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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) 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Lublinie 

Kontroler Marek Dałek, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LLU/101/2016 z dnia 6 października 2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Zespół Szkół nr 2 - Szkoła Podstawowa nr 2 w Bełżycach w Bełżycach, ul. Tadeusza 
Kościuszki 148, 24-200 Bełżyce (dalej: „SP”, „Szkoła”, „ZS nr 2”) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Cecylia Król, dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Bełżycach od 01 września 1999 r. (dalej: 
„Dyrektor”) 

(dowód: akta kontroli str. 3-7) 

II. Ocena kontrolowanej działalności1 
W okresie objętym kontrolą Szkoła podejmowała działania na rzecz wdrożenia 
zasad zdrowego żywienia. Szkoła aktywnie uczestniczyła w wielu programach 
kształtujących wśród uczniów zdrowe nawyki żywieniowe i popularyzujących kulturę 
fizyczną. Programy były realizowane zgodnie z ich założeniami. W ramach 
programu „Mleko w szkole” w roku 2015/2016 oraz w I semestrze roku 2016/2017, 
uczniom klas 0-VI zapewniono możliwość spożywania mleka, jednak z uwagi na 
brak warunków do przechowywania innego typu produktów mlecznych, było to 
wyłącznie mleko UHT. W ramach programu „Owoce i warzywa w szkole” 
w II semestrze roku szkolnego 2014/2015 oraz w roku 2015/2016 uczniom klas I-III 
oraz dzieciom realizującym obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego 
zapewniono owoce i warzywa w asortymencie oraz 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"2. Natomiast w I semestrze roku szkolnego 2016/2017 
Dyrektor Szkoły nie podpisała umowy na udział Szkoły w tym programie, 
pozbawiając uczniów możliwości spożywania nieodpłatnie udostępnionych owoców 
oraz warzyw. Podejmowano również działania nakierowane na dożywianie dzieci 
w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Szkoła realizowała 
ponadto działania edukacyjne propagujące wśród uczniów zdrową dietę i wzrost 
świadomości w tym zakresie. Wyrazem tego było zdobycie certyfikatu „Szkoła 
Przyjazna Żywieniu i Aktywności Fizycznej” za prowadzenie i rozwijanie działań 
promujących prawidłowe żywienie i aktywność fizyczną.  

                                                      
1 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. 
2 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.) oraz z dnia 
18 czerwca 2015 r. (Dz. U. poz. 886, „rozporządzenie MRiRW z 2015 r.”). 

Ocena ogólna 
 



 

3 

Kontrola przeprowadzona, na zlecenie NIK, przez Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Lublinie (PPIS) stwierdziła, że środki spożywcze 
sprzedawane w październiku 2016 r. w kiosku szkolnym, prowadzonym przez 
Szkołę, nie spełniały wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 
2016 r.3 Kontrola stwierdziła również naruszenie wymogów dobrej praktyki 
higienicznej w punkcie wydawania posiłków. Nieprawidłowości w zakresie warunków 
sanitarno-epidemiologicznych stwierdzone w kiosku szkolnym, ujęte w decyzji PPIS 
z dnia 21.10.2016 r., zostały usunięte do dnia 3.11.2016 r. 
Szkoła zapewniła uczniom możliwość spożycia gorącego posiłku, natomiast nie 
podjęła skutecznych działań w celu zapewnienia, aby spełniały one wymogi 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r., a sposób ich sporządzania 
był zgodny z wymogami sanitarnymi. Posiłki dostarczane były z kuchni Zespołu 
Szkół nr 1 w Bełżycach (ZS nr 1), a od 18.10.2016 r. przez firmę cateringową. 
Według opinii sporządzonej przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną 
w Krakowie (dalej: „WSSE”) posiłki dostarczane przez firmę cateringową nie 
spełniały wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r., 
ponadto w jadłospisach sporządzonych przez ZS nr 1 i firmę cateringową 
niewłaściwie oznakowano produkty powodujące alergię lub nietolerancje 
pokarmowe.  
W roku szkolnym 2015/2016 nierzetelnie prowadzono ewidencję mleka, owoców 
i warzyw, dostarczonych i udostępnianych dzieciom w ramach programów, 
a informację o działaniach edukacyjnych przeprowadzonych w ramach programu 
„Owoce i warzywa w szkole” przekazano do Oddziału Terenowego (OT) Agencji 
Rynku Rolnego w Lublinie (ARR) z opóźnieniem w stosunku do terminu ustalonego 
w § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r.4  
Od 5.10.2016 r. do 17.10.2016 r. dwoje dzieci spożywało posiłki - w ramach 
programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - dostarczone z innego źródła 
(kuchnia Zespołu Szkół nr 1 w Bełżycach), niż pięcioro uczniów, którym posiłki 
zakupione przez rodziców dostarczała firma cateringowa. Sytuacja ta mogła 
prowadzić do stygmatyzacji społecznej tych dzieci. 
W ocenie NIK ustalenia kontroli świadczą o konieczności zwiększenia nadzoru nad 
realizacją programów i jakością udostępnianych uczniom produktów do spożycia na 
terenie Szkoły.  
 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Realizacja programów żywieniowych 

