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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

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

Okres objęty kontrolą  Lata 2015–2016 (do czasu zakończenia czynności kontrolnych) 

Kontroler Jerzy Bielak, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
Nr LLU/95/2016 z 3.10.2016 r. 

(dowód: akta kontroli, str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Zespół Szkół nr 1 im. Jana Pawła II – Szkoła Podstawowa nr 1 (dalej: „ZS nr 1” 
„Szkoła”, „SP”), ul. ks. bp. T. Wilczyńskiego 62, 24-200 Bełżyce1  

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Zbigniew Dyguś, od 1.09.1999 r. dyrektor Zespołu Szkół nr 1 (dalej: „Dyrektor”).  

 (dowód: akta kontroli, str. 3-11) 

II. Ocena kontrolowanej działalności2 
W okresie objętym kontrolą Szkoła podejmowała działania na rzecz wdrożenia 
zasad zdrowego żywienia oraz aktywnie uczestniczyła w wielu programach 
popularyzujących zdrowe nawyki żywieniowe i kulturę fizyczną. Programy były 
realizowane zgodnie z ich założeniami. W ramach programu „Owoce i warzywa 
w szkole” wszystkim uczniom klas I-III oraz dzieciom realizującym obowiązek 
rocznego przygotowania przedszkolnego zapewniono owoce i warzywa 
w asortymencie i porcjach określonych w załącznikach do rozporządzeń Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych 
przez Agencję Rynku Rolnego związanych z wdrożeniem na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej programu "Owoce i warzywa w szkole"3. W ramach 
programu „Mleko w szkole”, uczniom klas 0-VI zapewniono możliwość spożywania 
mleka, jednak z uwagi na brak warunków do przechowywania innego typu 
produktów mlecznych i brak zgody rodziców uczniów na dopłatę do tych produktów, 
było to wyłącznie mleko UHT. Zespół Szkół dysponował dobrze wyposażoną własną 
kuchnią i stołówką, co umożliwiało uczniom spożywanie na miejscu w szkole 
obiadów – w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz 
finansowanych przez rodziców. Szkoła zapewniła uczniom spożywanie posiłków na 
stołówce w bezpiecznych warunkach: uczniom klas I-III - wspólnie z nauczycielem 
wychowawcą, zaś uczniom starszym (klasy IV-VI) - pod nadzorem dwóch 
nauczycieli pełniących dyżur w trakcie długiej przerwy przeznaczonej na spożycie 
obiadu. Szkoła realizowała liczne działania edukacyjne w zakresie kształtowania 

                                                      
1 W skład ZS wchodziły: Szkoła Podstawowa nr 1, Oddziały Przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 1 oraz Gimnazjum nr 1. 
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 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Agencję 
Rynku Rolnego związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu "Owoce i warzywa w szkole" 
odpowiednio: z dnia 29 sierpnia 2014 r. (Dz. U. poz. 1158, zwane dalej „rozporządzeniem MRiRW z 2014 r.); z dnia 
18 czerwca 2015 r. (Dz. U. poz. 886, „rozporządzenie MRiRW z 2015 r.”); z dnia 7 września 2016 r. (Dz. U. poz. 1457, 
„rozporządzenie MRiRW z 2016 r.”). 
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nawyków zdrowego żywienia u uczniów oraz organizowała dodatkowe zajęcia 
pozalekcyjne z wychowania fizycznego. 
Według opinii sporządzonej przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną 
w Krakowie (dalej: „WSSE”) wartość energetyczna obiadów przygotowywanych 
w Szkole zaspokajała 91% średniego zapotrzebowania na energię badanej grupy 
osób, a najwięcej energii (134% normy) pochodziło z tłuszczów, zaś  
z węglowodanów tylko 76% normy. Posiłki zawierały nadmiar sodu (282% normy), 
fosforu (141%) i innych pierwiastków i witamin (od 125% do 316% normy). 
W jadłospisach niewłaściwie oznakowano produkty powodujące alergię lub 
nietolerancję oraz nie podawano kaloryczności potraw. W październiku 2016 r. 
Szkoła wydała 25 uczniom do spożycia owoce i warzywa oraz mleko dostarczone  
w ramach programów „Owoce i warzywa w szkole” oraz „Mleko w szkole”, bez 
uzyskania zgody ich rodziców lub opiekunów prawnych, która była warunkiem do 
objęcia dzieci programem. Ponadto informację o działaniach edukacyjnych 
przeprowadzonych w roku szkolnym 2014/2015 w ramach programu „Owoce  
i warzywa w szkole” Szkoła przekazała do Agencji Rynku Rolnego (dalej: „ARR”)  
w Lublinie z 15-dniowym opóźnieniem w stosunku do terminu ustalonego w § 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”4.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Realizacja programów żywieniowych 

1.1. W roku szkolnym 2015/2016 Szkoła kształciła 491 uczniów, tj. o 22,4% więcej 
niż w roku poprzednim i o 28,9% więcej niż w roku szkolnym 2012/2013. W roku 
szkolnym 2016/2017 do SP uczęszczało 439 uczniów, tj. o 10,6% mniej niż w roku 
poprzednim, ale o 15,2% więcej niż w roku szkolnym 2012/2013. W klasach I-III 
w roku szkolnym 2015/2016 kształciło się 296, a w roku 2016/2017 – 244 uczniów. 

(dowód: akta kontroli, str. 545-546) 

Dyrektor Szkoły wyjaśnił, że rozpoznawaniem potrzeb i problemów związanych 
z prawidłowym żywieniem uczniów, niedożywieniem, nadwagą i otyłością zajmowali 
się: pielęgniarka szkolna, osoba sporządzająca jadłospisy, pedagog szkolny, 
wychowawcy klas i dyrekcja szkoły. Dyrektor, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy 
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty5, na podstawie porozumień zawartych 
z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej nr 1 w Bełżycach6, 
zapewnił wykonywanie gwarantowanych świadczeń przez pielęgniarkę szkolną. 
Do zadań pielęgniarki szkolnej należało m.in.: wykonywanie testów przesiewowych, 
ich interpretacja i opieka nad uczniami z zaburzeniami stanu zdrowia i rozwoju, 
promocja zdrowego stylu życia, prowadzenie dokumentacji medycznej 
i sprawozdawczej oraz współpraca z dyrekcją, radą pedagogiczną i rodzicami. 
Gabinet medyczny czynny był od poniedziałku do piątku w godz. 730-1505. 
Uczniowie, u których stwierdzono nadwagę lub niedowagę, otrzymywali kartę 
profilaktycznego badania lekarskiego i byli kierowani przez pielęgniarkę na badania 
bilansowe do lekarza rodzinnego lub odpowiedniego specjalisty. Na koniec roku 
szkolnego 2014/2015 i 2015/2016 pielęgniarka szkolna przedkładała dyrektorowi ZS 
pisemną informację o pracy gabinetu medycznego, w tym m.in. o wykonaniu testów 

                                                      
4 Dz. U. poz. 1151, dalej: „rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2014 r.” 
5 Dz. U. z 2016 r., poz. 1943, ze zm., dalej „ustawa o systemie oświaty”. 
6 Z dnia 15.12.2008 r. (Nr 1/08/P.SZK i Nr 2/08/P.SZK) oraz z dnia 3.12.2015 r. (Nr 7/15/P.SZK. i 8/15/P.SZK.). 
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przesiewowych w klasach I III i V. W informacji nie były prezentowane wyniki 
przeprowadzonych badań. 
Spośród 223 uczniów SP objętych testami przesiewowymi w roku szkolnym 
2015/2016, 14 uczniów miało niedowagę, ośmioro miało nadwagę, a siedmioro było 
otyłych. W porównaniu z poprzednim rokiem szkolnym, w którym testami 
przesiewowymi objęto 195 uczniów SP, odsetek uczniów z niedowagą wzrósł 
z 5,6% do 6,3%, a odsetek uczniów z nadwagą i otyłych zmalał odpowiednio z 4,6% 
do 3,6% oraz z 5,1% do 3,1%. Niepełne wyniki testów przesiewowych (badaniom 
podległo 200, a zbadano 72 uczniów) przeprowadzonych do 23.11.2016 r. w roku 
szkolnym 2016/2017 wskazują, że niedowagę miało 12 (16,7%) uczniów, ośmioro 
(11,1%) miało nadwagę, a sześcioro (8,3%) było otyłych. 

 (dowód: akta kontroli, str. 12-48, 544, 597-598, 658) 

Działania na rzecz przeciwdziałania nadwadze, otyłości i niedożywieniu uczniów 
określono w programach wychowawczych i programach profilaktyki. W programie 
wychowawczym oraz programie profilaktyki SP na rok szkolny 2015/2016 wskazano 
m.in. działania na rzecz propagowania zdrowego stylu życia wolnego od wszelkiego 
rodzaju uzależnień poprzez: realizację programów edukacyjno-profilaktycznych 
(np. „Moje dziecko idzie do szkoły”, „Nie pal przy mnie proszę”, „Trzymaj formę”); 
organizację warsztatów i prelekcji z zakresu profilaktyki uzależnień, zdrowego 
odżywiania, aktywnego spędzania czasu; realizację na lekcjach wychowawczych 
tematyki promującej zdrowy styl życia (zdrowo się odżywiam, aktywnie spędzam 
czas, dbam o zdrowie swoje i innych); wspieranie działań w ramach sportu 
szkolnego przez angażowanie uczniów w różne formy aktywności ruchowej; 
współpracę z rodzicami w celu budowania postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu 
życia. 
Szkoła podjęła działania na rzecz przeciwdziałania nadwadze i niedowadze 
uczniów. We wszystkich klasach prowadzono edukację zdrowotną, m.in. w zakresie 
zdrowego odżywiania się i walki z otyłością oraz aktywności fizycznej (pogadanki, 
warsztaty oraz zajęcia na godzinach wychowawczych, lekcjach przyrody, zajęciach 
technicznych i wychowania fizycznego (WF). We współpracy z Oddziałem Oświaty 
Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 
(PSSE) w Lublinie dla uczniów klas IV-VI zorganizowano prelekcję dotyczącą m.in. 
propagowania zdrowego stylu życia i dbania o zdrowie własne i swoich bliskich. 
Spośród 29 uczniów, u których w roku szkolnym 2015/2016 stwierdzono niedowagę 
lub nadwagę i otyłość, dziewięcioro brało udział w pozalekcyjnych zajęciach 
sportowych w ramach Szkolnego Klubu Sportowego (SKS), na pływalni przyszkolnej 
oraz zajęciach gimnastyki korekcyjnej. 

