Mleko w szkole”, „Owoce i warzywa w szkole”, „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz od października 2016 r. 
„Śniadanie daje moc”. 
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), dalej: rozporządzenie MRiRW z 18 czerwca 2015 r. 
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NIK zwraca również uwagę na wyniki ankiet przeprowadzonych wśród rodziców uczniów. 
Stwierdzono, iż znaczna część uczniów nie spożywała w Szkole dostarczanych im owoców 
i warzyw oraz mleka, co znacząco osłabiało skuteczność tych programów. Zaledwie 
ok. 11% uczniów konsumowało wydawane produkty podczas pobytu w Szkole. Jednym 
z powodów przynoszenia ich ze szkoły do domu może być zbyt małe urozmaicenie 
produktów, co jako wadę programu w przypadku mleka wskazało 60% ankietowanych 
rodziców (w tym 34% wskazało na serwowanie jedynie mleka UHT), a w przypadku owoców 
i warzyw 22% ankietowanych rodziców.  

Pomimo realizowanych działań w Szkole niepokojąco szybko wzrastał odsetek dzieci 
z zaburzeniami masy ciała. W latach szkolnych 2012/2013-2015/2016 wzrósł on 
w przypadku wskaźnika niedowagi z 3%, do 10%, a w przypadku nadwagi z 4% do 6% 
przebadanych uczniów. W ocenie NIK wskazuje to, na zasadność większego 
zaangażowania stron sprawujących opiekę nad dziećmi, w tym medycyny szkolnej, 
w prowadzone przez Szkołę działania propagujące zasady zdrowego żywienia. 
Dla poszerzenia wiedzy o stanie zdrowia uczniów Zespół ma możliwość dysponowania 
zbiorczymi wskaźnikami BMI, które mogą stanowić bazę zarówno do planowania działań, 
jak i – w pewnym zakresie – podstawę do weryfikacji osiągnięcia założonych wskaźników 
czy prognoz.  

Podjęte w ostatnim czasie działania Zespołu, w szczególności w zakresie przyjęcia 
dokumentów programowych Zespołu, przystąpienia do kolejnego programu oraz 
zwiększenia nadzoru stanowią dobry prognostyk, prowadzący w kierunku tak 
wyeliminowania opisanych nieprawidłowości i uwag, jak i poszerzenia bazy 
do zintensyfikowania działań potencjalnie skutkujących poprawą zdrowia i kondycji dzieci 
i uczniów.  

W ocenie NIK konieczne jest jednak zwiększenia nadzoru nad przygotowywanymi 
w szkolnej kuchni posiłkami w celu wyeliminowania w przyszłości przekroczeń zalecanych 
norm żywienia. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Realizacja programów żywieniowych  

1.1. Szkoła podstawowa (bez oddziałów przedszkolnych) kształciła w latach szkolnych: 
2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 i 2015/2016, 2016/20175 odpowiednio: 287, 269, 275, 
288 i  285 uczniów. W okresie tym całkowicie zwolnionych z zajęć wychowania fizycznego 
było czterech uczniów (pięciu – od września 2016 r.); zwolniony z wykonywania określonych 
ćwiczeń był jeden uczeń w roku szkolnym 2013/2014-2015/2016. Nie stwierdzono 
przypadków nieusprawiedliwionego opuszczenia przez uczniów ponad 20% zajęć 
z wychowania fizycznego.  

(dowód: akta kontroli str. 5, 6) 

Opieka pielęgniarska nad uczniami była realizowana w oparciu o współpracę 
z Niepublicznym Zakładem Pielęgniarstwa Szkolnego „Medycyna Szkolna”, w ramach której 
pielęgniarka szkolna sprawowała dyżury w gabinecie profilaktyki dwa razy w tygodniu 
w roku szkolnym 2015/2016, a w 2016/2017 cztery razy w tygodniu (zwiększenie godzin 
pracy nastąpiło w ramach miejskiego programu profilaktycznego „Program wyrównywania 
dostępności opieki zdrowotnej w miejscu nauczania i wychowywania na terenie Miasta 
Krakowa”).  
W okresie objętym kontrolą pielęgniarka szkolna nie przekazywała dyrekcji Szkoły 
zbiorczych analiz z wykonywanych badań przesiewowych uczniów, nie uczestniczyła 
w naradach pedagogicznych w celu wspierania działań organizacyjnych szkoły. 
Dyrektor Szkoły wyjaśniła, że pielęgniarka w ramach wykonywania swoich obowiązków 
o wynikach badań przesiewowych informowała wychowawców klas oraz prowadziła 
indywidualne rozmowy z rodzicami uczniów, u których zdiagnozowano niedowagę lub 

                                                      
5 Według stanu na dzień 30 września. 
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nadwagę. Ponadto, pielęgniarka zaobserwowała, iż częstym powodem dolegliwości u dzieci 
zgłaszających się do gabinetu jest wychodzenie do szkoły bez śniadania. 
Dyrektor wskazała, iż zatem zasadnym okazało się rozpoczęcie realizacji od roku szkolnego 
2016/2017 projektu „Śniadanie daje moc”. 

W ramach pomocy uczniom, że stwierdzonymi problemami nadwagi/niedożywienia Dyrektor 
wskazała, iż zawsze, gdy wychowawca zauważy lub zostanie poinformowany przez 
pielęgniarkę o niedożywieniu lub nadwadze ucznia przeprowadzana jest rozmowa 
z rodzicami dziecka. Do tej pory nie było wśród uczniów przypadków, które wymagały 
konsultacji psychologa. 

W toku kontroli NIK pielęgniarka szkolna przedłożyła dyrekcji Szkoły zbiorcze wyniki 
z wykonywanych badań przesiewowych (BMI) w poszczególnych latach 2012-2016. Liczba 
uczniów z niedowagą w populacji uczniów szkoły objętych badaniem6 w latach szkolnych 
2012/2013 – 2016/2017 wynosiła odpowiednio: 4 uczniów (co stanowiło 3% badanej 
populacji), 10 (7%), 11 (8%), 15 (10%), 3 (8%). Udział uczniów z nadwagą stanowił 
odpowiednio: 5 (4%), 7 (5%), 9 (6%), 9 (6%), 0. Dzieci otyłych nie stwierdzono.  

(dowód: akta kontroli str. 5, 44-49, 50-51) 

Liczba dzieci wymagających dożywiania7 w latach szkolnych 2012/2013-2016/2017 
wynosiła: 11, 11, 9, 12, 13, z czego prawie połowę stanowiły dzieci z klas I-III. 

(dowód: akta kontroli str. 5) 

Szkoła nie posiadała zatwierdzonego Programu wychowawczego i programu profilaktyki. 
Dokumenty opracowane na lata 2015-2020 nie zostały uchwalone przez Radę Rodziców 
w trybie art. 54 ust. 2 ustawy o systemie oświaty8. Rada Rodziców w uchwale z 16 września 
2015 r. nie przyjęła programów z uwagi m.in. na brak uszczegółowienia działań, 
ram czasowych, wyznaczenia osób odpowiedzialnych za wykonanie poszczególnych zadań. 
W trakcie kontroli NIK trwały prace podjęte przez nową dyrekcję Szkoły nad przyjęciem 
dokumentu „Oddziaływania Profilaktyczne w Szkole Podstawowej na rok szkolny 
2016/2017”, który w dniu 22 listopada został zaprezentowany Radzie Rodziców 
i zamieszczony na stronie internetowej Zespołu celem zgłaszania uwag 
i dalszego procedowania. Przeciwdziałanie otyłości dzieci i promowanie zdrowego trybu 
życia zostało wpisane jako jedno z czterech podstawowych działań określonych 
w programie. Rada Rodziców, uchwałą z 12 grudnia 2016 r. przyjęła Program Profilaktyki 
Szkolnej na lata 2015-2020. 