1. W roku szkolnym 2016/2017 w Szkole Podstawowej naukę pobierało 115 
uczniów, w tym 101 w klasach I-VI i 14 w oddziale przedszkolnym. W porównaniu 
z poprzednim rokiem szkolnym liczba uczniów w klasach I-VI zmalała o 21,1%, 
a liczba dzieci w oddziale przedszkolnym wzrosła o 16,7%. Natomiast w stosunku 
do roku 2012/2013 zmalała zarówno liczba dzieci w klasach I-VI (o 12,2%), jak  
i w oddziale przedszkolnym (o 50%).  
Dyrektor, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty5, na podstawie porozumienia z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki 
Zdrowotnej nr 1 w Bełżycach, zapewniła wykonywanie w szkolnym gabinecie 

                                                      
3 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.” 
4 Rozporządzenie 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” (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”. 
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świadczeń gwarantowanych pielęgniarki szkolnej. Pielęgniarka wyjaśniła, że 
informowała dyrekcję Szkoły o wynikach badań przesiewowych na wniosek 
dyrektora lub pedagoga szkolnego. Przeprowadzone przez pielęgniarkę szkolną 
testy przesiewowe uczniów SP wykazały, że w roku szkolnym 2015/2016, spośród 
51 uczniów objętych tymi testami6, dwoje (3,9%) posiadało niedowagę, sześcioro 
(11,8%) miało nadwagę, a dzieci otyłych nie stwierdzono. W porównaniu 
z poprzednim rokiem szkolnym, w którym testami przesiewowymi objęto 
39 uczniów7, odsetek uczniów z nadwagą zmniejszył się o 8,7 punktu procentowego 
(z 20,5% do 11,8%). W roku 2014/2015 nie zdiagnozowano uczniów z niedowagą 
oraz otyłych. W roku szkolnym 2016/2017 - wg stanu na 11.10.2016 r. - uczniowie 
nie byli poddawani badaniom przesiewowym.  

 (dowód: akta kontroli str.8-24, 48-49)  

Program wychowawczy Szkoły8 przewidywał następujące działania na rzecz 
promowania zdrowego stylu życia oraz stwarzania warunków do harmonijnego 
rozwoju: udział w zewnętrznych programach i akcjach promujących zdrowy styl 
życia, w tym „Żyj smacznie i zdrowo”; realizacja tematycznych zajęć edukacyjnych, 
w tym redakcja gazetek, ulotek i broszur na temat zdrowego odżywiania oraz 
zagrożeń chorobami cywilizacyjnymi; realizacja programów „Mleko w szkole” 
i „Owoce i warzywa w szkole”; promocja aktywności fizycznej w ramach lekcji 
wychowania fizycznego, szkolnego klubu sportowego (SKS); uczestnictwo 
w obchodach Dnia Sportu oraz Dnia Zdrowia. 
Zadania w zakresie propagowania zdrowego stylu życia ujęto również 
w programach profilaktyki Szkoły opracowanych na lata 2013-2016 oraz 2016-2019. 
Dotyczyły one m.in. wzbudzania motywacji do zdrowego stylu życia; profilaktyki 
medycznej prowadzonej przez pielęgniarkę szkolną; profilaktyki zagrożeń chorób 
cywilizacyjnych oraz profilaktyki zdrowia psychicznego. Dla wszystkich zadań 
określono sposób i terminy realizacji oraz osoby odpowiedzialne za ich wykonanie. 