(dowód: akta kontroli, str. 49-198) 

Szkoła brała udział w 12 programach kształtujących prawidłowe nawyki żywieniowe: 
„Owoce i warzywa w szkole”, „Mleko w szkole”, „Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania”, „Zachowaj równowagę”, „Trzymaj formę”, „Moje dziecko idzie do 
szkoły”, „Zdrowo jem, więcej wiem”, „Śniadanie daje moc”, „Akademia bezpiecznego 
Puchatka”, „WF z Klasą”, „Szkoła w ruchu”, „Wyginam śmiało ciało”. Dyrektor 
koordynował realizację wszystkich programów, w których Szkoła brała udział, 
poprzez analizę potrzeb uczniów, opracowanie w zespołach nauczycielskich 
harmonogramów działań oraz kontrolę stopnia realizacji tych programów. W ramach 
ww. koordynacji występował z wnioskami do instytucji wspierających (np. PSSE 
w Lublinie) o pomoc w realizacji programów i projektów. Efekty realizowanych 
przedsięwzięć przedstawiano na posiedzeniach rady pedagogicznej.  

 (dowód: akta kontroli, str. 140-143, 198-208, 488-491, 497-541, 545-546) 
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1.2. Program „Owoce i warzywa w szkole” 
W latach 2012/2013-2016/2017 SP uczestniczyła w programie „Owoce i warzywa 
w szkole”. Owoce i warzywa dostarczał dostawca zarejestrowany w Centralnym 
Rejestrze Przedsiębiorców ARR, który uzyskał zatwierdzenie do uczestnictwa w tym 
programie na mocy decyzji Dyrektora Oddziału Terenowego (OT) ARR w Lublinie 
z dnia 23.08.2011 r. Dostawy owoców i warzyw odbywały się na podstawie umów 
nieodpłatnego dostarczania owoców i warzyw7 zawartych pomiędzy ZS i dostawcą 
na formularzu określonym przez ARR i były realizowane w okresach wskazanych 
w § 2 rozporządzeń MRiRW z 2014 r., 2015 r. i 2016 r. Umowy, stosownie do 
przepisów rozporządzeń MRiRW8, określały: łączną liczbę dzieci uczestniczących 
w programie, okresy dostarczania owoców i warzyw, porcje owoców i warzyw, do 
dostarczenia których zobowiązał się dostawca. Programem objęto wszystkich 
uczniów klas I-III oraz dzieci realizujące obowiązek rocznego przygotowania 
przedszkolnego: w roku szkolnym 2015/2016 – 299-305 dzieci9, w 2016/2017 – 294 
dzieci (w tym klasa „0” – 50). Zmiany liczby dzieci uczestniczących w programie 
spowodowane były rotacją dzieci w roku szkolnym i były potwierdzane aneksami do 
umowy na nieodpłatne dostarczanie owoców i warzyw. W roku szkolnym 2016/2017 
- według stanu na dzień 27.10.2016 r. - SP dysponowała 269 pisemnymi zgodami 
rodziców lub opiekunów prawnych dzieci na spożywanie przez dzieci owoców  
i warzyw dostarczonych w ramach programu. W poprzednich latach szkolnych ustną 
zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział ich dzieci w programie 
uzyskiwano na zebraniach klasowych wychowawców z rodzicami. Było to 
odnotowywane w sprawozdaniach z zebrań z rodzicami, a liczba uzyskanych zgód 
odpowiadała liczbie dzieci biorących udział w programie. Dostawy owoców i warzyw 
odbywały się zgodnie z umowami raz w tygodniu w II semestrze roku 2014/2015 
 i w roku 2015/2016 oraz dwa razy w tygodniu w roku szkolnym 2016/2017. Uczniom 
przekazywano owoce i warzywa w dniu dostawy (2016/2017) oraz w ciągu dwóch 
dni od dnia dostawy (II semestr 2014/2015 i 2015/2016).  
Łączna liczba porcji owoców i warzyw otrzymanych przez jedno dziecko  
w I semestrze roku szkolnego 2015/2016 i 2016/2017 wynosiła 22, a w II semestrze 
roku 2014/2015 i 2015/2016 – 21 i była zgodna z liczbą porcji dla danego okresu, 
podaną na stronie internetowej ARR.  
Dostarczone porcje owoców, warzyw i przetworów owocowo-warzywnych spełniały 
wymogi ust. 3 i 5 załącznika do rozporządzenia MRiRW z 2014 r., 2015 r. i 2016 r. 
oraz § 6 ust. 6 zawartych umów10. W I semestrze 2015/2016 wśród 22 porcji 
owoców było: 12 porcji jabłek, 7 - gruszek, jedna - borówki amerykańskiej, dwie - 
soku owocowego. Wśród 22 porcji warzyw było: 11 – porcji marchwi, 5 - rzodkiewki, 
dwie porcje papryki słodkiej, po jednej porcji pomidorów i kalarepy oraz dwie porcje 
soku warzywnego. Zestawy owocowo-warzywne były urozmaicone: wydano 
dziewięć zestawów jabłko i marchewka, po trzy zestawy gruszka i rzodkiewka, po 
dwa zestawy: jabłko i rzodkiewka, gruszka i sok warzywny, sok owocowy 
i marchewka, po jednym zestawie: borówka amerykańska i papryka, gruszka 
i papryka, jabłko i pomidor, gruszka i kalarepa. W II semestrze roku szkolnego 

                                                      
7 Umowa Nr 43/2014/2015 z 15.12.2014 r. na II semestr roku szkolnego 2014/2015, zwana dalej „umową na II semestr roku 
szkolnego 2014/2015.” Umowa Nr 43/2015/2016 z 20.07.2015 r. na I semestr roku szkolnego 2015/2016 oraz umowa 
Nr 43/2015/2016 z 4.12.2015 r. na II semestr roku szkolnego 2015/2016, zwane dalej „umowami na I i II semestr roku 
szkolnego 2015/2016”. Umowa Nr 82/OWS/1S/2016 z 19.09.2016 r. na I semestr roku szkolnego 2016/2017, zwana dalej 
„umową na rok szkolny 2016/2017”. 
8 § 8 ust. 2 rozporządzenia MRiRW z 2014 r. i 2015 r. oraz § 8 ust. 3 rozporządzenia MRiRW z 2016 r. 
9 W roku szkolnym 2015/2016 nie było oddziału „0”.  
10 W ust. 5 załącznika do ww. rozporządzeń MRiRW oraz w § 6 ust. 6 umów o nieodpłatne dostarczanie owoców i warzyw 
określono skład co najmniej 20 porcji. 
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2015/2016 spośród otrzymanych 21 porcji owoców było: 12 porcji jabłek,  
6 - gruszek, jedna - truskawek, dwie porcje soku owocowego. Spośród 21 porcji 
warzyw było: 11 porcji marchwi, 5 - rzodkiewki, dwie porcje pomidorów oraz trzy 
porcje soku warzywnego. Spośród 21 porcji wydano sześć zestawów gruszka 
i marchewka, pięć zestawów jabłko i marchewka, po trzy zestawy: jabłko 
i rzodkiewka, jabłko i sok warzywny, po dwa zestawy sok owocowy i rzodkiewka po 
jednym zestawie: jabłko i pomidor, truskawka i pomidor.  
W I semestrze roku szkolnego 2016/2017 (do 25 października) wydano 8 porcji 
owoców, w tym: 7 porcji gruszek i jedna porcja borówki amerykańskiej oraz 8 porcji 
warzyw, w tym: 4 porcje rzodkiewki, po dwie porcje papryki słodkiej i pomidorów. 
Spośród 8 porcji wydano cztery zestawy gruszka i rzodkiewka, dwa zestawy gruszka 
pomidor, po jednym zestawie: borówka amerykańska i papryka słodka, gruszka 
i papryka słodka, gruszka i pomidor.  
Porcje owocowo–warzywne w dniu dostarczenia do szkoły były przekazywane 
wychowawcom klas do spożycia przez uczniów. W latach poprzednich owoce 
i warzywa przekazywano na podstawie listy klasowej. Nauczyciele nadzorowali 
spożycie przez uczniów przekazanych produktów owocowo-warzywnych. Dostawy 
w trakcie kontroli NIK (październik) odbywały się dwa razy w tygodniu w godzinach 
porannych (od godz. 700 do godz. 1000)11, samochodem dostawczym typu izoterma, 
spełniającym wymogi określone w umowie. Gruszki były pakowane w odkryte 
kartony po 100 sztuk, a rzodkiewka po 3-4 sztuki w opakowania z folii. Opakowanie 
rzodkiewki spełniało wymogi określone w ust. 14 załącznika do rozporządzenia 
MRiRW z 2016 r, na każdej folii (porcji rzodkiewki) znajdowała się nazwa i adres jej 
producenta, masa netto (60 g), warunki przechowywania (w temperaturze 0-6OC), 
termin przydatności do spożycia. Opakowanie zawierało informację: 
„Wyprodukowano dla programu „Owoce i warzywa w szkole”.  
Z ewidencji dostaw warzyw i owoców wynika, że owoce miękkie (np. truskawki, 
borówka amerykańska) oraz warzywa o krótkim terminie przydatności do spożycia 
(np. pomidory), Szkoła rozdysponowywała uczniom w dniu dostawy.  
W przeprowadzonym badaniu ankietowym, 37% rodziców12 stwierdziło, że program 
„Owoce i warzywa w szkole” nie posiadał wad, według 20% wadą programu były 
nieświeże, zepsute warzywa i owoce, zastrzeżenia 19% rodziców dotyczyły małego 
urozmaicenia, 16% - małej częstotliwości dostaw, a 9% - przerośniętych warzyw lub 
niedojrzałych owoców. Większość rodziców (51%) podała, że dzieci zawsze zjadają 
owoce i warzywa (czasami w szkole, czasami w domu), tylko 4% rodziców 
stwierdziło, że dzieci zjadają owoce i warzywa w szkole, zaś 16% - że zawsze 
zjadają w domu, natomiast 10% stwierdziło, że ich dzieci owoce i warzywa 
otrzymane w ramach programu zawsze przynoszą do domu i ich nie zjadają, a 19% 
- że dzieci czasami przynoszą je do domu i ich nie zjadają.  
Do wyników powyższej ankiety Dyrektor odniósł się w sposób następujący: 
„Informacje dotyczące programu „Owoce i warzywa w szkole” zostały uzyskane na 
podstawie anonimowej ankiety, zatem nie możemy stwierdzić, jaka jest ich 
wiarygodność. Do szkoły nigdy nie wpłynął żaden sygnał, żadna ustna czy też 
pisemna informacja, że owoce są nieświeże czy też niedojrzałe. Ponadto 
każdorazowo przy odbiorze owoców i warzyw pracownik sprawdza ilościowo 
(przeliczenie) i jakościowo (ocena organoleptyczna) towar. Poza tym, segregując 
określoną ilość porcji owocowo- warzywnych dystrybuowaną na daną klasę (wg list) 
raz jeszcze przegląda każdy produkt. Podobna sytuacja dotyczy 
wychowawcy/nauczyciela, który już bezpośrednio w klasie podczas zajęć lekcyjnych 
rozdaje uczniom porcje owocowo-warzywne. (…). Uczniowie mają stworzone 