(dowód: akta kontroli str. 23-43, 664-665) 

1.2. Szkoła w latach szkolnych 2012/2013 - 2015/2016 brała udział w programach: „Owoce 
i warzywa w szkole”; „Mleko w szkole” i „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. 
Od roku szkolnego 2016/2017, poza wyżej wymienionymi, wdrożono kolejny program, 
tj. „Śniadanie daje moc”.  
Szkoła nie uczestniczyła w innych programach zdrowotnych i ruchowych typu: „Zachowaj 
równowagę”, „Trzymaj formę” ponieważ jak wyjaśniła była dyrektor Szkoły9, wiele zajęć 
edukacyjnych prowadzono w ramach zajęć dydaktycznych dobieranych odpowiednio przez 
wychowawców. Wskazała również, że Szkoła duży nacisk położyła na zajęcia ruchowe 
pozalekcyjne (bezpłatne i płatne), w związku z powyższym nie było problemów 
z opuszczaniem przez dzieci lekcji w-f i nie realizowano innych zbliżonych programów.  

(dowód: akta kontroli str. 6,168-169) 
W roku szkolnym 2016/2017, podobnie do poprzedniego roku szkolnego, uczniowie mieli 
możliwość skorzystania z pozalekcyjnych zajęć z wychowania fizycznego (płatnych 
i bezpłatnych), niemniej jednak szkolny klub sportowy (sks) obejmował zajęciami tylko 
chłopców; w zajęciach tych (sks koszykówki) uczestniczył m.in. chłopiec ze stwierdzoną 

                                                      
6 Informacja na podstawie danych przedłożonych przez pielęgniarkę szkolną, w oparciu o wskaźnik BMI. Próbę badawczą  - 
populację - stanowią wyniki badań przesiewowych uczniów kl. I, III, V szkoły w danym roku szkolnym. W roku szkolnym 
2016/2017 pielęgniarka przeprowadziła analizę kart zdrowia uczniów klas I; natomiast klasy III i V zostaną przebadane w I-
IV/2017. 
7 Liczba dzieci objęta programem Pomoc państwa w zakresie dożywiania. 
8 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 ze zm.); 
9 W okresie od 1 września 2012 r. do 31 sierpnia 2016 r.  funkcję dyrektora Zespołu nr 4 pełniła Małgorzata Oniszko. 
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nadwagą. Wicedyrektor Szkoły wyjaśniła, iż szkoła dysponowała jednym nauczycielem w-f, 
w sierpniu 2016 r. (po objęciu stanowiska) nie było już możliwości prawno-finansowych 
na zatrudnienie dodatkowego nauczyciela, co jest planowane od roku szkolnego 2017/2018; 
ponadto zaznaczyła, iż od roku 2016/2017 w związku ze zmiana przepisów prawa 
oświatowego (likwidacja tzw. „godzin karcianych”) oraz stanowiskiem Małopolskiego 
Kuratora Oświaty w tejże sprawie10, dyrektor nie dysponuje żadnymi narzędziami prawnymi 
umożliwiającymi mu zlecenie nauczycielowi prowadzenia zajęć pozalekcyjnych. 

(dowód: akta kontroli str. 54-56) 

1.3. Harmonogram realizacji poszczególnych programów żywieniowych w tygodniu 
wskazywał na regularność wydawania produktów. Wydawanie produktów w ramach 
programu „Owoce i warzywa w szkole” odbywało się dwa razy w tygodniu (czwartki i piątki). 
Mleko uczniowie otrzymywali w 2015/1016: poniedziałki, wtorki i środy; w 2016/2017: wtorki, 
środy, czwartki (trzy razy w tygodniu). Posiłki (obiady) w ramach programu „Pomoc Państwa 
w zakresie dożywiania” – codziennie w dni nauki w szkole. 

Dodatkowo, stosowaną zasadą w jadłospisach szkolnych było, iż uczniowie do obiadu 
(dwudaniowego: zupa i drugie danie) codziennie obok kompotu dostawali jeszcze owoc 
(m.in. banany, śliwki). 

(dowód: akta kontroli str.186-184, 170-171) 

 1.4. Zasady realizacji poszczególnych programów w szkole 

A. Program „Owoce i warzywa w szkole” 

Szkoła uczestniczyła w programie „Owoce i warzywa w szkole” na podstawie zawartych 
umów, na formularzu zgodnym ze wzorem stanowiących załącznik nr VIII do Warunków 
uczestnictwa w programie „Owoce i warzywa w szkole” w roku szkolnym 2015/2016 oraz 
2016/2017. Dostawy produktów realizował zatwierdzony przez Agencję Rynku Rolnego 
(ARR) podmiot.  

(dowód: akta kontroli str. 66-73, 82) 
W roku szkolnym 2016/2017 programem zostali objęci wszyscy uczniowie szkoły 
podstawowej klas I do III, bez grup przedszkolnych. Pierwotnie w umowie z 14 września 
2016 r.11 zadeklarowano 174 uczniów, następnie aneksem z 7 października 2016 r. 
zmniejszono na 165 uczniów. Ruchome zmiany stanu uczniów, według informacji 
wicedyrektora Zespołu, odbywały się nawet w przeciągu miesiąca z początkiem roku 
szkolnego, ale zawsze wszystkie chętne dzieci dostawały porcje owoców. Szkoła zebrała 
158 podpisów wyrażających zgodę, na organizacyjnym zebraniu szkolnym w dniu 
13 września 2016 r., podczas którego podpisywano listy deklaracji do programów. 
Brakujące podpisy rodziców nieobecnych na spotkaniu 13 września 2016 r. zostały 
uzupełnione podczas kolejnego zebrania 8 listopada 2016 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 5,82, 86) 

W ramach realizacji programu w roku szkolnym 2015/2016 dzieci otrzymały w I i II 
semestrze odpowiednio 22 i 21 zróżnicowanych porcji owocowo-warzywnych składających 
się z owocu, warzywa lub soku owocowo/warzywnego. Zgodnie z § 2 rozporządzenia 
MRiRW z 18 czerwca 2015 r. przekazywano uczniom: jabłka, gruszki, truskawki, borówki 
amerykańskie, marchew, rzodkiew, paprykę słodką, pomidory, kalarepę, soki owocowe, 
warzywne lub owocowo-warzywne w ilościach odpowiadających wymogom określonym 
w pkt. 3, 4 i 5 załącznika tego rozporządzenia oraz § 6 ust. 6 zawartych umów12.  

Dostawy odbywały się w terminach: od 21 września 2015 r. do 27 listopada 2015 r. 
(I semestr), od 3 lutego do 15 kwietnia 2016 r. (II semestr). Porcje były dostarczane 
i udostępniane w 10 wybranych tygodniach danego semestru; w każdym z tygodni 
udostępniono porcje przez dwa kolejne dni, przy czym w pierwszych dwóch tygodniach 
udostępniano po trzy porcje. Liczba dostaw była zgodna z pkt 4, 6 i 7 załącznika do 

                                                      
10 http://www.kuratorium.krakow.pl/index?ac=111&id=13408 
11 Umowa nr 47/2016 z 14 września 2016 r. na I semestr 2016/2017.  
12 Umowa nr 56/2015 zawarta przez Zespół nr 4 z dostawcą w dnia 1 września 2015 r. na I semestr roku szkolnego 2015/2016 
oraz umowa nr 72/2015 z 14 grudnia 2015 r. na II semestr roku szkolnego 2015/2016. 
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rozporządzenia MRiRW, przy czym należy zauważyć, że zgodnie z § 2 cytowanego 
rozporządzenia MRiRW terminarz dostaw dla województwa małopolskiego dawał możliwość 
rozplanowania doręczania owoców i warzyw odpowiednio w semestrach do 15 stycznia 
i 17 czerwca 2016 r.  
Dodatkowo, z analizy zróżnicowania wydawanych porcji wynika, iż na 22 dostawy 
w I semestrze wystąpiły trzy przypadki, gdzie przez dwie lub trzy kolejno następujące po 
sobie dostawy przywożono i udostępniano ten sam zestaw owocowo-warzywny, I tak: 9 i 15 
października – gruszka/marchew; 23, 29, 30 października – jabłko/rzodkiewka; 
30 październik i 5 listopada – jabłko/marchew.  

(dowód: akta kontroli str.64,74-79 ) 

W ramach realizacji programu w roku szkolnym 2016/2017 w I semestrze zaplanowano 20 
dostaw w 10 wybranych tygodniach, w tym ostatnią na 16 grudnia 2017 r. W okresie 6 - 28 
października zrealizowano osiem dostaw, w tym dwie kolejne dostawy 13 i 20 października, 
które oferowały analogiczny zestaw: jabłko/rzodkiewka. 