(dowód: akta kontroli str.25-33)  

W związku ze stwierdzonymi problemami żywieniowymi wśród uczniów, dyrekcja 
Szkoły podejmowała działania w celu poprawy stanu ich odżywiania: m.in. na 
godzinach wychowawczych i lekcjach przyrody nauczyciele dostarczali uczniom 
informacji na temat zdrowego trybu życia; uczniowie wykonywali okolicznościowe 
gazetki dotyczące prawidłowego żywienia; podczas obchodów Światowego Dnia 
Zdrowia organizowano kramiki ze zdrową żywnością. Organizowano pozalekcyjne 
zajęcia z wychowania fizycznego. W roku szkolnym 2015/2016 w ramach dwóch 
godzin „karcianych”9 tygodniowo zorganizowano zajęcia sportowe rozwijające 
uzdolnienia uczniów w piłce nożnej, uczestniczyli w nich wszyscy uczniowie, 
u których w badaniach przesiewowych stwierdzono nadwagę. W roku szkolnym 
2016/2017 Szkoła zorganizowała zajęcia pozalekcyjne - w wymiarze po jednej 
godzinie tygodniowo - rozwijające uzdolnienia uczniów w piłce siatkowej i nożnej.  

 (dowód: akta kontroli str.52-76)  

2. W roku szkolnym 2015/2016 w programach: „Mleko w szkole” brało udział 126 
uczniów (98,4% uczniów SP), „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 11 (8,6%), 
„Wybieram wodę” - 128 (100%), w programie „Zdrowie nietrudne” - 16 (12,5%), 
a w programie „Owoce i warzywa w szkole” – 74 uczniów (wszyscy uczniowie z klas 
I-III). W roku 2016/2017 - wg stanu na 30 września – w programie „Mleko w szkole” 
uczestniczyło 101 uczniów (100%).  

                                                      
6 Testami przesiewowymi objęto 21 uczniów klasy I, 17 uczniów klasy III oraz 13 uczniów klasy V. 
7 Testami przesiewowymi objęto 13 uczniów klasy III oraz 26 uczniów klasy V. 
8 Przyjęty w roku szkolnym 2014/2015 i zmodyfikowany w lutym 2016 r. 
9 O których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379, ze 
zm.). 
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W roku 2015/2016 w oddziale przedszkolnym 12 dzieci (100%) brało udział 
w programach „Owoce i warzywa w szkole” oraz „Mleko w szkole”, a jedno dziecko 
korzystało z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W I semestrze roku 
2016/2017 w programie „Mleko w szkole” uczestniczyło 14 dzieci z oddziału 
przedszkolnego (100%), a żadne nie korzystało z posiłków w ramach programu 
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.  

 (dowód: akta kontroli str.48-49)  

3. Dyrektor Szkoły wyjaśniła, że koordynowała realizację poszczególnych 
programów kształtujących prawidłowe nawyki żywieniowe poprzez wybór 
programów odpowiadających potrzebom uczniów oraz rekomendowanie 
nauczycielom priorytetowych zadań o charakterze edukacyjnym, celem realizacji 
tych programów. Dyrektor podała też, że zapewniała warunki do realizacji 
programów, w tym warunki umożliwiające spożywanie śniadań w klasach I-III wraz 
z nauczycielem. Organizowała dożywianie uczniów z rodzin o niskich dochodach 
sporządzając tzw. „listę dyrektorską” uczniów, którzy mogli korzystać z obiadów 
dofinansowanych z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.  