                                                      
11 W umowie zapisano, że dostawy będą odbywały się w godz. 7-15. 
12 Odpowiedzi udzieliło 69 rodziców dzieci uczestniczących w programie „Owoce i warzywa w szkole”, przy czym niektórzy 
z nich, wskazali więcej niż jedną wadę programu. 
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warunki do konsumowania owoców i warzyw podczas zajęć lekcyjnych, nauczyciele 
wyznaczają właściwy czas na spożywanie tych produktów. Uczniowie naszej szkoły 
oprócz owoców, które są dostarczane w ww. programie, otrzymują również 
zakupione przez stołówkę owoce jako deser.” Dyrektor podał również: „możemy 
jedynie domyślać się, że dziecko z różnych powodów w danym momencie nie miało 
ochoty na spożycie owoców, ponieważ zjadło syty obiad, zabrało do szkoły z domu 
jakieś „przekąski” i dany owoc ma ochotę zjeść później i odkłada go do plecaka. 
A taki towar przechowywany w plecaku przez parę dni traci swoje wartości. Być 
może stąd takie odpowiedzi rodziców. Szkoła nigdy nie wydała nieświeżych, czy też 
niedojrzałych owoców.” 

(dowód: akta kontroli, str. 209-340, 380, 488-494, 542-543, 545-546, 565-567,659-
673, 729) 

1.3. Program „Mleko w szkole” 
W kontrolowanym okresie SP uczestniczyła w programie „Mleko w szkole”. Mleko 
dostarczał ten sam dostawca, który dostarczał do szkoły owoce i warzywa. Dostawa 
mleka odbywała się na podstawie umów13 zawartych pomiędzy ZS a dostawcą. 
Programem objęto wszystkich uczniów SP, w tym dzieci realizujące obowiązek 
rocznego przygotowania przedszkolnego: w roku szkolnym 2014/2015 – 448-451 
uczniów, 2015/2016 – 491-497 uczniów, 2016/2017 – 487 uczniów. Zmiany liczby 
dzieci spowodowane były rotacją dzieci w roku szkolnym i były potwierdzane 
aneksami do umowy na dostawę mleka. W roku szkolnym 2016/2017 do dnia 
24.10.2016 r. rodzice i opiekunowie prawni 462 uczniów wyrazili zgodę 
(indywidualnie poprzez złożenie podpisu) na spożywanie przez dziecko mleka. 
Rodzice dwojga uczniów nie wyrazili zgody na uczestnictwo ich dzieci w programie 
„Mleko w szkole”, natomiast w klasie II d 25 uczniów bez zgody rodziców zostało 
zgłoszonych do udziału w programie i otrzymywało mleko. Pielęgniarka szkolna nie 
posiadała informacji, którzy uczniowie nie tolerują laktozy, ponieważ rodzice nie 
zgłosili takiego problemu. Dostawa mleka o zawartości tłuszczu 1,5% odbywała się 
dwa razy w miesiącu i była zgodna z § 3 pkt 3 umów na dostawę mleka. Mleko było 
wydawane jednorazowo przez pracownika obsługi wychowawcom klas po 250 ml 
dla każdego ucznia, tj. sześć opakowań mleka, po trzy opakowania na tydzień. 
Uczniowie spożywali mleko przez wybrane trzy dni w tygodniu. Otrzymywali tylko 
mleko UHT w kartonikach (jednorazowego użytku ze słomką) o pojemności 250 ml, 
na których podano nazwę i adres producenta, termin ważności (do 9.03.2017 r.), 
zawartość tłuszczu w produkcie, wartość odżywczą, wartość energetyczną, 
węglowodany, w tym cukry, białko, sól oraz warunki przechowywania 
(w temperaturze nie wyższej niż + 25OC) i sposób przechowywania po otwarciu 
kartonu. Dystrybucję mleka w klasach organizował wychowawca: podczas 
wspólnych śniadań i podwieczorków w klasach 0-III oraz przerw śródlekcyjnych 
i godzin wychowawczych w klasach IV-VI. Nauczyciele nadzorowali spożycie przez 
uczniów mleka. Porcje mleczne dostarczane do szkoły nie były urozmaicane - nie 
dostarczano jogurtów, serków lub mleka smakowego.  
Zdaniem 34% ankietowanych rodziców14, program „Mleko w szkole” nie posiadał 
wad. Zastrzeżenia rodziców dotyczyły: małego urozmaicenia produktów (20%), 
podawania tylko mleka UHT (36%) oraz zbyt małej częstotliwości wydawania mleka 
(22%). Większość rodziców (53%) podała, że dzieci spożywają mleko i przetwory 
mleczne codziennie, 34% - że 3-4 razy w tygodniu, a pozostali – że dzieci 
spożywają mleko 1-2 razy w tygodniu. Spośród ankietowanych rodziców, 
5% stwierdziło, że ich dzieci zawsze przynoszą do domu mleko otrzymane 
w ramach programu i go nie spożywają, 7% - że czasami dzieci przynoszą mleko do 

                                                      
13 Umowa Nr 7/2014 z 18.03.2014 r. na rok szkolny 2014/2015 i 2015/2016 oraz umowa Nr 7/2016 z 21.04.2016 r. na rok 
szkolny 2016/2017, zwane dalej „umowami na dostawę mleka”.  
14 Odpowiedzi udzieliło 132 rodziców uczniów uczestniczących w programie „Mleko w szkole”. 
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domu i go nie spożywają, natomiast 60% rodziców podało, że dzieci spożywają 
mleko czasami w szkole, czasami w domu, 22% - że dzieci zawsze spożywają 
mleko w domu, tylko 5% rodziców stwierdziło, że dzieci spożywają mleko zawsze 
w szkole.  
Dyrektor wyjaśnił, że próbowano wprowadzić urozmaicone produkty mleczne 
przekazywane w programie „Mleko w szkole”, ale z uwagi na brak możliwości 
przechowywania takich produktów (pomieszczeń, chłodni) i żądania do większości 
produktów ponoszenia dopłat przez rodziców, Szkoła zrezygnowała z tych 
produktów, opierając się tylko na mleku UHT. 

(dowód: akta kontroli, str. 228-246, 275-294, 326, 334-407, 488-494, 543, 545-546, 
729) 

1.4. Program „Zachowaj równowagę” 
SP brała udział w programie „Zachowaj równowagę”, którego celem była promocja 
zdrowego stylu życia, w tym zapobieganie nadwadze i otyłości wśród dzieci 
i młodzieży klas I-VI. W roku szkolnym 2015/2016 zorganizowano prelekcje 
i warsztaty na temat promocji zdrowego odżywiania i imprezy sportowe dla 491 
uczniów. Działania podejmowane w ramach tego programu zakończyły się 
zdobyciem certyfikatu „Szkoła Przyjazna Żywieniu i Aktywności Fizycznej”. 

(dowód: akta kontroli, str. 201-208, 497-500, 545) 

1.5. Program „Trzymaj formę”  
SP brała udział w programie „Trzymaj formę”, którego celem była edukacja 
w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród uczniów, 
wdrażanie do aktywnego stylu życia, zapoznanie z zasadami stosowania 
zbilansowanej diety. W roku szkolnym 2015/2016 w programie uczestniczyło 142 
uczniów a w 2016/2017 – 75 uczniów. Formami realizacji programu były: pokazy 
sporządzania zdrowych posiłków, prezentacje multimedialne na temat piramidy 
pokarmowej i zbilansowanej diety, pokazy zręcznościowe i zawody sportowe. 
Uczniowie klas VI otrzymali w ramach programu broszury propagujące zdrowy styl 
życia, a rodzice uczniów podczas ogólnych spotkań z wychowawcami otrzymali 
materiały edukacyjne. W dyspozycji nauczycieli SP pozostawały przewodniki do 
realizacji opisywanego programu. Realizacja programu w roku szkolnym 2015/2016 
została oceniona pozytywnie przez Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Lublinie (dalej: „PPIS”). 

(dowód: akta kontroli, str. 69-77, 103-110, 115, 137, 142-143, 198-208, 501-506, 
545) 

1.6. Inne programy realizowane przez szkołę, dotyczące nawyków 
żywieniowych dzieci 

W roku szkolnym 2015/2016 w programie edukacyjnym „Moje dziecko idzie do 
szkoły” uczestniczyło 125 uczniów klas I oraz ich rodzice. Głównym celem programu 
była profilaktyka zdrowego stylu życia. W ramach programu realizowane były 
pogadanki i prelekcje z pracownikami Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji 
Zdrowia PSSE w Lublinie oraz konkursy plastyczne, prezentacje multimedialne, 
zajęcia edukacyjne w klasach i świetlicy szkolnej. Realizacja programu w roku 
2015/2016 została pozytywnie oceniona przez PPIS w Lublinie. 

(dowód: akta kontroli, str. 67-73, 103, 109, 137, 198, 201-208, 507-513, 545) 

Program „Wyginam śmiało ciało” był realizowany w II semestrze roku szkolnego 
2015/2016 przez 75 uczniów klas I. Głównymi założeniami programu były: 
umożliwienie dzieciom samooceny i samokontroli, poznanie zasad zdrowego 
odżywiania, wpływu aktywności ruchowej na zdrowie człowieka oraz umożliwienie 
swobodnej ekspresji muzycznej i ruchowej. Szkoła zrealizowała zakładane cele 
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poprzez zajęcia ruchowe, pokazy i pogadanki we współpracy z psychologiem  
z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach. 