(dowód: akta kontroli str.181, 83, 87-96) 
Dostawy owoców i warzyw do Szkoły odbywały się w tygodniu zgodnie z harmonogramem 
dostaw, w godzinach porannych (od 630 do 1100) zgodnie z § 6 ust. 9 zawartych umów, 
z wykorzystaniem specjalistycznego pojazdu zatwierdzonego przez inspekcję sanitarną.  
W toku kontroli NIK przeprowadzono oględziny udostępniania owoców i warzyw, na 
podstawie których stwierdzono m.in.: 

 zgodnie z oznaczeniami na opakowaniach, dostarczone w dniu 27 października 2016 r. 
produkty: rzodkiew cała (60 gram) i gruszka cała (150 gram), spełniały wymagania 
określone w załączniku do rozporządzenia MRiRW z 7 września 2016 r13. Informacja 
podana na opakowaniu oraz umieszczenie rzodkiewek w jednostkowym opakowaniu 
były zgodne z wymogami zawartymi w pkt. 1 ppkt. 1, pkt. 2 ppkt. 2 oraz pkt. 14 
załącznika ww. rozporządzenia. Gruszki udostępniane były dzieciom w całości, 
tj. zgodnie z pkt. 11 załącznika do tego rozporządzenia;  

 przy odbiorze produktów nie sporządzano (nie podpisywano) jakościowego 
sprawdzenia doręczonego towaru – osoba odpowiedzialna za przyjęcie dostawy 
wyjaśniła, że zawsze sprawdza czy nie są zepsute i jak do tej pory owoce i warzywa 
przychodzą w dobrym stanie; poinformowała, iż przywożone owoce (dzisiejsze gruszki) 
są już umyte i gotowe do spożycia. Oględziny wykazał, że owoce i warzywa były 
dojrzałe i świeże, czyste; brak było śladów nadgnicia lub obtłuczenia; 

 produkty były jeszcze w dniu dostawy przekazywane uczniom.                                                                                        
Dostarczone produkty były rozdzielane ilościowo do pojemników dla każdej klasy na 
portierni, przez osobę odbierającą dostawę (upoważnioną pisemnie przez dyrekcję 
szkoły). Pojemniki do klas zabierali z portierni wychowawcy idący rano na lekcję, 
a następnie rozdawali owoce i warzywa dzieciom w klasie do zjedzenia na pierwszej 
lub drugiej przerwie lekcyjnej. Nauczyciele wskazywali, iż w przypadku nieobecności 
dzieci w szkole, produkty przekazywane były innym dzieciom obecnym w danym dniu, 
które wyraziły chęć ich konsumpcji. Sposób takiego postępowania odbywał się na 
zasadach zwyczajowych i nie miał odzwierciedlenia w udokumentowanych procedurach 
wewnętrznych; 

 dzieci spożywały w klasach owoce i warzywa z rannej dostawy jak również kanapki 
w ramach drugiego śniadania. W kl. III jeden z chłopców spożywał słodycze (wafel 
czekoladowy). Obecny wychowawca, który nadzorował spożywanie śniadania w klasie, 
w sprawie dlaczego dziecko zajada słodycze zamiast warzyw i owoców, wyjaśnił, 
że zwracał już uwagę rodzicom dziecka, ale jak widać bezskutecznie. Wychowawcy 
w trakcie oględzin wskazywali, iż dzieci w dalszym ciągu przynoszą spore ilości 
słodyczy z domu. Wychowawca z kl. II, na jednej przerwie (8.45) rozdał warzywa, a na 

                                                      
13 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. z 2016 r., poz. 1457), dalej: rozporządzenie MRiRW z 7 września 2016 r. 
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drugiej (9.40) owoce w celu przypilnowania, aby dzieci najpierw zjadły zdrowo 
i nie zjadały „na głodnego” w pierwszej kolejności słodyczy. 

(dowód: akta kontroli str.172-182) 

Badanie ankietowe, przeprowadzone w toku kontroli NIK, dotyczące realizacji 
m.in. programu „Owoce i warzywa w szkole” na próbie 63 rodziców dzieci klas I-III szkoły 
podstawowej wykazało, że rodzice dostrzegli następujące wady programu: 

 w 14 przypadkach (22% z 63 udzielonych odpowiedzi14) zbyt małe urozmaicenie 
produktów, 

 w 14 przypadkach (22%) zbyt mała częstotliwość wydawania, 

 w 5 przypadkach (8%) niedojrzałe owoce, 

 w 2 przypadkach (3%) nieświeże, zepsute owoce i warzywa, 1- przerośnięte warzywa; 
Ponadto rodzice podali, że: 

 w 26 przypadkach (41%) otrzymywane owoce i warzywa dzieci zawsze zjadają 
(czasami w szkole, czasami w domu), 

 w 21 przypadkach (33%) uczniowie czasami przynosili owoce i warzywa do domu i ich 
nie zjadali, 

 w 7 przypadkach (11%) uczniowie zawsze przynosili produkty do domu i ich nie zjadali, 

 w 5 przypadkach (8%) uczniowie zawsze zjadali owoce i warzywa w domu, 

 w 3 przypadkach (5%) uczniowie zawsze zjadali otrzymane produkty w szkole. 
(dowód: akta kontroli str.250-255) 

W roku szkolnym 2015/2016 Szkoła wykonała, co najmniej dwa obowiązkowe działania 
(w każdym semestrze) z zakresu kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych uczniów 
oraz wzbogacania wiedzy o pochodzeniu produktów rolnych, określone 
w § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 28 sierpnia 2014 r.15, w ramach działań 
towarzyszących w programie „Owoce i warzywa w szkole”. Podmiotem towarzyszącym był 
m.in. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, a środki finansowe na zajęcia pochodziły 
od rodziców. W I semestrze 2016/2017 w ramach ww. działań towarzyszących 16 uczniów 
z kl. II wybrało się na wycieczkę edukacyjną do gospodarstwa agroturystycznego.  

(dowód: akta kontroli str. 80) 
 

W umowie na rok szkolny 2015/2016 podano, że w programie uczestniczyć będzie 
224 uczniów, przy czym liczba uczniów w klasach I-III szkoły podstawowej regularnie 
uczęszczających wynosiła 165. Dostawy były dowożone i rozliczane do ARR 
na 224 uczniów. Produkty były wydawane uczniom klas I-III szkoły podstawowej (regularnie 
uczęszczających i posiadających pisemną zgodę rodziców - 165 uczniów). Ponadto jak 
ustalono, produkty były wydawane dla 59 osób nieobjętych zasadami Programu, w tym dla 
dwóch najstarszych grup przedszkolnych (III i IV grupa – łącznie 50 dzieci), do których 
uczęszczały dzieci 5 i 6 letnie. Grupy przedszkolne wchodzą organizacyjnie w skład 
Przedszkola nr 55, które z oddziałami szkolnymi I-VI Szkoły Podstawowej nr 34 tworzą 
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Krakowie. W dokumentacji Programu nie stwierdzono 
udokumentowania wyrażenia zgody rodziców/opiekunów prawnych na udział w Programie 
dzieci z grup przedszkolnych. 

(dowód: akta kontroli str.63, 66-79, 58-60,98-99) 

Zgodnie z § 2 rozporządzenia MRiRW z dnia 18 czerwca 2015 r.  program był skierowany 
do dzieci uczęszczających do klas I-III szkół podstawowych oraz dzieci odbywających 
w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej roczne obowiązkowe 
przygotowanie przedszkolne, o którym mowa w art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty. Zgodnie z § 9 ust. 1 ww. rozporządzenia MRiRW owoce 
i warzywa mogły być przekazywane uczniom, których rodzice/prawni opiekunowie wyrazili 
zgodę na udział dziecka w programie. Obowiązek przechowywania przez minimum 5 lat 

                                                      
14 W ankiecie można było zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź. 
15 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu realizacji środków 
towarzyszących, które służą zapewnieniu skuteczności wykonywania programu „Owoce i warzywa w szkole” (Dz.U., poz. 
1151). 
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dokumentacji związanej z realizacją programu był nałożony na szkołę w § 4 pkt.10 
warunków umowy. 