(dowód: akta kontroli str.50-51, 91-95) 

4. Szkoła 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 OT ARR w Lublinie z dnia 23.08.2011 r. Dostawy owoców i warzyw 
odbywały się na podstawie umów nieodpłatnego dostarczania owoców i warzyw, 
zawartych pomiędzy ZS nr 2 i dostawcą, na formularzu określonym przez ARR. 
Umowy, stosownie do przepisów § 8 ust. 2 rozporządzeń MRiRW z 2014 r. i 2015 r., 
określały: łączną liczbę dzieci uczestniczących w programie, okresy dostarczania 
owoców i warzyw, porcje owoców i warzyw, do dostarczenia których zobowiązał się 
dostawca. Dostawy w kontrolowanym okresie realizowane były w okresach 
wskazanych w § 2 rozporządzeń MRiRW - z 2014 r. i z 2015 r., tj. ostatnia dostawa 
owoców i warzyw w II semestrze 2014/2015 miała miejsce 15 czerwca 2015 r., 
a w roku szkolnym 2015/2016 od 21 września 2015 r. (pierwsza dostawa) do 
13 czerwca 2016 r. (ostania dostawa). Z dokumentów dostawy wynikało, że 
dostawca przywoził porcje owoców i warzyw terminowo, zgodnie z wymogami 
określonymi w umowach. Według ewidencji owoców i warzyw dostarczonych 
i udostępnionych we wrześniu i październiku 2015 r. oraz w maju i czerwcu 2016 r., 
w siedmiu tygodniach produkty były przekazywane uczniom dwa razy w tygodniu, 
w jednym tygodniu - trzy razy oraz w dwóch tygodniach – raz tygodniowo. 
W roku szkolnym 2015/2016 w programie uczestniczyło 86 uczniów, tj. wszystkie 
dzieci z klas I-III (74) oraz z oddziału przedszkolnego (12). W roku poprzednim 
w programie uczestniczyło 87 uczniów (50 z klas I-III oraz 37 z oddziału 
przedszkolnego).  
Według ewidencji dostarczonych i udostępnionych uczniom owoców i warzyw: 
- w I semestrze roku szkolnego 2015/2016 dzieci otrzymały po 22 porcje 
produktów owocowo - warzywnych, w tym 12 porcji obejmujących jabłka, siedem - 
gruszki, dwie - soki owocowe, jedną - borówki, 11 - marchewki, pięć - rzodkiewki, 
dwie - papryki słodkiej, dwie - soki warzywne, po jednej - pomidory oraz kalarepę; 
- w II semestrze roku szkolnego 2015/2016 dzieci otrzymały 20 porcji produktów, 
w tym 11 porcji obejmujących jabłka, sześć- gruszki, dwie - soki owocowe, jedną - 
truskawki, 10 - marchewki, pięć - rzodkiewki, trzy - soki warzywne i dwie - pomidory. 
W ewidencji nie ujęto dostawy owoców i warzyw z 25 kwietnia 2016 r. 
Łączna liczba porcji owoców i warzyw otrzymanych przez jedno dziecko 
w I semestrze 2015/2016 wynosiła 22, a w II semestrze (po uwzględnieniu dostawy 
z 25.04.) – 21 i była zgodna z liczbą podaną dla tego okresu przez ARR. 



 

6 

Dostarczone porcje owoców, warzyw i przetworów owocowo-warzywnych spełniały 
wymogi ust. 3 i 5 załącznika do rozporządzenia MRiRW z 2015 r. oraz § 6 ust. 6 
zawartych umów10. Zgodnie z punktem 8 załącznika do ww. rozporządzenia MRiRW 
Szkoła nie udostępniała uczniom soków owocowych w ramach tej samej porcji, 
co soki warzywne. Rodzice wszystkich uczniów, którzy uczestniczyli w programie 
w roku szkolnym 2015/2016 wyrazili zgodę na udział dziecka w programie.  
W przeprowadzonym badaniu ankietowym 68% rodziców uczniów klas I-III11 
stwierdziło, że ich dzieci zawsze zjadają (w szkole lub w domu) otrzymane w Szkole 
w ramach programu owoce i warzywa. Zdaniem blisko jednej trzeciej rodziców 
(32%) wadą programu było zbyt małe urozmaicenie dostarczanych owoców 
i warzyw natomiast 24,5% ankietowanych stwierdziło, że program nie posiada wad. 
Zdaniem 18,9% rodziców owoce i warzywa serwowane w Szkole były nieświeże lub 
zepsute. 