(dowód: akta kontroli, str. 110, 514, 545) 

Program „Zdrowo jem, więcej wiem” był realizowany od października roku szkolnego 
2016/2017 przez 235 uczniów klasy 0-III. Celem było wykształcenie postaw 
prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz przekazywanie 
wiedzy na temat produktów służących zdrowiu oraz produktów szkodliwych. 
W realizację programu włączeni byli rodzice jako osoby, od których zależy 
całokształt stylu życia rodziny. 

(dowód: akta kontroli, str. 140, 515, 545) 

Program „Śniadanie daje moc” realizowało 223 uczniów klas I-III od października 
roku szkolnego 2016/2017. Głównymi celami programu były: zwiększanie 
świadomości na temat zdrowego odżywiania i roli śniadania w diecie dziecka, 
przyczynianie się do obniżania poziomu niedożywienia dzieci w Polsce oraz 
edukacja najmłodszych w zakresie prawidłowego żywienia. Program był objęty 
patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN), Ośrodka Rozwoju Edukacji 
(ORE) i Rzecznika Praw Dziecka. 

(dowód: akta kontroli, str. 516-518, 545) 

W latach szkolnych 2015/2016-2016/2017 realizowany był Program „Akademia 
Bezpiecznego Puchatka”. Uczestniczyło w nim 147 uczniów klas I i 50 uczniów 
oddziałów przedszkolnych. W wyniku zrealizowanych działań Szkoła otrzymała 
certyfikat potwierdzający udział w VII edycji ww. programu. Głównym celem 
programu było kształcenie u dzieci bezpiecznych zachowań nie tylko na drodze, ale 
też m.in. w domu w zakresie zdrowego stylu życia. Zadania realizowane były 
w porozumieniu z pracownikami Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia 
PSSE w Lublinie oraz psychologiem z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.  

(dowód: akta kontroli, str. 108, 110, 525-527, 545) 

Ponadto uczniowie SP wzięli udział w różnego rodzaju warsztatach i spotkaniach 
promujących zdrowy styl życia, np.: „Promujemy zdrowe odżywianie”, „Dzień 
Dziecka na sportowo”, „Kanapkowe zoo”, „Jemy zdrowo-kolorowo”, „Własne ziółka 
mamy i je spożywamy”. 
(dowód: akta kontroli, str. 74-76, 86,103, 109-115, 137-138, 198-200, 528-535, 545) 

1.7. Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 

W latach 2014/2015-2016/2017 programem „Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania” objętych było odpowiednio: 27, 29 i 25 uczniów, co stanowiło 
odpowiednio: 6,7%, 5,9%, 5,6% uczniów uczęszczających do SP. Programem 
dożywiania objęci byli uczniowie zakwalifikowani przez Ośrodek Pomocy Społecznej 
(OPS) w Bełżycach oraz uczniowie, którym - na wniosek dyrektora ZS - udzielono 
pomocy w formie posiłku bez konieczności wydawania decyzji. OPS w Bełżycach na 
bieżąco pisemnie informował ZS o uczniach, którym przysługiwał gorący posiłek 
w ramach ww. programu, natomiast dyrektor Szkoły dodatkowo przedkładał do OPS 
wnioski o objęcie ucznia pomocą w formie posiłku m.in. z uwagi na trudną sytuację 
rodzinną. W latach 2015/2016-2016/2017 na wniosek dyrektora SP posiłki otrzymało 
od 4 do 9 uczniów. Wszystkie gorące posiłki spożywane przez uczniów w ramach 
ww. programu były przygotowywane w kuchni ZS. Na koniec każdego miesiąca 
Szkoła obciążała OPS fakturą sprzedaży posiłków wydanych w ramach programu 
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dla uczniów zakwalifikowanych przez OPS 
oraz z tzw. listy dyrektora. Opłata za dwudaniowy posiłek wraz z deserem w roku 
szkolnym 2015/2016 i 2016/2017 wynosiła 4,00 zł i stanowiła tylko koszt surowca 
przeznaczonego na wyżywienie. Taką samą opłatę (4,00 zł) za obiad dwudaniowy 
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wraz z deserem wnosili rodzice, którzy finansowali obiady dla swoich dzieci. Dla 
wszystkich osób korzystających ze stołówki szkolnej posiłki były jednakowe. W dniu 
nauki w szkole stołówka wydawała uczniom obiady dwudaniowe, kompot oraz deser 
(owoce), zgodnie z jadłospisem opracowywanym z tygodniowym wyprzedzeniem. 
Stołówka posiadała receptury posiłków bez podania kaloryczności potraw. 
W ZS były również wytwarzane obiady, finansowane przez OPS w ramach ww. 
programu, dla uczniów gimnazjum i oddziałów przedszkolnych wchodzących 
w  skład Zespołu Szkół nr 1 oraz gorące posiłki dla uczniów z pięciu szkół 
podstawowych15 z  terenu Gminy Bełżyce i ZS nr 2 w Bełżycach (do dnia 
13.10.2016 r.)16. Dodatkowo uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 
wchodzących w skład ZS nr 1, którzy nie zostali objęci programem „Pomoc państwa 
w zakresie dożywiania”, mieli możliwość zakupu obiadu dwudaniowego i spożycia 
go na stołówce szkolnej, natomiast dla uczniów spoza ZS nr 1 dowożone były 
gorące posiłki jednodaniowe. Koszt dowozu posiłków do innych szkół z terenu 
Gminy Bełżyce, zarówno wydawanych w ramach programu „Pomoc państwa 
w zakresie dożywiania”, jak i finansowanych przez rodziców uczniów, był pokrywany 
przez OPS. Opłata za posiłek jednodaniowy (na przemian pierwsze i drugie danie) 
wraz z deserem wynosiła 3,40 zł, w tym opakowanie 0,70 zł. 
Gmina Bełżyce nie udzieliła dyrektorowi Szkoły, na podstawie art. 67a ust. 5 ustawy 
o systemie oświaty, upoważnienia do zwalniania rodziców ucznia z całości lub 
części opłat za posiłki w szkole ponieważ wszyscy uczniowie wymagający wsparcia 
zostali objęci programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. 

 (dowód: akta kontroli, str. 420-446, 545, 555-559) 

1.8. W ZS zapewniono uczniom SP (klasy 0-VI) i Gimnazjum, stosownie do art. 67a 
ustawy o systemie oświaty, możliwość spożywania gorącego posiłku wytworzonego 
od surowca do gotowej potrawy w szkolnej kuchni. W latach szkolnych 2015/2016-
2016/2017 w SP nr 1 (bez oddziałów „0”) obiady17 spożywało odpowiednio: 
350 (71,3% wszystkich uczniów SP) oraz 315 (71,8%) uczniów. Łącznie w ww. 
okresie w ZS nr 1 obiady18 spożywało odpowiednio: 423 oraz 447 uczniów (SP, 
Gimnazjum i oddziału przedszkolnego), co stanowiło: 56,6% i 60,3% uczniów 
uczęszczających do ZS nr 1. Dodatkowo w ww. okresie dla uczniów szkół z terenu 
Gminy Bełżyce zapewniono gorący posiłek19 odpowiednio dla: 42 i 47 uczniów. 
Stołówka szkolna ZS nr 1 wydała dla uczniów i nauczycieli ZS w roku szkolnym 
2015/2016 – 75.029 obiadów i 16.835 gorących posiłków (catering dla pozostałych 
szkół z terenu Gminy Bełżyce), a w 2016/2017 (do 31.10.2016 r.) odpowiednio: 
16.747 i 1.393. Dla uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 1 w roku szkolnym 
2015/2016 – wydano łącznie 60.488 posiłków, w tym 7.306 finansowanych przez 
OPS, w 2016/2017 (do 30 października) – 13.630 posiłków, w tym 55620 
finansowanych przez OPS. Osoba zatrudniona w ZS nr 1 na stanowisku 
ds. zaopatrzenia brała udział w planowaniu i przygotowywaniu jadłospisów 
w stołówce szkolnej. Do zakresu jej czynności należał udział w ustalaniu jadłospisu 
oraz zabezpieczenie zaopatrzenia do jego realizacji. Pracownica ta uczestniczyła 
17.09.2015 r. w 7-godzinnym seminarium poświęconym regulacjom prawnym 
w zakresie bezpieczeństwa żywności przeznaczonej do sprzedaży dzieciom 
i młodzieży oraz uzyskała 17.09.2015 r. certyfikat ukończenia szkolenia w zakresie 
zmian sposobu żywienia dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych. Dyrektor 
wyjaśnił (pismo z dnia 23.11.2016 r.), że przy opracowywaniu jadłospisów Szkoła 
nie korzystała z wiedzy wykwalifikowanych dietetyków. Jadłospisy opracowywano 

                                                      
15 SP w Babinie, SP w Matczynie, SP w Krzu, SP w Wierzchowiskach, SP w Chmielniku. 
16 Zespół Szkół nr 2 w Bełżycach zrezygnował, nie podając przyczyn, z pobierania posiłków od dnia 17.10.2016 r. 
17 Finansowane przez OPS (z budżetu państwa i budżetu Gminy Bełżyce) i rodziców uczniów. 
18 Finansowane przez OPS i rodziców uczniów. 
19 Finansowany przez OPS i rodziców uczniów. 
20 W tym uczniowie oddziału przedszkolnego – 136. 
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z wykorzystaniem potraw proponowanych przez Narodowy Instytut Żywności 
i Żywienia, z uwzględnieniem możliwości technicznych kuchni szkolnej oraz 
możliwości przechowywania potraw w bemarach. Przy opracowywaniu jadłospisów 
nie korzystano ze specjalistycznego oprogramowania lub literatury fachowej. 
Ponadto w wyjaśnieniach z dnia 23.11.2016 r. Dyrektor szkoły poinformował, że 
jadłospisy opracowywał kucharz, odpowiedzialny za ich prawidłowość, posiadający 
tytuł technika technologii o specjalności żywienie zbiorowe. Jednocześnie Dyrektor 
zobowiązał osobę zatrudnioną na stanowisku specjalisty ds. zaopatrzenia, 
odpowiedzialną za układanie jadłospisu do natychmiastowego ukończenia szkolenia 
w zakresie układania i bilansowania jadłospisów w dniu 8.12.2016 r. Na szkolenie to 
został skierowany również kucharz zatrudniony w Szkole. Obiady przygotowywał 
czteroosobowy personel kuchni. 