Ze złożonych wyjaśnień przez byłą dyrektor Szkoły, podpisującą umowy na realizację 
Programu w roku szkolnym 2015/2016, wynika m.in.: że liczbę grup przedszkolnych 
zadeklarowała świadomie, chcąc aby jak najwięcej dzieci korzystało z programu, 
po otrzymaniu ustnej informacji od osoby zatrudnionej w tym czasie na stanowisku 
intendenta w szkole, iż skonsultowała ona taką możliwość objęcia dzieci przedszkolnych 
z dostawcą. Intendentka posiadała ustne upoważnienie do kontaktu z dostawcą i do 
rozliczania dostaw. W sprawie brakujących oświadczeń rodziców wyjaśniła, że podobnie jak 
w szkole, oświadczenia były zebrane także w przedszkolu i nie potrafiła wyjaśnić dlaczego 
tych oświadczeń brakuje w dokumentacji szkoły (programu). 

 (dowód: akta kontroli str. 168) 
B. Program „Mleko w szkole” 

W roku szkolnym 2016/2017 aneksem z 1 września 2016 r. dyrekcja Szkoły zaktualizowała 
liczbę uczniów wskazując 280 uczestniczących (stan w kl. I-VI wynosił 284). W umowie 
z 1 czerwca 2016 r., podpisanej na rok szkolny 2016/2017, przez byłego dyrektora  Zespołu 
podana była pierwotnie liczba  339 uczniów.  

Dostawy mleka odbywały się raz w miesiącu, z wykorzystaniem samochodu zatwierdzonego 
przez inspekcję sanitarną. Uczniowie z klas I-VI dostawali mleko począwszy 
od października 2016 r., (pierwsza dostawa 30 września 2016 r.) trzy razy w tygodniu.  
Mleko w październiku 2016 r. było wydawane dla wszystkich uczniów w szkole, pomimo 
iż na początku września 2016 r. z 280 rodziców 21 odmówiło zgody, a 13 było nieobecnych 
podczas zbierania oświadczeń w szkole. Wicedyrektor Szkoły, odpowiedzialna za realizację 
programów wyjaśniła, że wydając mleko dla wszystkich uczniów sugerowała się podpisaną 
umową, w której zdeklarowała mleko dla wszystkich uczniów i chciała w ramach 
propagowania zasad zdrowego odżywiania, aby wszystkie dzieci na starcie miały równą 
możliwość zapoznania się z zasadami programu, posmakowania oferowanych produktów. 
W przypadku, gdy jednak rodzice nadal jednoznacznie potwierdzą, że dziecko nie będzie 
uczestniczyło w programie sporządzi wniosek o aneks do umowy.  

W szkole nie zamawiano produktów mlecznych bez laktozy. Wicedyrektor wyjaśniła, 
iż rodzice którzy nie wyrazili zgody na udział w programie zapewne kierowali się 
przeciwskazaniami w spożywaniu mleka u swoich dzieci bądź też innymi czynnikami 
(niechęć dziecka do spożywania mleka), i zwróci się w tej kwestii do rodziców podczas 
najbliższego zebrania szkolnego, ponieważ cały czas pracuje nad udoskonaleniem 
wdrożenia programu w szkole, m.in.: pozyskała i wywiesiła plakat promujący program jako 
jeden z warunków wymaganych przez ARR.  

(dowód: akta kontroli str. 102, 106, 112-118,163, 165) 

Po rozeznaniu potrzeb na zebraniach z rodzicami 8 listopada 2016 r. Wicedyrektor 
poinformowała, iż wystąpiła do dostawcy o aneks do umowy (zmniejszenie o 17 uczniów, 
którzy nie mają zgody ze względu na laktozę lub inne czynniki). 

(dowód: akta kontroli str. 246, 249) 

Przeprowadzone oględziny magazynowania i udostępniania mleka uczniom, wykazały, że:  

 pomieszczenie, w którym magazynowano dostawy mleka nie było wyposażone 
w miernik temperatury (termometr zakupiono w toku kontroli NIK) i wymagało remontu 
wentylacji ponieważ jak wskazała Wicedyrektor szkoły, występuje problem z nadmierną 
wilgocią. Mleko składowane było na paletach drewnianych na posadzce. Magazyn był 
zabezpieczony przed dostępem osób nieupoważnionych;  

 mleko w magazynie (opakowania jednostkowe 0,25 l mleka białego UHT 1,5% tłuszczu) 
posiadało ważny termin przydatności do spożycia; 

 nie było możliwości (brak dodatkowej lodówki) dla magazynowania innych produktów 
mlecznych; 

 mleko do rozniesienia do klas było wykładane przez pracowników kuchni, dostęp do 
regału z mlekiem był otwarty a karteczki z oznaczeniem klas przymocowane nietrwale, 
co doprowadziło m.in. do pomyłki w trakcie roznoszenia mleka do klas przez uczniów 
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z samorządu szkolnego w trakcie dwóch porannych przerw lekcyjnych (w tym mleko 
niedoniesione do jednej z klas pozostało na regale); 

 uczniowie spożywali mleko w klasie na przerwie, rozdane przez nauczyciela; 
w przypadku nieobecności dziecka w szkole nauczyciele wydawali mleko innym 
chętnym dzieciom. 

Wicedyrektor wyjaśniła, iż zawsze chodziła i sprawdzała po poszczególnych przerwach czy 
wszystko mleko zostało rozniesione. W wyniku powstałego zamieszania z roznoszeniem 
mleka do klas, po przeprowadzonych oględzinach Wicedyrektor podjęła działania 
zabezpieczające dostęp do regału i zmieniła harmonogram – wszystkie klasy będą 
dostawały mleko na jednej przerwie o 940. 

(dowód: akta kontroli str. 185,188,184) 

Badanie ankietowe przeprowadzone w toku kontroli NIK dotyczące realizacji m.in. programu 
„Mleko w szkole” na próbie 126 rodziców dzieci klas I-VI szkoły podstawowej wykazało, 
że rodzice dostrzegli następujące wady programu: 

  w 43 przypadkach (34% z 126 udzielonych odpowiedzi16) serwowane jest jedynie 
mleko UHT, 

 w  28 przypadkach (22%) zbył małe urozmaicenie produktów, 

 w 16 przypadkach (12,6%) zbyt mała częstotliwość wydawania. 
Ponadto rodzice podali w ankietach, że: 

 w 56 przypadkach (44%) otrzymywane mleko uczniowie zawsze spożywali 
(czasami w szkole, czasami w domu), 

 w 14 przypadkach (9%) uczniowie zawsze spożywali mleko w domu, 

 w 21 przypadkach (16,6%) uczniowie czasami przynosili produkty do domu i ich 
nie spożywali, 

 w 7 przypadkach (5,5%) uczniowie zawsze przynosili produkty do domu i ich 
nie spożywali, 

 w 11 przypadkach (8,7%) uczniowie zawsze spożywali otrzymane mleko w szkole.  
     (dowód: akta kontroli str. 250-255) 

W roku szkolnym 2015/2016 w dokumentacji programu „Mleko w szkole” brak było 
informacji, czy i w jakiej formie rodzice wyrazili zgodę na udział dzieci w programie oraz dla 
jakiej liczby dzieci. Była dyrektor Zespołu wyjaśniła, że pisemne zgody rodziców na udział 
w programie „Mleko w szkole” nie były zbierane. Rodzice byli informowani o programie 
na zebraniach z wychowawcami i nikt z rodziców nie wyraził braku akceptacji.  

(dowód: akta kontroli str.120-162, 165-167) 
 

W umowie na rok szkolny 2015/2016 z 1 czerwca 2015 r. podano liczbę 300 uczestników, 
którzy złożyli deklarację do programu. Następnie aneksem do umowy z 15 września 2015 r. 
była dyrektor Zespołu zwiększyła liczbę uczniów biorących w programie podając: liczba 
uczniów szkoły podstawowej wraz z oddziałem rocznego przygotowania przedszkolnego 
zorganizowanego w szkole podstawowej – 339, liczba uczniów przedszkola – 95, liczba 
uczniów biorących udział w programie – 339.  