(dowód: akta kontroli str.48-49, 78-90, 178-190, 215-234, 292-296) 

5. Program „Mleko w szkole” był realizowany w SP w badanym okresie w latach 
szkolnych 2014/2015 - 2016/2017, na mocy umów pomiędzy Szkołą i dostawcą 
mleka działającego w imieniu ARR. Przedmiotem umów była dostawa do Szkoły 
mleka UHT o zawartości tłuszczu 1,5% w jednostkowych opakowaniach 
kartonowych o pojemności 250 ml celem spożycia go przez uczestników programu. 
W  latach szkolnych 2014/2015 – 2016/2017 programem objęto odpowiednio: 145 
(100%), 138 (98,6%) oraz 115 (100%) uczniów odbywających naukę w SP 
i oddziale przedszkolnym. Rodzice wszystkich dzieci wyrazili zgodę na ich udział 
w programie. Przeprowadzone 26.10.2016 r. oględziny dostawy mleka wykazały, że 
zostało ono dostarczone samochodem Fiat Ducato. Umowa nie określała jakim 
transportem mleko miało być dostarczane do Szkoły. Dostawa obejmowała mleko 
łaciate UHT 1,5% w jednostkowych opakowaniach kartonowych o pojemności 
250 ml (bez zakrętki, z rurką do przebicia otworu zabezpieczonego folią) w ilości 
(wg dowodu dostawy) 1.380 opakowań. Termin przydatności do spożycia tej partii 
mleka upływał 2 kwietnia 2017 r. Opakowania zbiorcze (po 18 kartoników 250 ml) 
składowano i przechowywano w pomieszczeniu przeznaczonym do wydawania 
posiłków oraz w szafie znajdującej się w pokoju obok. Szkoła nie posiada warunków 
do przechowywania produktów mlecznych innych niż mleko UHT. Na opakowaniu 
jednostkowym mleka widniało zalecenie by przechowywać je w temperaturze nie 
wyższej niż +25º C.  
Z dokumentów dostawy mleka wynikało, że w roku szkolnym 2014/2015 dla 145 
uczniów biorących udział w programie dostarczono 2.718,75 litrów mleka 
naturalnego UHT 1,5% w kartonach o pojemności 250 ml, co odpowiadało 
75 porcjom 250 ml mleka dla jednego ucznia w ciągu roku szkolnego. 
Z harmonogramu wynikało, że mleko wydawano trzy razy w tygodniu. W roku 
szkolnym 2015/2016 dla 138 uczniów biorących udział w programie dostarczono 
2.932,5 litrów mleka naturalnego UHT 1,5% w opakowaniach jednostkowych - 
kartonach o pojemności 250 ml. Mleko wydawano uczniom w poniedziałki, środy 
i piątki. Dyrektor ZS nr 2 wyjaśniła, że w badanym okresie mleko nie było 
przetwarzane w szkole w celu zachęcania dzieci do jego spożycia, ze względu na 
brak warunków sanitarnych do jego przetwarzania. Stwierdziła także, że do szkoły 
nie dostarczano produktów mlecznych bez laktozy, ponieważ podczas 
dokonywanego rozpoznania potrzeb, w postaci zgód rodziców na spożywanie 
mleka, rodzice nie zgłaszali uczniów nietolerujących laktozy. Zgodnie 
z harmonogramem, mleko uczniom przekazywano w poniedziałki, środy i piątki. 
Wychowawcy uczący w klasach I-III zostali zobowiązani przez Dyrektora Szkoły do 