(dowód: akta kontroli, str. 411-453, 547-559, 600-602, 674-675) 

Z oceny jadłospisów SP za 10 kolejnych dni (12-23 września 2016 r.), opracowanej 
przez WSSE w Krakowie na zlecenie NIK, wynika, że nie stwierdzono 
powtarzalności dań w jadłospisach, a przy ich planowaniu uwzględniono 
sezonowość warzyw i owoców. Serwowane posiłki - według jadłospisów - spełniały 
wymogi rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r.21, m.in. w tygodniu 
podawano nie więcej niż dwie porcje potraw smażonych, do smażenia stosowano 
olej spełniający wymagania ww. rozporządzenia, warzywa lub owoce występowały 
w każdym posiłku, każdego dnia podawano porcje produktów zbożowych w każdym 
posiłku. 

 (dowód: akta kontroli, str. 678-726) 

Uczniom SP zapewniono możliwość spożycia drugiego śniadania i obiadu 
w bezpiecznych warunkach pod nadzorem nauczyciela. Opracowano harmonogram 
korzystania poszczególnych klas ze stołówki szkolnej w celu zjedzenia obiadu. 
Obiady dla uczniów klas 0-III (łącznie 12 oddziałów) były wydawane w trakcie lekcji 
od godz. 1130 do godz. 1320, dla uczniów klas IV-VI (8 oddziałów) SP na przerwie 
15-minutowej od godz. 1205 do godz. 1220, dla uczniów gimnazjum na przerwie  
15-minutowej od godz. 1305 do godz. 1320. 
W Poradniku do oceny higieny procesu nauczania – uczenia się w szkole 
podstawowej, opracowanym przez Głównego Inspektora Sanitarnego, wskazano, że 
przerwa śniadaniowa niezależnie od innych przerw powinna trwać minimum  
15 minut, natomiast obiadowa 20 minut22.  
Uczniowie klas 0-III spożywali obiady oraz I i II śniadanie23 wspólnie z nauczycielem 
wychowawcą w czasie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Zapewniono także 
uczniom starszym bezpieczne warunki do spożycia posiłku poprzez wzmocnienie 
dyżurów na stołówce szkolnej. Podczas wydawania posiłku bezpośrednio na 
stołówce szkolnej obecny był nauczyciel świetlicy, który pełnił tam dyżur 
(wg harmonogramu dyżurów), a przed drzwiami stołówki dyżurował drugi 
nauczyciel, który wspomagał nauczyciela świetlicy, pilnując porządku na holu przed 
stołówką. Obiady były spożywane na stołówce położonej na parterze szkoły (wraz 
z kuchnią). Pomieszczenie jadalni było czyste i schludne, wyposażone w oświetlenie 
naturalne i sztuczne oraz wentylację wyciągową. Zapewniało możliwość 
jednoczesnego spożycia obiadu przez 67 osób przy 17 stolikach nakrytych 

                                                      
21 Rozporządzenie 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), zwane dalej 
„rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r.” 
22 Główny 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 
23 Zgodnie z warunkami realizacji podstawy programowej w klasach 0-3 nie ma regularnych przerw wyznaczonych dzwonkiem, 
tylko wychowawca decyduje, kiedy i w jakim celu uczniowie mają przerwę. 

http://psse.bialystok.pl/docs/hdm/Poradnik%20do%20oceny%20higieny%20procesu%20nauczania.pdf
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zmywalną ceratą. W trakcie oględzin stwierdzono, że podczas przerw obiadowych 
przy stolikach były wolne miejsca. Wszystkie wydane porcje – zarówno te 
finansowane przez OPS, jak i te finansowane przez rodziców były jednakowe i na 
takich samych naczyniach. Porcje obiadowe wydane dla uczniów szkół spoza 
Zespołu Szkół nr 1 pakowane były w jednorazowe opakowania ze styropianu. 
W badanym okresie na stołówce szkolnej nie wystąpiły zatrucia wśród uczniów.  
W Szkole nie było zamontowanych automatów z niezdrową żywnością (np. ze 
słodyczami, napojami słodzonymi, kawą lub słonymi przekąskami). 

(dowód: akta kontroli, str. 411-453, 547-559, 600-602, 674-675) 

Przeprowadzona przez PPIS w Lublinie w dniu 18.10.2016 r., na zlecenie NIK, 
kontrola sanitarna w zakresie oceny warunków sanitarnych oraz jakości żywienia 
potwierdziła, że używane środki spożywcze są właściwej jakości zdrowotnej (nie 
przekroczono terminu trwałości), produkcja posiłków odbywa się we właściwych 
warunkach higieniczno-sanitarnych (pobrane wymazy sanitarne na kuchni nie 
wykazały mikroflory patogennej). W jadłospisach udostępniono rodzicom informację 
dotyczącą alergenów i substancji powodujących nietolerancję pokarmową 
w serwowanych dzieciom posiłkach. Z uwagi na brak do wglądu danych dotyczących 
średnioważonej normy na energię dla żywieniowej grupy oraz danych dotyczących 
wartości kalorycznej posiłków serwowanych dzieciom, PPIS w Lublinie w dniu 
16.11.2016 r. wydał decyzję nakazującą udostępnić do 30.12.2016 r. informacje 
dotyczące wartości energetycznej posiłków obiadowych. Przed wydaniem 
ww. decyzji Szkoła przedłożyła PPIS informację, że średnioważona norma 
żywieniowa wynosi ok. 630 kcal/obiad. 
Dyrektor wyjaśnił, że program komputerowy do obsługi stołówki szkolnej w trakcie 
kontroli NIK został zaktualizowany i wylicza wartość kaloryczną posiłków oraz 
zawartość białka, tłuszczów i węglowodanów24. 

(dowód: akta kontroli str. 632-657) 

1.9. Dyrektor na podstawie umowy zawartej 3.09.2015 r. zapewnił uczniom szkoły 
podstawowej i gimnazjum dostęp do wody pitnej „Dar natury” z dystrybutora. W roku 
szkolnym 2015/2016 dostarczono 836 litrów wody, co stanowiło tylko 1,1 litra wody 
na ucznia na rok szkolny (747 uczniów), a w roku szkolnym 2016/2017 (do 
11.10.2016 r.) 171 litrów. W roku szkolnym 2014/2015 nie zawarto umowy na 
dostawę wody. 

(dowód: akta kontroli, str. 485-487) 

1.10. W latach szkolnych 2015/2016-2016/2017 (do 31.10.2016 r.) w ZS nr 1 
funkcjonował sklepik szkolny prowadzony przez podmiot zewnętrzny. W § 6 umów 
najmu lokalu na okres roku szkolnego25 zawarto zapis zobowiązujący najemcę do 
sprzedaży w sklepiku uczniowskim artykułów zaliczanych do zdrowej żywności. 
Zakazano sprzedaży chipsów i napojów gazowanych zawierających kofeinę (coca 
cola, pepsi cola), zgodnie z rozporządzeniami Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 
2015 r.26 oraz z dnia 26 lipca 2016 r.  
Decyzją PPIS w Lublinie z dnia 20.09.2016 r. sklepik szkolny został warunkowo 
wpisany na okres 3 miesięcy do rejestru zakładów w zakresie wprowadzenia do 
obrotu pieczywa i środków spożywczych trwałych i nietrwałych mikrobiologicznie 
pakowanych jednostkowo z uwagi na niespełnienie przez zakład wymagań 
określonych w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego 

                                                      
24 Z załączonego do wyjaśnień zestawienia magazynowego obiadu wydanego w dniu 28.11.2016 r. wynika, że wartość 
energetyczna posiłku wynosiła 625 kcal, zawartość białka 58,5 g, tłuszczu 23,8 g, węglowodanów 237,6 g. 
25 Nr 02/ZSNR1/2015 z 14.09.2015 r., Nr 02/ZSNR1/2016 z 1.09.2016 r.  
26 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 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. 1256). 
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i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych27 
w zakresie opracowania, wykonania i utrzymania stałej procedury na podstawie 
zasad HACCP28.  
W anonimowych ankietach 14 rodziców, spośród 132 (11%) wskazało, że w sklepiku 
szkolnym jest zbyt dużo słodyczy i niezdrowych przekąsek, 29 (22%) - że zbyt mało 
zdrowej żywności, a 40 (30%) – że asortyment sklepiku jest mało urozmaicony, tylko 
41 osób (31%) wskazało, że nie należy zmieniać asortymentu. 

(dowód: akta kontroli, str. 454-484, 555-559, 659-673) 

1. NIK zwraca uwagę, że w Szkole ustalono 15-minutowe przerwy na spożycie  
2-daniowego obiadu, podczas gdy w Poradniku do oceny higieny procesu nauczania 
– uczenia się w szkole podstawowej, opracowanym przez Głównego Inspektora 
Sanitarnego, wskazano, że przerwa obiadowa powinna trwać minimum 20 minut.  
Dyrektor wyjaśnił, że czas przeznaczony na spożycie posiłków przez uczniów jest 
wystarczający. Uczniowie nie stoją w kolejkach, aby otrzymać obiad. Czas przerw 
obiadowych jest skorelowany z czasem zakończenia zajęć i odwożeniem uczniów 
do domu.  
Oględziny stołówki szkolnej w dniu 26.10.2016 r. wykazały, że w trakcie przerwy 
obiadowej o godzinie: 1205 – 1220, ok. godz. 1215 w kolejce czekało 10 uczniów. 
Wszyscy uczniowie oczekujący w kolejce zdążyli zjeść obiad podczas przerwy.  
Zdaniem 59 (45%) rodziców, spośród 132 ankietowanych, przerwa na spożycie 
posiłku była zbyt krótka. 

(dowód: akta kontroli, str. 438 – 440, 558-559, 659-674) 

2. Szkoła nie dysponowała wydzielonym pomieszczeniem do przechowywania 
owoców i warzyw oraz mleka. Otrzymane w ramach realizacji programów owoce, 
warzywa i mleko umieszczane były na blatach położonych na podłodze wykonanej 
z lastryka, w pomieszczeniu gospodarczym przejściowym (w piwnicy), w którym 
znajdowały się również inne przedmioty, m.in. zużyty sprzęt elektroniczny 
przeznaczony do utylizacji. W ww. pomieszczeniu otrzymane produkty nie były 
zabezpieczone przed zniszczeniem lub kradzieżą, gdyż każda osoba ze szkoły lub 
z zewnątrz miała do niego dostęp. NIK zauważa, że warunki przechowywania 
otrzymywanych owoców, warzyw oraz mleka powinny być zgodne z wymogami 
określonymi przez producenta.  