Natomiast jak wynika z raportu o liczbie uczniów, według stanu na dzień 23 września 
2015 r., w szkole podstawowej w klasach I-VI zaewidencjonowanych było 285 uczniów, 
w przedszkolu – 95. Zatem w umowie zadeklarowano 54 uczniów więcej niż liczba 
rzeczywista liczba uczniów w szkole podstawowej w klasach I-VI. W strukturze 
organizacyjnej szkoły podstawowej nie był prowadzony oddział z rocznym przygotowaniem 
przedszkolnym. 

Dostawy mleka w roku szkolnym 2015/2016 realizowano i rozliczano do ARR dla liczby 
wyżej wymienionych  339 uczniów zadeklarowanych, tj. dla liczby niezgodnej ze stanem 
faktycznym, ponieważ: 

 liczba wszystkich uczniów uczęszczających do szkoły podstawowej wynosiła 285, 

                                                      
16 W ankiecie można było zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź.  
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 dzieci z oddziałów przedszkolnych nie dostawały mleka dostarczanego w ramach 
programu. 

W dokumentacji programu, poza formularzami rozliczeniowymi ilości dostarczanego mleka 
sporządzanymi do ARR (druk Dsml_P3_f2a, druk Dsml_P3_f8) oraz dowodami dostawy 
mleka17, brak było ewidencji wewnętrznej prowadzonej przez szkołę, umożliwiającej 
identyfikację ilość i częstotliwość wydawanego mleka dla uczniów w szkole. Powyższe 
naruszało przejrzystość dokumentowania realizacji programu i warunków umowy 
w zakresie: § 2 pkt 2.1 umowy (harmonogram wydawania mleka) oraz  § 2 pkt 2.2 umowy 
(spożywanie mleka przez osoby uprawnione, tj. uczniów uczęszczających do danej 
placówki). 

 (dowód: akta kontroli str.120-162, 165) 

Ze złożonych wyjaśnień przez byłą dyrektor Zespołu, podpisującą umowę na realizację 
Programu w roku szkolnym 2015/2016, wynika m.in., że:  

 nie zwróciła uwagi, na fakt, że wpisana liczba uczniów szkoły podstawowej jest wyższa 
niż stan faktyczny w momencie podpisywania umowy, wzór umowy i aneksu do podpisu 
przygotowywał dostawca; potem realizacją umowy zajęła się osoba zatrudniona 
na stanowisku intendenta, która też nie zwróciła uwagi na błędną liczbę uczniów;  

 na liczbę 339 składa się liczbę uczniów w szkole podstawowej i „błędnie” dodana liczba 
z dwóch grup przedszkolnych III i IV grupa 5 i 6 latków realizujących roczne 
przygotowanie przedszkolne (łącznie 50 dzieci). Grupa III i IV pozostawała w strukturze 
organizacyjnej przedszkola nr 55 będącego składową Zespołu; 

 była przekonana, że intendentka prowadzi dokumentację wydawanego mleka; mleko 
było wydawane 2 lub 3 razy w tygodniu systematycznie, harmonogramy odbioru mleka 
przez wychowawców były wywieszane w pokoju nauczycielskim przez intendentkę. 
Mleko było wydawane wyłącznie dla uczniów szkoły podstawowej; wiedziała, że mleko 
nie jest wydawane dla grup przedszkolnych, tak jak w poprzednich latach i była 
przekonana, że wszystko jest w porządku. 

(dowód: akta kontroli str.166-167) 

W rozliczeniu stanu końcowego mleka na 26 czerwca 2016 r. była dyrektor Zespołu 
podpisała, że stan końcowy jest „zerowy”, tj. spożyto całość dostarczonego mleka, 
natomiast jak wynika z oświadczenia, we wrześniu 2016 r. nowa dyrekcja Zespołu zastała 
w magazynie nierozdane mleko białe UHT 1,5% w kartonikach (około 860 kartoników 
0,25 l). Mleko zostało rozdane do wypicia w kl. I-VI dla ok. 280 uczniów, w dniach 20, 21, 26 
września, termin przydatności do spożycia mleka upływał 28 września 2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 119, 162, 164) 

Była dyrektor Zespołu wyjaśniła m.in. że: kontrolowała sposób przechowywania mleka przy 
okazji kontroli w kuchni, ale nigdy nie przeliczała stanu magazynowego ani ilości 
wydawanego w danym dniu mleka, gdyż wychowawcy nie zgłaszali nigdy złej ilości 
wydanego mleka. Podpisując końcowe rozliczenie oparła się tylko na informacji ustnej 
przekazanej przez pracowników kuchni bez sprawdzenia stanu magazynowego. 

(dowód: akta kontroli str.167) 
C. Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”  

W latach szkolnych 2012/2013 – 2016/2017 (na 30 września) programem zostało objętych 
odpowiednio: 11, 11, 9, 12, 13 uczniów, w tym na podstawie decyzji dyrektora szkoły18: 4, 1, 
0, 2, 4 uczniów. Posiłki i warunki spożywania dla dzieci w ramach programu były takie same 
jak dla pozostałych dzieci korzystających ze stołówki w szkole. Według dyrektora Szkoły 

                                                      
17 Na podstawie ewidencji dostaw, w roku szkolnym 2015/2016 dostarczono łącznie w 8 dostawach 6 525,75 litów mleka 
białego 1,5 % w opakowaniach jednostkowych 0,25 l. Daje to średnio 10 porcji mleka (kartoników 0,25 l) na 1 
zadeklarowanego do programu w miesiącu (339 zadeklarowanych).  
18 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 10 grudnia 2013 r. w sprawie 
ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania” na lata 2014–2020. 

Opis stanu 
faktycznego 
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z dotychczasowego rozpoznania wszyscy uczniowie wymagający pomocy w zakresie 
dożywiania zostali nią objęci. W październiku 2016 r. na podstawie decyzji dyrektora 
pomocą objęto dwoje kolejnych dzieci (łącznie w okresie październik - listopad 2016 r. 
w ramach pełnego wykorzystania limitu dyrektora korzystało z posiłków sześcioro dzieci). 

(dowód: akta kontroli str. 6, 238-243, 245) 

Uczniowie ze Szkoły nie korzystali ze zwolnień/dopłat do odpłatności za obiady, możliwych 
na podstawie § 4 uchwały nr XCV/1425/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 stycznia 2014 r. 
w sprawie przyjęcia programu osłonowego dotyczącego udzielania mieszkańcom Gminy 
Miejskiej Kraków pomocy w zakresie dożywiania, w związku z niskim kryterium 
dochodowym a przewyższającym kryterium umożliwiające skorzystanie z pomocy w ramach 
programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Realizatorem programu jest MOPS 
w Krakowie. 

Dyrektor Zespołu wyjaśniła, że dofinansowując dzieci z puli dyrektora była przekonana, 
że są to pieniądze z programu osłonowego (MOPS redagując pisma o miesięcznych 
limitach dla dyrektorów szkół powołuje się na uchwałę Rady Miasta Krakowa w sprawie 
przyjęcia programu osłonowego dla Gminy Kraków). W celu doinformowania 
i rozpowszechnienia informacji na temat możliwości skorzystania przez rodziców 
z programu osłonowego została niezwłocznie wywieszona informacja na tablicy Rady 
Rodziców oraz link do ww. uchwały na stronie internetowej szkoły. 

(dowód: akta kontroli str. 6, 244-245) 
D. Program „Śniadanie daje moc” 

Szkoła przystąpiła od października 2016 r. do programu edukacyjnego „Śniadanie daje 
moc”19, łącznie zadeklarowano 208 uczniów z wszystkich klas I-III oraz IVb i VIb.  W ramach 
działań 8 listopada 2016 r., w Dniu „Śniadanie daje moc” w poszczególnych klasach oraz 
w pokoju nauczycielskim zorganizowano i spożywano wspólne śniadania promujące zdrowe 
produkty. 