                                                      
10 W ust. 5 załącznika do ww. rozporządzenia MRiRW oraz w § 6 ust. 6 umów o nieodpłatne dostarczanie owoców i warzyw 
określono ilość co najmniej 20 porcji. 
11 Ankiety wysłano do rodziców wszystkich 58 uczniów, odpowiedzi udzieliło 53 z nich. 
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sprawowania nadzoru nad dziećmi podczas picia mleka. Przeprowadzone przez 
kontrolera NIK oględziny w klasie II wykazały, że po dostarczeniu przez obsługę 
mleka do sali lekcyjnej wychowawca ogłosił przerwę, podczas której uczniowie 
spożywali mleko, a także część uczniów spożywała drugie śniadanie przyniesione 
z domu. Oględziny przeprowadzone w klasie IV wykazały, że uczniowie klas 
starszych mleko spożywali podczas przerwy między lekcjami. 
Ponad dwie trzecie ankietowanych rodziców (69,8%) stwierdziło, że ich dzieci 
zawsze spożywają otrzymane mleko w szkole lub w domu, a tylko jedna osoba 
(1,9%) stwierdziła, że jej dziecko spożywa otrzymane mleko zawsze w szkole. 
Cztery osoby (7,5%) udzieliły odpowiedzi, że ich dzieci przynoszą otrzymane 
w szkole mleko do domu i go nie spożywają. Zdaniem ponad jednej trzeciej 
rodziców (37,7%) wadą programu jest podawanie jedynie mleka UHT, a jednej 
czwartej (24,5%) małe urozmaicenie. Natomiast jedna trzecia rodziców (33,9%) 
uważała, że program „Mleko w szkole” nie posiada wad.  

(dowód: akta kontroli str.96-137, 292-296)  

6. Szkoła brała udział w programie „Zachowaj równowagę” realizowanym przez 
Instytut Żywności i Żywienia, współfinansowanym przez Szwajcarię w ramach 
szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii 
Europejskiej. Podstawowym celem programu była promocja zdrowego stylu życia. 
W roku szkolnym 2014/2015 w programie uczestniczyło 145 uczniów, w tym 108 
uczniów SP i 37 wychowanków oddziałów przedszkolnych. W II semestrze Szkoła 
zorganizowała imprezę sportowo-rekreacyjną w Dniu Dziecka, Szkolny Dzień 
Zdrowia oraz wycieczki klasowe. W czasie Dnia Zdrowia zorganizowano kramik 
zdrowia – uczniowie częstowali się owocami i warzywami. Przygotowano 
ekspozycję plansz edukacyjnych na temat zdrowego stylu życia, a następnie 
uczniowie sprawdzali swoją wiedzę odpowiadając na pytania i zagadki dotyczące 
zdrowego odżywiania. Za prowadzenie i rozwijanie działań promujących prawidłowe 
żywienie i aktywność fizyczną w ramach projektu „Zachowaj równowagę” placówka 
otrzymała certyfikat „Szkoła Przyjazna Żywieniu i Aktywności Fizycznej”.  

(dowód: akta kontroli str.138-154) 

7. W roku szkolnym 2015/2016 SP brała ponadto udział w dwóch programach 
edukacyjnych „Wybieram wodę” i „Zdrowie nietrudne”. W pierwszym z nich, 
organizowanym przez Polskie Towarzystwo Dietetyki oraz Instytut Promocji Zdrowia 
i Dietoterapii i realizowanym w miesiącach listopad-grudzień 2015 r., uczestniczyli 
uczniowie klas I-VI SP (128). W ramach programu zrealizowano tematy: „Od kropli 
wody do organizmu człowieka”, „Woda cenniejsza niż złoto” i „Każda kropla wody 
jest cenna”. Wychowawcy poszczególnych klas edukowali uczniów w zakresie 
prawidłowego nawadniania organizmu oraz promowali racjonalne gospodarowanie 
zasobami wodnymi. W drugim z programów „Zdrowie nietrudne”, organizowanym 
przez producenta żywności uczestniczyli wszyscy uczniowie klasy III (16). Celem 
zajęć było propagowanie wśród dzieci zdrowego sposobu odżywiania oraz 
wykreowanie przeświadczenia, że zdrowe żywienie ma pozytywny wpływ na zdrowie 
człowieka. W I i II semestrze zrealizowano po dwie godziny zajęć. Po zajęciach 
teoretycznych odbywały się działania praktyczne - spożywanie owoców i warzyw.  