Dyrektor wyjaśnił, że pomieszczenie gospodarcze w dniu oględzin było wyjątkowo 
otwarte ze względu na prace na terenie szkoły. W toku kontroli zamknięto drzwi do 
magazynu, uniemożliwiając wejście osobom nieuprawnionym.  

(dowód: akta kontroli, str. 334-340, 488-494) 

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

1. Liczba uczniów zgłoszonych do programu „Owoce i warzywa w szkole”  
w I semestrze roku szkolnego 2016/2017 została ustalona niezgodnie z § 9 ust. 1 
rozporządzenia MRiRW z 2016 r. i § 4 ust. 1 umowy nieodpłatnego dostarczania 
owoców i warzyw nr 82/OWS/1S/2016 z 14.09.2016 r. na I semestr roku szkolnego 
2016/2017, a liczba uczniów do programu „Mleko w szkole” – niezgodnie  
z pkt 9 lit. d „Warunków udzielania dopłaty krajowej do spożycia mleka i przetworów 
mlecznych w szkołach podstawowych”, stanowiących załącznik do Zarządzenia 
Nr 92/2015/Z Prezesa ARR z dnia 23.06.2015 r.29 

                                                      
27 Dz. Urz. UE L 139 z dnia 30 kwietnia 2004 r., str. 1, ze zm., dalej: „rozporządzenie nr 852/2004. 
28 Ang. hazard analysis and critical control points. 
29 Według ww. załącznika dyrektor właściwego miejscowo OT ARR wydaje decyzję w sprawie przyznania limitu środków 
finansowych w roku szkolnym, jeżeli wniosek (Ksmi_P4_fi) oraz informacja szkoły (Ksmi_P4_f2) są poprawnie złożone,  
a w dokumentach sporządzonych przez Zespól Szkół, w liczbie uczniów, którzy złożyli deklarację korzystania z programu 
podano również uczniów, których rodzice lub opiekunowie prawni nie wyrazili zgody na udział w programie. 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Ustalone 
nieprawidłowości 
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Szkoła nie posiadając dla 25 uczniów klasy II d zgody rodziców lub opiekunów 
prawnych na spożywanie owoców, warzyw oraz mleka, dostarczonych w ramach 
programów „Owoce i warzywa w szkole” oraz „Mleko w szkole”, w październiku 
2016 r. przyjęła od dostawcy oraz wydała 8 razy po 25 porcji owoców i warzyw oraz 
12 razy po 25 porcji mleka w opakowaniach po 250 ml. Spośród 294 uczniów 
zgłoszonych w umowie na dostawę owoców i warzyw oraz 487 uczniów 
zadeklarowanych w umowie na dostawę mleka, Szkoła posiadała pisemną zgodę 
rodziców lub opiekunów prawnych odpowiednio dla 269 uczniów oraz dla 
462 uczniów. Dopiero w dniach od 27 października do 4 listopada 2016 r. rodzice 
25 uczniów klasy 2 d wyrazili zgodę na udział ich dzieci w ww. programach w roku 
szkolnym 2016/2017.  
Dyrektor wyjaśnił, że wychowawca klasy 2d uległa nieszczęśliwemu wypadkowi  
i w okresie od 11 września do 21 października 2016 r. przebywała na zwolnieniu 
lekarskim (przedłużanym). W związku z tym zebranie z rodzicami nie odbyło się 
w wyznaczonym terminie i nie uzyskano wymaganych podpisów rodziców. 
Uczniowie ci w poprzednim roku szkolnym brali udział w programie, gdyż wszyscy 
rodzice uczniów tej klasy wyrazili zgodę. Pomimo niespełnienia formalnych procedur 
(wynikających z niezależnych przyczyn losowych) podjęta została  decyzja, aby 
uczniowie tej klasy, tak jak uczniowie z pozostałych klas, wzięli udział w programie.  

 (dowód: akta kontroli, str. 308-325, 378-407, 488-494) 

2. Ocena jadłospisów za 10 kolejnych dni (12-23 września 2016 r.), dokonana na 
zlecenie NIK, przez  WSSE w Krakowie, wykazała, że wartość energetyczna posiłku 
2-daniowego wyniosła 555,31 kcal i była o 49,06 kcal (8,1%) niższa od zalecanej, 
obliczonej dla danej grupy dzieci (uczniów SP), spożywających posiłki w tym okresie 
(604,37 kcal). W ogólnej kaloryczności, z białek pochodziło 14,38% (112% normy), 
z tłuszczów 44,29% (134% normy), z węglowodanów 41,34% (76% normy). 
Ponadto ustalono, że w obiadach dla badanej grupy osób zostało przekroczone 
średnie zapotrzebowanie na: białko o 12,02 g/osobę (251% normy), tłuszcz  
o 8,86 g/osobę (148%), a węglowodany o 24,55 g/osobę (163%). Zawartość soli 
(sodu) przekroczono o 182%, fosforu – o 41%, witamin: B6 – o 216% i C - o 114%.  
Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 26 lipca 2016 r. środki 
spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży 
w jednostkach systemu oświaty muszą spełniać odpowiednie wymagania, 
wynikające z aktualnych norm żywienia dla danej grupy wiekowej30. 
W jadłospisach przy potrawie nie podawano nazw produktów powodujących alergię 
lub nietolerancję lecz oznaczano je za pomocą cyfr i gwiazdek, co było niezgodne 
z przepisami art. 21 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) Nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r.31  
Osoba zatrudniona na stanowisku specjalisty ds. zaopatrzenia, 
współodpowiedzialna za sporządzanie jadłospisów i gospodarkę żywieniową 
w Szkole, wyjaśniła, że jadłospisy nie były układane przez wykwalifikowaną 
dietetyczkę, ponadto występowała duża rozpiętość wiekowa osób spożywających 
posiłki, a obiad ma stanowić 30-35% dziennego zapotrzebowania kalorycznego. 
Składająca wyjaśnienia przyznała, że w jadłospisach znajdowały się pewne błędy 
w zakresie kaloryczności i zawartości procentowej składników pokarmowych oraz 
wyjaśniła, że zbyt duża zawartość tłuszczów wynika miedzy innymi z faktu, 

                                                      
30 W 2012 r. Instytut Żywności i Żywienia – w ramach Programu Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym 
Chorobom Niezakaźnym poprzez Poprawę Żywienia i Aktywności Fizycznej POL-HEALTH, stanowiącego moduł w narodowym 
Programie Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym – w oparciu o obecny stan wiedzy w zakresie zapotrzebowania 
człowieka na energię i składniki pokarmowe opracował kolejną edycję polskich norm żywienia -http://www.izz.waw.pl/pl/normy-
zwienia 
31 W sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego 
i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, 
dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE 
i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. Urz. UE L 304 z 22 listopada 2011 r., str. 18, ze zm.). 

http://www.izz.waw.pl/pl/normy-zwienia
http://www.izz.waw.pl/pl/normy-zwienia
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iż analiza jadłospisu wykonana przez WSSE w Krakowie zawiera cały tłuszcz (olej), 
który jest potrzebny do przygotowania potrawy (usmażenie steka z mięsa 
mielonego, kotleta schabowego, fileta z ryby) i później w większości wylewany, 
a następnie utylizowany. Podobna sytuacja ma miejsce z nadmierną podażą sodu. 
Oprócz sodu zawartego w produktach pewna ilość sodu jest usuwana wraz z wodą 
po przygotowaniu potrawy (gotowanie makaronu w osolonej wodzie). Oznakowanie 
w jadłospisie alergenów za pomocą cyfr (gwiazdka była tylko odnośnikiem) 
stosowano zgodnie z numeracją alergenów zawartą w II załączniku do 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 
25 października 2011 r.  
Dyrektor wyjaśnił, że posiłki wydawane w stołówce szkolnej ZS nr 1 nie spełniały 
norm żywieniowych tylko w niewielkim okresie czasowym. Natomiast oznakowanie 
w szkolnych jadłospisach produktów powodujących alergię lub nietolerancję będzie 
przestrzegane. 

 (dowód: akta kontroli str. 675-726, 730) 

3. Dyrektor nie podjął skutecznych działań w celu zapewnienia, aby produkty 
spożywcze wprowadzane do obrotu w sklepiku szkolnym, prowadzonym przez 
podmiot zewnętrzny, spełniały wymogi przepisów obowiązującego prawa32. 
Przeprowadzona w dniu 25.10.2016 r. przez PPIS, na zlecenie NIK, kontrola 
sklepiku szkolnego wykazała, że do obrotu wprowadzono m.in. pieczywo 
cukiernicze, półcukiernicze oraz produkty zbożowe takie jak: rogaliki z czekoladą 
gorzką, drożdżówki z owocami, bez wymaganych dokumentów potwierdzających, że 
wartość odżywcza produktów (zawartość cukrów, tłuszczów i soli) spełnia wymogi 
określone dla produktów sprzedawanych na terenie jednostek systemu oświaty. 
Sprzedawano również napoje owocowe i warzywne zawierające: cukier lub cukier 
trzcinowy, syrop glukozowo-fruktozowy, substancję słodzącą (glikozydy stewiolowe), 
paluszki i ciastka zawierające zgodnie z etykietą w 100 g gotowego produktu 
odpowiednio od 3,1 g do 4,2 g soli oraz 18 g tłuszczu i 16 g cukru.  
Z dniem 31.10.2016 r. na wniosek ajenta sklepiku stwierdzającego, że z uwagi na 
bardzo ograniczony asortyment sprzedawanych produktów nie jest w stanie opłacić 
czynszu, Dyrektor na mocy porozumienia stron rozwiązał umowę najmu lokalu. 

(dowód: akta kontroli, str. 454-484, 555-559, 659-673) 

4. Kontrola przeprowadzona, na zlecenie NIK, przez PPIS w Lublinie w dniu 
18.10.2016 r., stwierdziła nieprawidłowości w zakresie higieny oraz świadomości 
i wiedzy personelu z zakresu bezpieczeństwa żywności. Personel bloku żywienia 
wykonywał prace w styczności z żywnością w biżuterii (kolczyki, łańcuszki). Na 
blacie produkcyjnym w kuchni właściwej stwierdzono przechowywanie przedmiotów 
niezwiązanych z działalnością gastronomiczną (m.in. kubków z niedopitymi 
napojami, spinaczy, zeszytów, telefonów komórkowych). Powyższe stwarzało 
zagrożenie powstania zanieczyszczeń fizycznych i mikrobiologicznych żywności 
produkowanej i przetwarzanej na terenie bloku żywienia. Naruszało to przepisy pkt 2 
lit. c rozdziału I i pkt 3 rozdziału IX załącznika II do rozporządzenia nr 852/2004 oraz 
było niezgodne z instrukcją GHP33 w zakresie higieny personelu pracującego 
w styczności z żywnością oraz utrzymania higieny. 
PPIS ukarał Dyrektora Szkoły grzywną w drodze mandatu karnego, na podstawie 
art. 100 ust. 1 pkt 8 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. 