(dowód: akta kontroli str. 205, 209) 

1.5. Obiady w szkole 

W Zespole jest prowadzona własna kuchnia ze stołówką szkolną, z której korzystają 
uczniowie szkoły i przedszkola. W analizowanym okresie (rok szkolny 2012/2013 - do 
listopada 2016 r.) żaden z dwóch zatrudnionych intendentów nie posiadał kwalifikacji 
z dietetyki i żywienia. Osoba zatrudniona od września 2016 r. na stanowisku intendenta 
i odpowiedzialna za jadłospisy, w związku ze zobowiązaniem jej przez dyrektora Zespołu do 
uzupełnienia kwalifikacji, ukończyła w listopadzie br. „Kursu dietetyki podstawowej” 
(60 godzin). Przy układaniu jadłospisów kierowała się bazą jadłospisów sporządzanych 
przez poprzedniczkę oraz literaturą „Racjonalne posiłki dla dzieci i młodzieży”. 

(dowód: akta kontroli str.10, 14-17) 

Spośród 13 wypadków, którym uległy dzieci na terenie szkoły, w roku szkolnym 2015/2016 
i 2016/2017, dwa dotyczyły braku zachowania właściwej ostrożności, tj.: upadku 
ze schodów ucznia kl. III w drodze na obiad na jadalnię, upadku z krzesła na podłogę 
dziecka (6 latka) podczas spożywania obiadu. Oba wypadki zakończyły się diagnostyką 
szpitalną, w wyniku której stwierdzono odpowiednio u dzieci wstrząśnienie mózgu, złamanie 
ręki. Nie odnotowano zatruć pokarmowych podlegających zgłoszeniu do inspekcji sanitarne.  

(dowód: akta kontroli str.18) 

W latach szkolnych 2014/2015, 2015/2016 i 2016/2017 (na dzień 30 września) obiady 
w szkole spożywało odpowiednio: 209 (76% populacji szkoły), 251 (87%), 224 (79%) 
uczniów, w tym uczniowie klas I-III: 124 (59% populacji spożywającej obiady), 155 (62%), 
119 (53%). 

(dowód: akta kontroli str. 7)  
 

                                                      
19 http://sniadaniedajemoc.pl/o-programie/idea-programu-sniadanie-daje-moc/ 



 

12 

Cena obiadu w latach szkolnych 2012/2013 - 2013/2014 wynosiła 3,70 zł; w 2014/2015 – 
2016/2017 -  4 zł. 

(dowód: akta kontroli str. 17) 

Grafik wydawania obiadów i tygodniowy jadłospis był wywieszony do wiadomości na terenie 
Zespołu. Obiady były wydawane w godz. 1130 - 1515. Uczniów starszych podzielono na dwie 
przerwy obiadowe: na pierwszej przerwie, trwającej od 1230 do 1245 obiad mieli spożywać 
uczniowie klas IV;. na drugiej przerwie, tj. od 1330 do 1350 uczniowie klas V-VI.  Dzieci 
młodsze klas I-III miały schodzić na obiad w ramach świetlicy w dwóch grupach (1155-1220, 
1255-1320). 

Oględziny spożywania obiadów na stołówce szkolnej wykazały m.in. że: 

 na stołówce znajdowała się dostateczna liczba miejsc, umożliwiająca jednoczesne 
spożycie posiłku przez 94 osoby, nie stwierdzono przypadków oczekiwania uczniów na 
wolne miejsca, bądź nie spożycia obiadu ze względu na brak miejsca w stołówce; 

 warunki budowlano-techniczne stołówki wymuszały dojście do okienka po odbiór 
dania/kompotu/owoców/sztućców oraz do okienka z brudnymi naczyniami 
po trzystopniowych schodach, co niejednokrotnie powodowało, że dzieciom niosącym 
posiłek upadały sztućce lub rozlewała się zupa (niosły jednocześnie zupę i II danie). 

 najmłodsi uczniowie schodzili na obiad pod nadzorem wychowawców, którzy na 
stołówce m.in. pomagali nalewać zupę do talerzy, pilnowali zjedzenia całego obiadu, 
kulturalnego zachowania podczas posiłku. Uczniowie z klas starszych IV-VI spożywali 
obiady indywidualnie już bez nadzoru nauczyciela. Uczniowie ci często pobierali tylko 
II danie bez zupy (posiłki były nakładane i wydawane przez panie kucharki); 
z wyjaśnień wynikało, iż albo na zupę przychodzą na następnej przerwie aby nie 
spóźniać się na lekcje albo nie chcą jeść zupy; 

 serwowany obiad (zupa, ziemniaki, kotlet) pomimo długiego okresu udostępniania 
(1130-1500) był gorący (m.in. ziemniaki gotowane na II tury); uczniowie mieli możliwość 
zjedzenia dokładki, jeśli wyrażali ochotę; 

 pomimo ustalonego harmonogramu nie wszyscy wychowawcy zeszli z uczniami 
o wyznaczonych porach, co spowodowało, że na przerwie obiadowej o 1330-1350 
dla uczniów kl.VI i VI zrobił się tłok i zamieszanie na sali; dzieci młodsze wymieszały się 
ze starszymi w kolejce, kolejka ciągnęła się przez salę, co przeszkadzało w poruszaniu 
się innym (np. chcącym odnieść talerze do okienka brudnych naczyń). Nie wszystkim 
dzieciom udało się skończyć zjeść obiad do końca przerwy i jeszcze o 1400 zostało ich 
12 – wyszli ze stołówki o 1410; opóźniło to rozpoczęcie wydawania obiadu dla 
przedszkolaków (1415), zaplanowany na 1400.  

(dowód: akta kontroli str. 22, 191-200) 

Wicedyrektor w wyniku oględzin stworzyła nowy harmonogram wydawania obiadów oraz 
dyżurów nauczycieli w stołówce, aby dzieci miały komfort bezpiecznego spożycia posiłków, 
w tym wprowadzono wystawianie wazy z zupą i nalewanie dla każdego ucznia przez 
nauczyciela dyżurującego, szczególnie dla klas IV-VI. 

(dowód: akta kontroli str. 246-248) 

Badanie ankietowe (126 zwrotnych odpowiedzi rodziców dzieci klas I-VI) wykazało m.in., 
że zadowolonych z obiadów w szkole było 75 (58%), niezadowolonych 14 (11%). 
W sposobie przygotowania posiłków w stołówce szkolnej rodzice zmienili by jakość 
produktów – 38 odpowiedzi (30% z 126 udzielonych odpowiedzi), zwiększyli urozmaicenie – 
51 (40,4%), zwiększyli porcje – 10 (8%); nie widzą potrzeby zmian – 42 (33,3%). 
W sposobie serwowania posiłków rodzice wskazali na zbyt krótką przerwę na obiad20 – 61 
(48,4%), brak miejsca na spożycie posiłku w wyniku kumulacji uczniów – 21 (odpowiedzi 
z kl. IV-VI) – (33,3%), 2 (odpowiedzi z klas I-III). 

(dowód: akta kontroli str. 250-255) 

                                                      
20 Uczniowie klas IV mieli 15 minutową przerwę obiadową – zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego mówią o 20 
minutach. 
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Ocena żywienia w szkole, przeprowadzona przez WSSE21 metodą szacunkową 
na podstawie przedłożonych wykazów surowców i środków spożywczych oraz ich gramatur, 
za okres od 26 września do 7 października wykazała, że: 

 prawidłowo stosowano wymagania odnośnie przygotowywania i urozmaicenia posiłków, 
określone w rozporządzeniu MZ z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków 
spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach 

systemu oświaty22; 

 przy układaniu jadłospisu wykorzystano zasadę różnorodności posiłków pod względem 
konsystencji, barwy, smaku, zapachu; a także technik przygotowania potraw 
(potrawy gotowane, duszone, smażone). 

(dowód: akta kontroli str. 657-661) 

Kontrola zachowania obowiązujących norm żywienia w posiłkach, tj. obiadów 
dwudaniowych, za okres 26 września 2016 r. – 7 października 2016 r., przygotowywanych 
w szkolnej kuchni wykazała przekroczenia zalecanych norm, m.in.: 

 wartość energetyczna obiadu dwudaniowego w ocenianym jadłospisie była realizowana 
w 88% normy, tj. 514,32 kcal – średnie zapotrzebowanie grupy wynosi 580,04 kcal; 

 zawyżona średnia zawartość białka ogółem w produktach w ocenianym jadłospisie 
(292% normy); 

 nadmierna podaż sodu (367% normy); 

 nadmierna podaż magnezu (201% normy); 

 nadmierna podaż witaminy B6 (320% normy); 

 nadmierna podaż witaminy A (238% normy). 
 (dowód: akta kontroli str. 657-661) 

Dyrektor Zespołu wyjaśniła, że wykazane nieprawidłowości mogły wynikać z małego 
doświadczenia intendenta, zatrudnionego na tym stanowisku od września 2016 r. 
Intendentka na początku grudnia 2016 r. ukończyła następny kurs doszkalający, dotyczący 
prawidłowego planowania posiłków zgodnie z normami żywieniowymi. Dyrektor Zespołu 
wyjaśniła ponadto, iż planuje w styczniu 2017 r. zakup programu komputerowego WIKT, 
który powinien ułatwić intendentce planowanie posiłków, które wykluczy przekraczanie norm 
żywieniowych.    

(dowód: akta kontroli str. 662-663) 

1.6. Szkoła nie zapewniała dystrybutorów z wodą pitną lub dostępu do bezpłatnej wody 
butelkowanej, dostęp do wody butelkowanej (1,5 l) i kubeczków miały dzieci uczęszczające 
tylko do grup przedszkolnych. Dyrektor Zespołu zobowiązała się podjąć działania w tym 
zakresie planując ewentualny zakup dystrybutorów ze środków własnych szkoły na wiosnę 
2017 r. 

      (dowód: akta kontroli str. 201, 51-52) 
W Szkole nie było automatów z niezdrową żywnością.   

      (dowód: akta kontroli str. 201) 

1.7. Kontrola23 sklepiku szkolnego prowadzonego przez spółdzielnię uczniowską wykazała, 
że asortyment sklepiku był zgodny z wymaganiami zawartymi w przepisach rozporządzenia 
MZ z dnia 26 lipca 2016 r. W sklepiku oferowane były wody mineralne, soki naturalne, 
mleko UHT smakowe, wafle ryżowe, obwarzanki. 

Badania ankietowe (126 zwrotnych odpowiedzi rodziców dzieci klas I-VI) wykazały: 
62 (49,2%) ankietowanych uważa, że asortyment sklepiku jest zbyt mało urozmaicony, 
23 (18,2%) zbyt mało zdrowej żywności, 34 (27%) uważa, że nic nie trzeba zmieniać, 
pozostali nie udzielili odpowiedzi (7 ankiet). 

(dowód: akta kontroli str. 10, 250-255) 

                                                      
21 Kontrola jadłospisów przeprowadzona przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Krakowie na zlecenie NIK, 
w ramach kontroli P/16/073. 
22 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 jednostkach (Dz.U. poz. 1154). 
23 Protokół kontroli nr 284/2016 z 5 października 2016 r. Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.  
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NIK zwraca uwagę, że rozpoznanie problemów występujących w populacji uczniów szkoły, 
w tym dotyczących zaburzeń masy ciała, ułatwi określenie celów i zadań profilaktycznych. 
Analizowanie i wykorzystywanie w związku z tym zbiorczych wyników badań przesiewowych 
wykonywanych w szkole, pozwoli również na ocenę skuteczności realizowanych działań 
edukacyjnych i profilaktycznych. 

W zakresie realizowanych programów propagujących zdrowe odżywianie, NIK zwraca 
uwagę, że wyniki przeprowadzonych wśród rodziców ankiet wskazują na niski udział (około 
11%) uczniów spożywających w Szkole wydawane owoce i warzywa oraz produktów 
mlecznych. W ocenie NIK bez zróżnicowania asortymentu produktów poprawa efektów 
programów będzie trudna do osiągnięcia.  

Dla wdrażania zasad zdrowego żywienia w szkole zasadnym jest udostępnienie uczniom 
bezpłatnej wody pitnej, którą do tej pory otrzymywały tylko dzieci w przedszkolu.  
Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego24 uczniowie powinni mieć stały 
dostęp do wody niegazowanej. 

 

2. Wykorzystanie środków przeznaczonych na realizację programów 

2.1. W budżecie 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. Zarówno 
owoce i warzywa, jak i mleko były dostarczane do szkoły nieodpłatnie na podstawie umów 
zawartych z dostawcą tych produktów.  

(dowód: akta kontroli str. 51-52, 66,82, 102, 120) 

W latach 2013-2015 środki z wydatków bieżących z rozdziału 80148 „stołówki szkolne 
i przedszkolne” (dział 801/ rozdział 80148/ paragraf 4210) były przeznaczane głównie na 
zakup środków czystości: w 2013 r. – 7,2 tys. zł, w 2014 r. – 4 tys. zł, w 2015 r. – 1,4 tys. zł  
na akcesoria kuchenne i wyposażenie kuchni w 2013 r. wydatkowano ok. 4,9 tys. zł, 
w 2014 r. – 3,3 tys. zł  na drzwi aluminiowe, 2015 r. – (pralka, czajnik, ubijak 
do ziemniaków) – ok. 1,8 tys. zł; 2016 (I połowa) – 1,3 tys. zł (tostery). Od września 2016 r. 
doposażono kuchnię w garnek, zestaw noży, robot kuchenny, szatkownicę elektryczną – za 
łącznie 3,4 tys. zł (w tym 2,5 tys. zł z rachunku dochodów własnych). Z ewidencji majątku 
i wyposażenia kuchni wynika, iż znaczną część doposażono w 2012 r., tj. stoły kuchenne, 
gofrownica, kuchnia gazowa, szafa chłodnicza 600 l, zestaw przekrojowy garnków i patelnie 
do naleśników (16 szt.) – łącznie na kwotę ok. 9,3 tys. zł. 

Kontrola sanitarna z 5 października 2016 r. wykazała nieprawidłowości stanu pomieszczeń 
i wyposażenia, tj.: zniszczoną powierzchnię (łuszcząca się powłoka farby) drzwi 
kuchennych, zniszczoną/skorodowaną powierzchnię pod patelnią elektryczną, łuszczącą 
powłokę farby na ścianach przedsionku kuchni. Małopolski Państwowy Wojewódzki 
Inspektor Sanitarny decyzją z 17 listopada 2016 r. wyznaczył termin na usunięcie 
powyższych nieprawidłowości do 15 lutego 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 212-220, 10, 654-655) 

2.2. W szkole nie opracowano sformalizowanych procedur w zakresie odbioru, 
magazynowania i dystrybucji produktów otrzymywanych w ramach programów „Owoce 
i warzywa w szkole” oraz „Mleko w szkole”. Pracownicy Szkoły w trakcie odbioru produktów 
od dostawcy potwierdzali własnoręcznym podpisem dokument dostawy „WZ”, na którym 
wskazany był rodzaj i liczba produktów bez oceny stanu jakościowego.  Od 2016/2017 
nadzór nad dokumentacją programów żywieniowych objęła Wicedyrektor Szkoły. 
Pracownicy obsługi (upoważnieni pisemnie do odbioru oraz potwierdzania ilości i jakości  
dostarczanych produktów) bezpośrednio po dostawie przekazywali dokumenty „WZ” do 

                                                      
24Główny Inspektorat Sanitarny, Departament Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia, Poradnik do oceny higieny procesu 
nauczania – uczenia się w szkole podstawowej, Warszawa 2010, 
http://psse.bialystok.pl/docs/hdm/Poradnik%20do%20oceny%20higieny%20procesu%20nauczania.pdf  
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http://psse.bialystok.pl/docs/hdm/Poradnik%20do%20oceny%20higieny%20procesu%20nauczania.pdf
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wicedyrektora szkoły. Na ich podstawie była prowadzona bieżąca ewidencja zawierająca 
daty, liczbę i rodzaj dostarczonych oraz wydanych uczniom owoców i warzyw oraz mleka.  

(dowód: akta kontroli str. 87,95, 114, 126, 182, 183) 

Przypadki aneksowania umów w przypadku zmniejszenia/zwiększenia się liczby dzieci 
uczestniczących w poszczególnych programach opisano szerzej w pkt. 1.4 Wystąpienia 
pokontrolnego. 