(dowód: akta kontroli, str. 636-640) 

                                                      
32 Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r., poz. 594, ze zm., dalej: „ustawa 
o bezpieczeństwie żywności i żywienia”), rozporządzenia nr 852/2004, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. 
33 Dobra praktyka higieniczna, czyli Good Hygiene Practice. 
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W ocenie NIK34 podejmowane przez Szkołę działania na rzecz wdrażania zasad 
zdrowego żywienia były prawidłowe. Szkoła zapewniła wszystkim uczniom klas I-III  
i dzieciom realizującym obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego udział  
w programie „Owoce i warzywa w szkole” oraz uczniom klas I-VI udział w programie 
„Mleko w szkole”. Jednak w październiku 2016 r. 25 uczniom wydano do spożycia 
w ramach ww. programów owoce, warzywa i mleko bez zgody ich rodziców lub 
opiekunów prawnych. Uczniom zapewniono spożycie gorącego posiłku, jednak 
według opinii WSSE, wartość energetyczna obiadów dla uczniów, wydawanych  
w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz finansowanych 
przez rodziców odbiegała od przyjętych uregulowań. Posiłki zawierały nadmiar sodu, 
fosforu i innych pierwiastków i witamin. Asortyment środków spożywczych 
wprowadzanych przez ajenta do obrotu w sklepiku szkolnym nie spełniał wymagań 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z 26 lipca 2016 r., a na bloku żywieniowym PPIS 
stwierdził naruszenie przepisów w zakresie higieny personelu pracującego 
w styczności z żywnością.  

2. Środki finansowe na realizację programów  

2.1. W budżecie Szkoły nie planowano i nie wyodrębniano środków finansowych 
na działania prewencyjne w zakresie nadwagi, otyłości i niedożywienia wśród dzieci 
i młodzieży szkolnej. Dyrektor wyjaśnił, że planowane działania szkoły w tym 
zakresie wspomagane były częściowo przez środki finansowe z Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Większość 
przedsięwzięć w ramach realizowanych przez Szkołę programów i projektów 
promujących zdrowe żywienie i aktywność fizyczną (pokazy, warsztaty, prelekcje) 
wspierana była nieodpłatnie przez pracowników Oddziału Oświaty Zdrowotnej 
i Promocji Zdrowia PSSE w Lublinie, Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej 
w Bełżycach, Komendy Miejskiej Policji w Lublinie i Centrum Profilaktyki i Edukacji 
„PROFED” w Krakowie. 

(dowód: akta kontroli, str. 555-558) 

2.2. W SP od 1.10.2015 r. obowiązywał regulamin dystrybucji produktów 
żywieniowych w ramach realizowanych programów: „Mleko w szkole” oraz „Owoce 
i warzywa w szkole”. Według regulaminu, do obowiązków pracownika ZS 
odbierającego dostawę należało sprawdzenie towaru pod względem ilościowym 
(zgodność z otrzymanym dokumentem W-Z) i jakościowym (termin ważności, stan 
opakowań, świeżość na podstawie oceny organoleptycznej) oraz przygotowanie 
porcji ilościowych dla klas (według list klasowych) i przekazanie ich wychowawcy 
klasy. Za wydanie produktów żywnościowych uczniom i ich konsumpcję 
odpowiedzialny był wychowawca. Nadzór nad dystrybucją produktów 
otrzymywanych w ramach ww. programów sprawowała osoba zatrudniona na 
stanowisku kierownika gospodarczego, która według zakresu czynności 
z 21.09.2015 r., odpowiadała za organizację i nadzór nad realizacją programów 
„Owoce w szkole” i „Mleko w szkole”. W zakresie czynności poprzedniego 
kierownika gospodarczego nie było zapisów dotyczących organizacji i nadzoru.  
Produkty dostarczone do ZS i wydane uczniom w ramach programów „Owoce 
i warzywa w szkole” oraz „Mleko w szkole” były ewidencjonowane na formularzu 
udostępnionym przez ARR. 
W badanym okresie Szkoła nie otrzymała żadnych środków finansowych na 
realizację programów „Mleko w szkole” i „Owoce i warzywa w szkole”. Otrzymane 
produkty (owoce, warzywa i mleko) były wydawane uczniom. Nie stwierdzono 

                                                      
34 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen cząstkowych dotyczących działalności w badanym obszarze: 
pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny cząstkowej według 
proponowanej skali byłoby niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu 
funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, należy zastosować ocenę opisową. 

Ocena cząstkowa 
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przypadków zwrotu tych produktów. W szkole nie było kontroli ARR dotyczącej 
realizacji programów ,,Mleko w szkole” oraz „Owoce i warzywa w szkole”.  

 (dowód: akta kontroli str. 209-323, 341-408-410, 414-416, 555-560) 

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

 
W budżecie Szkoły nie planowano i nie wyodrębniano środków finansowych na 
działania na rzecz wdrażania zasad zdrowego żywienia młodzieży szkolnej. Szkoła 
rzetelnie oraz zgodnie z przyjętym regulaminem dystrybucji produktów 
żywieniowych prowadziła, ewidencjonowała i wydawała produkty spożywcze  
w ramach realizowanych programów „Mleko w szkole” oraz „Owoce i warzywa  
w szkole”.  

3. Monitorowanie i nadzór nad sposobem wdrażania zasad 
zdrowego żywienia  

Dyrektor z dniem 15.09.2015 r. wprowadził35 pisemne zasady monitorowania 
i nadzoru nad realizacją programów żywieniowych w Szkole. Nauczyciele zostali 
zobowiązani do: informowania rodziców uczniów Szkoły o realizacji programów 
promujących zdrowie żywienie (po uprzedniej aprobacie rady pedagogicznej); 
informowania uczniów i rodziców o przebiegu i efektach wprowadzanych 
programów; udziału w akcjach promujących zdrowe żywienie (apele, konkursy, 
wystawy, prelekcje, lekcje przyrody, zajęcia z zakresu edukacji zdrowotnej); 
podsumowania programu; opracowania sprawozdania i prezentacji go na radzie 
pedagogicznej. Ponadto Dyrektor zobowiązał nauczycieli do poinformowania 
rodziców o efektach programu, kierownika administracyjnego - do nadzoru 
i zabezpieczenia produktów dostarczanych do Szkoły, wicedyrektorów Szkoły - do 
oceny zrealizowanych programów. Dyrektor na bieżąco monitorował i nadzorował 
prowadzone działania w ramach wdrażania zasad zdrowego żywienia, 
współpracując z radą pedagogiczną, radą rodziców, kierownikiem administracyjnym 
i intendentem. 

(dowód: akta kontroli str. 596-598) 

W ramach prowadzonych w Szkole programów żywieniowych – „Owoce i warzywa 
w szkole” oraz „Mleko w szkole” sporządzano okresowe ewidencje dostarczanych 
i udostępnianych uczniom owoców i warzyw oraz mleka. Za lata szkolne 2014/2015 
– 2015/2016 sporządzono ankiety dotyczące działań towarzyszących o charakterze 
edukacyjnym w ramach programu „Owoce i warzywa w szkole”. Na zakończenie 
realizacji 12 programów, wychowawcy sporządzali sprawozdania i przekazywali je 
Dyrektorowi Szkoły. Realizacja programów oraz wdrażania zasad zdrowego 
żywienia była przedmiotem kontroli PPIS w Lublinie w zakresie funkcjonowania 
kuchni i stołówki szkolnej oraz realizacji zadań i ich skuteczności w ramach 
programów „Trzymaj formę” i „Moje dziecko idzie do szkoły”. Inne organy 
w badanym okresie nie podejmowały kontroli w ww. zakresie. 

W okresie objętym kontrolą PPIS w Lublinie 20.01.2016 r. skontrolował warunki 
higieniczno-sanitarne pomieszczeń lekcyjnych Szkoły, 15.09.2016 r. - blok 
żywieniowy szkoły (kuchnia, stołówka, magazyny żywnościowe). Kontrola 
przeprowadzona 15.09.2016 r. wykazała następujące nieprawidłowości: zły stan 
sanitarno-techniczny czterech pomieszczeń magazynowych zlokalizowanych 
w podpiwniczeniu bloku żywieniowego, w których przechowywane były trwałe 
i nietrwałe środki spożywcze; niezapewnienie: bieżącej ciepłej wody przy umywalce 

                                                      
35 Zarządzenie Nr 8/ZSN1/2015 Dyrektora ZS nr 1 z dnia 15.09.2015 r. w sprawie określenia zasad monitorowania 
i nadzorowania wdrażania zdrowego żywienia w szkole i realizacji programów. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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do mycia rąk w kuchni, powierzchni ociekowej przeznaczonej do osuszania sprzętu 
kuchennego oraz pomieszczenia do przebierania się personelu kuchni 
i przechowywania ich odzieży ochronnej; brak na bloku żywieniowym punktu 
wodnego przeznaczonego do celów porządkowych oraz aktualnej dokumentacji 
lekarskiej do celów sanitarno-epidemiologicznych dwóch pracowników bloku 
żywieniowego. Ponadto stwierdzono przechowywanie na blacie produkcyjnym 
dokumentacji, telefonów komórkowych oraz kosmetyków. Poprawienia wymagała 
opracowana dokumentacja z zakresu procedur i instrukcji GHP/GMP oraz systemu 
bezpieczeństwa żywności HACCP. W decyzji PPIS z 21.10.2016 r. wskazano na 
naruszenie m.in. przepisów pkt 1, pkt 2 i pkt 9 rozdziału I, pkt 1 rozdziału II i pkt 3 
rozdziału IX załącznika II do rozporządzenia nr 852/2004.Trzy zalecenia do 
natychmiastowego wykonania dotyczyły braku ciepłej wody, dokumentacji sanitarno-
epidemiologicznej pracowników oraz blatu roboczego kuchni. Szkoła wykonała je do 
20.09.2016 r. Ponadto Szkoła doprowadziła pomieszczenia magazynowe 
żywnościowe do właściwego stanu techniczno-sanitarnego. Pozostałe trzy zalecenia 
z terminem wykonania do 31.12.2016 r. były w trakcie realizacji. 

(dowód: akta kontroli str. 438-444, 581-593, 606-631) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 

stwierdzono nieprawidłowości. 

Działania w zakresie wdrażania zasad zdrowego żywienia były na bieżąco 
monitorowane i nadzorowane przez Dyrektora Szkoły przy współpracy z radą 
pedagogiczną i radą rodziców. 
 

4. Działania edukacyjne i organizacyjne kształtujące prawidłowe 
nawyki żywieniowe  

W latach szkolnych 2015/2016–2016/2017 SP realizowała programy edukacyjno-
profilaktyczne poprzez organizowanie warsztatów i prelekcji w zakresie zdrowego 
żywienia. Przez wychowawców klas I-III organizowane było wspólne spożywanie 
drugich śniadań w klasach lekcyjnych, co umożliwiło wychowawcom zweryfikowanie 
informacji, czy wszyscy uczniowie posiadają drugie śniadanie oraz jaka jest jego 
jakość. W celu nadania rangi celowości spożywania drugich śniadań, SP 
z początkiem roku szkolnego 2016/2017 przystąpiła do programów „Śniadanie daje 
moc” oraz „Zdrowo jem, więcej wiem”. Podczas zajęć obowiązkowych 
i pozalekcyjnych nauczyciele wspólnie z uczniami przygotowywali kanapki, sałatki 
i soki owocowo-warzywne. W ramach akcji „Dzień sportu” nauczyciele wychowania 
fizycznego przygotowywali dla uczniów klas V-VI prezentacje multimedialne na 
temat zasad zdrowego żywienia. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej na 
zajęciach lekcyjnych realizowali podstawę programową w zakresie znaczenia dla 
zdrowia człowieka właściwego odżywiania i aktywności fizycznej.  
W badanym okresie Dyrektor Szkoły, zgodnie z wymogami § 1 rozporządzenia MEN 
z dnia 28 sierpnia 2014 r., w ramach programu „Owoce i warzywa w szkole” 
w każdym semestrze w klasach I-III zorganizował warsztaty kulinarne połączone 
z przekazywaniem wiedzy o zdrowym odżywianiu, umożliwił założenie 
i prowadzenie ogródków szkolnych w klasach oraz wspólne spożywanie drugiego 
śniadania połączone z degustacją owoców i warzyw oraz ich przetworów 
i upowszechnianiem wśród uczniów wiedzy z zakresu zdrowego odżywiania. 
Powyższe działania były udokumentowane zapisami w e-dzienniku oraz 
sprawozdaniach semestralnych pedagoga szkolnego, załączanych do protokołu 
posiedzenia rady pedagogicznej.  
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ZS nr 1 sporządził informację o zadaniach edukacyjnych zrealizowanych w ramach 
programu „Owoce i warzywa w szkole” za rok szkolny 2014/2015 i 2015/2016 oraz 
przekazał ją do OT ARR w Lublinie. Działania edukacyjne były prowadzone przez 
nauczycieli oraz pracowników PSSE w Lublinie. Koordynatorem wszystkich 
zdrowotnych programów edukacyjno-profilaktycznych był pedagog szkolny, który 
wcześniej uczestniczył w szkoleniu prowadzonym przez organizatora tego 
programu. Przeprowadzone w Szkole oględziny wykazały, że na korytarzu szkolnym 
znajdował się plakat dotyczący piramidy żywienia. W bibliotece szkolnej oraz 
w gabinecie pedagoga szkolnego znajdowały się materiały edukacyjne i broszury na 
temat zrealizowanych już programów dotyczących zdrowego żywienia i aktywności 
fizycznej, w których Szkoła uczestniczyła. Pedagog szkolny, rodzice i uczniowie 
w ramach realizacji programów edukacyjnych otrzymali broszury dotyczące 
zdrowego żywienia. 

(dowód: akta kontroli str. 105-116, 140-143, 198-407, 497-537, 545-546, 563-564, 
731-734) 

Dyrektor ocenił bardzo pozytywnie współpracę placówki z rodzicami w zakresie 
kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych u uczniów. W wyjaśnieniach 
podał, że w ostatnich latach Szkoła realizuje wiele programów i projektów mających 
na celu propagowanie zdrowego stylu życia, m.in.: „Zachowaj Równowagę”, 
„Trzymaj Formę”, „WF z Klasą”, „Szkoła w Ruchu”, „Akademia Bezpiecznego 
Puchatka”, „Moje dziecko idzie do szkoły”, „Śniadanie daje moc”, „Zdrowo jem, 
więcej wiem”. Podczas ich realizacji rodzice są nieodłącznymi partnerami 
uczestnicząc w organizacji warsztatów kulinarnych, spożywania drugich śniadań 
i biorąc w nich czynny udział, chętnie uczestniczą również w spotkaniach 
i prelekcjach organizowanych przez szkołę. Chętnie korzystają z publikacji 
rozpropagowywanych podczas zebrań w ramach programów Trzymaj Formę i Moje 
dziecko idzie do szkoły. Dyrektor stwierdził, że obserwuje w swojej codziennej pracy 
z dziećmi, zmianę ich nawyków i przyzwyczajeń w zakresie żywienia. Drugie 
śniadania uczniów zawierają zdrowe produkty, a przecież bezpośredni wpływ na to 
mają właśnie rodzice. W pełnym również zrozumieniu i akceptacji z ich strony 
wycofano z użycia w kuchni szkolnej sól i cukier. Dodał, że zawsze może liczyć na 
zrozumienie i poparcie ze strony rodziców oraz konstruktywne rozmowy służące 
rozwiązywaniu problemów. 

(dowód: akta kontroli str. 555-559) 

Z ankiet przeprowadzonych wśród nauczycieli36 wynikało, iż najskuteczniejszą formą 
zapoznawania dzieci z prawidłowymi nawykami żywieniowymi było wspólne 
spożywanie posiłków (39%, tj. 16 z 41 udzielonych odpowiedzi37) oraz zajęcia 
dydaktyczne w szkole (37%, tj. 15 z 41 odpowiedzi). Zdaniem 13 (72%) nauczycieli, 
rodzice wspierają działania Szkoły w kształtowaniu prawidłowych nawyków 
żywieniowych. Największe trudności w kształtowaniu prawidłowych nawyków 
żywieniowych stanowiły – według ankietowanych nauczycieli - niepoprawne nawyki 
wyniesione z domu (33% ankietowanych), upodobania do niezdrowych przekąsek 
(33%) oraz reklamy niezdrowej żywności w mediach (22%). Spośród ankietowanych 
nauczycieli, 15 (83%) stwierdziło, że są zadowoleni z realizowanych w szkole 
programów dotyczących zdrowego żywienia. 
Spośród ankietowanych 132 rodziców uczniów SP, 92 (70%) odpowiedziało, że 
podejmowane przez Szkołę działania w kształtowaniu nawyków żywieniowych dzieci 
są wystarczające. Rozmowy z dziećmi na temat zdrowego odżywiania – codziennie 
prowadziło 37% ankietowanych rodziców, a czasami – 46%. Spośród 
ankietowanych rodziców, 27% odpowiedziało, że ich dzieci spożywają słodycze 

                                                      
36 Ankietę wypełnili wszyscy (18) nauczyciele wychowawcy w SP. 
37 Ankieta dopuszczała zaznaczenie kilku odpowiedzi. 
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codziennie, 46% - dwa do trzech razy w tygodniu, a 20% przynajmniej raz 
w tygodniu. Spożywanie produktów typu fast-food okazjonalnie, tj. rzadziej niż raz 
w miesiącu potwierdziło 62% rodziców, 16% stwierdziło, że dzieci spożywały je dwa 
do trzech razy w miesiącu, 14% - przynajmniej raz w miesiącu, 6% - przynajmniej 
raz w tygodniu, a 2% - nigdy. 

(dowód: akta kontroli str. 659-673) 
 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość: 

Informację o przeprowadzonych działaniach edukacyjnych za rok szkolny 2014/2015 
ZS przekazał do OT ARR w Lublinie z 15-dniowym opóźnieniem, tj. 15.10.2015 r. 
Naruszało to przepisy § 2 rozporządzenia MEN z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie 
sposobu realizacji środków towarzyszących, które służą zapewnieniu skutecznego 
wykonania programu „Owoce i warzywa w szkole”. Dyrektor wyjaśnił, że informacja 
została przekazana do ARR z 15-dniowym opóźnieniem z powodu przeoczenia 
i zmiany pracownika na tym stanowisku. 

(dowód: akta kontroli str. 253-254, 600-602) 

NIK pozytywnie ocenia realizowanie przez Szkołę licznych działań edukacyjnych  
w zakresie kształtowania nawyków zdrowego żywienia u uczniów oraz 
organizowania dla uczniów dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z wychowania 
fizycznego. Niemniej jednak informację o przeprowadzonych działaniach 
edukacyjnych za rok szkolny 2014/2015 ZS przekazał do OT ARR w Lublinie z 15-
dniowym opóźnieniem. 

IV. Uwagi i wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny 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 Kontroli38, wnosi o: 

1. Wydawanie uczniom mleka, warzyw i owoców do spożycia w ramach 
realizowanych programów „Mleko w szkole” i „Owoce i warzywa w szkole” po 
wcześniejszym otrzymaniu zgody rodziców tych uczniów lub ich opiekunów 
prawnych na udział ich dzieci w programie. 

2. Terminowe przekazywanie do ARR informacji o przeprowadzonych działaniach 
edukacyjnych związanych z realizacją programu „Owoce i warzywa w szkole”. 

3. Sporządzanie posiłków zgodnie z przyjętymi normami zdrowego żywienia. 

4. Właściwe oznakowanie w jadłospisach produktów powodujących alergię lub 
nietolerancję. 

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 Lublinie. 

                                                      
38 Dz. U. z 2015 r. poz. 1096 oraz z 2016 r. poz. 677 (dalej: „ustawa o NIK”). 
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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. 

 
[liczba dni] 

Lublin, dnia    30    grudnia 2016 r. 

  

 Dyrektor  
Delegatury Najwyższej Izby Kontroli  

 w Lublinie 

Kontroler: 

 

Edward Lis  

Jerzy Bielak 
główny specjalista kontroli państwowej 
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