3. Nadzór nad wdrażaniem zasad zdrowego żywienia w Szkole oraz 
monitorowanie osiąganych rezultatów 

W Szkole nie wprowadzono odrębnych uregulowań dotyczących monitorowania i nadzoru 
nad realizacją programów żywieniowych. Umowy programowe podpisywali dyrektorzy 
w okresie pełnienia swoich obowiązków. Dyrektorzy delegowali (ustnie, pisemnie) określone 
czynności na pracowników szkoły, tj. odbiór dostaw, wydawanie i dystrybucję produktów, 
nadzór nad spożywaniem produktów przez uczniów, prowadzenie dokumentacji. 

 (dowód: akta kontroli str. 66-70, 82-86,102, 106, 120,  167,168, 182) 

Realizacja programów dożywiania w szkole nie była przedmiotem kontroli organów 
zewnętrznych (gminy, kuratorium oświaty, ARR). Przestrzeganie warunków sanitarno-
higienicznych podczas produkcji i wydawania posiłków skontrolowane przez inspekcję 
sanitarną w  2014 i w 2015 nie wykazały nieprawidłowości. 

(dowód: akta kontroli str. 8) 

Brak dostatecznego nadzoru dyrektora szkoły nad realizacją programów żywieniowych 
w roku szkolnym 2015/2016 skutkujący nieprawidłowościami opisanymi szerzej w pkt. 1.4 
wystąpienia pokontrolnego.  

Kontrola WSSE zachowania norm żywienia w posiłkach za okres 26 września 2016 r. – 
7 października 2016 r., przygotowywanych w szkolnej kuchni, wykazała przekroczenia 
zalecanych norm. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami opisanymi szerzej 
w pkt. 1.5. wystąpienia pokontrolnego, konieczne jest wzmożenie nadzoru nad 
przygotowywanymi w Szkole posiłkami. 

 (dowód: akta kontroli str. 657-661) 

4. Działania edukacyjne i organizacyjne 

Realizowane w Szkole działania edukacyjne promujące zasady zdrowego żywienia, 
polegały w szczególności na: 

 wspólnym spożywaniu przez uczniów i nauczycieli posiłków w klasach od I do III 
w trakcie przerwy śniadaniowej, której długość regulowana była w zależności od potrzeb 
uczniów; 

 rozwijaniu wśród uczniów wiedzy kulinarnej, np. poprzez przyrządzanie na lekcjach 
sałatek owocowo-warzywnych; 

 pogadankach nauczycieli z dziećmi na temat zdrowego odżywiania się, omawianie 
piramidy żywienia,  

 eksponowaniu prac dzieci promujących zdrowe owoce i warzywa. 

 wycieczkach edukacyjnych.  

Na terenie Szkoły nie stwierdzono reklam żywności niezalecanej. 
(dowód: akta kontroli str. 201, 204, 205, 221-237) 

Z ankiet przeprowadzonych wśród nauczycieli (na 13 badanych ankiety wypełniło 9) 
wynikało, iż według nich najskuteczniejszą formą zapoznawania dzieci z prawidłowymi 
nawykami żywieniowymi było wspólne sporządzanie posiłków oraz zajęcia dydaktyczne (po 
5 odpowiedzi). Ponad połowa ankietowanych nauczycieli (56%) nie miała opinii, czy rodzice 
wspierają działania szkoły w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych u dzieci, 
Za największe trudności w ich kształtowaniu wskazali niepoprawne nawyki wyniesione 
z domu (67%), następnie reklamę niezdrowej żywności w mediach i upodobanie do 
niezdrowych przekąsek. Z realizowanych programów w szkole zadowolonych było 55% 
nauczycieli, pozostali wskazali odpowiedź „trudno powiedzieć”. 

 (dowód: akta kontroli, str. 256) 

Opis stanu 
faktycznego 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Opis stanu 
faktycznego 
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Oględziny spożywania drugiego śniadania przeprowadzone 26 października 2016 r. 
wykazały, że z grupy obecnych 23 uczniów z klasy I - 21 (91%) dzieci miało kanapki/bułki 
przyniesione z domu, 1 dziewczynka drożdżówkę, 1 chłopiec ciasteczka. Dodatkowo do 
śniadania 11 (48%) dzieci posiadało również słodycze, wodą mineralną popijało 14 (61%) 
uczniów, sokami 7 (30,4%), herbatą - 2 dzieci. 

 (dowód: akta kontroli str. 204) 

Spośród ankietowanych 47% rodziców oceniło jako wystarczające działania szkoły w celu 
kształtowania u dzieci prawidłowych nawyków żywieniowych, 31% zaznaczyło odpowiedź 
„trudno powiedzieć”, a 21,5% uznało je za niewystarczające. Rodzice wskazali również 
(45%), że tematy związane ze zdrowym odżywianiem poruszane są przez nich z dziećmi 
czasami, natomiast codzienne rozmowy na ten temat zadeklarowało 34% ankietowanych. 
Rodzice wskazali również, iż dzieci spożywały słodycze codziennie (26%), dwa do trzech 
razy w tygodniu (43,6%) lub też przynajmniej raz w tygodniu (16%). W przypadku produktów 
typu fast-food, rodzice zadeklarowali (60%), iż dzieci spożywały je okazjonalnie, tj. rzadziej 
niż raz w miesiącu, przynajmniej raz w miesiącu (11%), przynajmniej raz w tygodniu (6%). 
Uczestnictwo dzieci w pozaszkolnych zajęciach związanych z aktywnością fizyczną 
wskazało 85% ankietowanych rodziców. 

(dowód: akta kontroli str. 250-255) 

Dyrektor Zespołu odnośnie do współpracy z rodzicami w zakresie kształtowania nawyków 
żywieniowych wskazała, że rodzice chętnie włączają się we wszystkie akcje prozdrowotne. 
Wspólnie z Radą Rodziców planowane są zadania m.in.: charytatywny bal andrzejkowy 
w związku z koniecznością zdobycia dodatkowych środków na doposażenie stołówki, 
rodzinny festyn zdrowia „W zdrowym ciele, zdrowy duch” w związku z planowanym startem 
w projekt „Szkoła Promująca Zdrowie”.  

 (dowód: akta kontroli str. 51) 

Wyniki ankiety NIK wskazują, że pomimo działań edukacyjnych i programowych 
prowadzonych przez szkołę ponad 30% rodziców nie miało określonego zdania, czy 
podejmowane przez szkołę działania w celu kształtowania nawyków żywieniowych są 
wystarczające. Z kolei ponad połowa nauczycieli wskazywała, że nawyki żywieniowe dzieci 
w wieku szkolnym raczej nie są prawidłowe i nie miała stanowiska w zakresie oceny 
zaangażowania rodziców we wspieranie działań szkoły. Dzieci w dalszym ciągu przynoszą 
słodycze do szkoły i spożywają je zamiast drugiego śniadania, a niektórzy nauczyciele 
wydawali się być bezradni wobec takiej sytuacji. Zdaniem NIK wskazuje to na potrzebę 
intensyfikacji działań dyrekcji szkoły w szukanie i wypracowanie form i zasad skutecznej 
współpracy z rodzicami. Jako dobrą praktykę można tu wskazać włączenie rodziców 
w przygotowania śniadania dla dzieci w szkole na Dzień „Śniadanie daje moc”. 

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 Kontroli25, wnosi o podjęcie działań zmierzających do: 
1) poprawy rozwiązań organizacyjnych skutkujących, aby produkty wydawane w ramach 

programów żywieniowych były spożywane przez uczniów na terenie szkoły; 
2) ograniczenia przekroczeń norm żywieniowych w przygotowywanych posiłkach w kuchni 

szkolnej; 
3) uwzględnienia ocen rodziców z ankiet w podejmowanych działaniach dotyczących 

realizacji zdrowego żywienia w szkole; 
4) zapewnienia bieżącego nadzoru nad realizacją programów żywieniowych oraz jakością 

przygotowywanych posiłków w szkole.  

                                                      
25 Dz. U. z 2015 r., poz. 1096 oraz z 2016 r. poz. 677, dalej: ustawa o NIK. 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Wnioski pokontrolne 
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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 Krakowie. 
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. 

 

Kraków, 21 grudnia 2016 r. 
 
 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Krakowie 

Kontroler 
 

z up. 

Marcin Kopeć 
Wicedyrektor 

Monika Różańska 
Specjalista kontroli państwowej 
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