(dowód: akta kontroli str.155-159)  

8. Szkoła pomimo braku własnej kuchni w badanym okresie zapewniła uczniom 
możliwość spożycia ciepłego posiłku. We wrześniu 2014 r. dwoje, a od stycznia 
2015 r. – siedmioro dzieci spośród 108 uczniów z klas I-III spożywało ciepły posiłek 
w szkole w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W roku 
szkolnym 2014/2015 żaden z uczniów nie korzystał w szkole z posiłków 
finansowanych przez rodziców. W roku 2015/2016 ciepły posiłek w szkole 
spożywało 28 uczniów (w tym 22 z klas I-III), 11 z nich posiłek otrzymywało 
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w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, a 17 – wykupiony 
przez rodziców. W roku szkolnym 2016/2017 (od października) dwoje uczniów klasy 
IV korzystało z ciepłego posiłku w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania”. W trakcie roku szkolnego rodzice siedmiu uczniów (wg stanu na 
26 października 2016 r.) wykupili im ciepły posiłek.  
W badanym okresie troje uczniów, na wniosek Dyrektor skierowany do Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Bełżycach (OPS), otrzymało pomoc w formie posiłku, bez 
konieczności wydawania decyzji administracyjnej, z uwagi m.in. na bardzo niskie 
dochody rodziny. 
W roku szkolnym 2014/2015 w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania” uczniom wydano łącznie 828 posiłków, a w roku 2015/2016 ilość ta 
zwiększyła się do 1.715. Do 17.10.2016 r. posiłki dowożone były z kuchni Zespołu 
ZS nr 1. Według wyjaśnienia Dyrektor dostarczanie posiłków z ZS nr 1 nie było 
uregulowane umową. Koszt posiłku dowożonego z kuchni ZS nr 1 wynosił 3,20 zł 
w roku szkolnym 2014/2015 oraz 3,40 zł w latach szkolnych 2015/2016 i 2016/2017. 
Ogółem koszty wydanych gorących posiłków uczniom w roku szkolnym 2014/2015 
wyniosły 2.649 zł, a w roku szkolnym 2015/2016 – 5.831 zł. Organ prowadzący 
Szkołę nie skorzystał ze swoich uprawnień i nie upoważnił Dyrektor Szkoły do 
udzielania zwolnień rodziców z opłat dotyczących dożywiania.  
Z dniem 17.10.2016 r. ZS nr 2 zawarł umowę z firmą cateringową na sporządzanie 
i dowóz w dniach zajęć szkolnych gorącego posiłku dla uczniów Szkoły. Gorący 
posiłek (drugie danie) sporządzany miał być na zasadach ustalonych wraz 
z „Reprezentantem szkoły” (w umowie nie podano, kto będzie reprezentował Szkołę 
w tej sprawie). W § 2 umowy postanowiono, że posiłki będą przygotowywane 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. Posiłki miały 
spełniać wymogi ilościowe i jakościowe oraz miały być przygotowywane 
wg zróżnicowanych jadłospisów dostosowanych do norm żywienia. Odpłatność za 
gorący posiłek wg umowy wynosiła 5,0 zł. Umowa została zawarta na czas 
nieokreślony, a okres jej wypowiedzenia ustalony został na dwa miesiące. Nie 
zawarto w niej zapisu o prawie do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia przez 
szkołę w przypadku, gdy dostarczone posiłki nie będą spełniały wymogów ww. 
rozporządzenia. Dyrektor wyjaśniła, że w dniu 24.11.2016 r. sporządzono aneks do 
umowy zawierający zasady wypowiedzenia umowy bez zachowania terminu 
wypowiedzenia z przyczyn leżących po stronie wykonawcy usługi. Dyrektor 
wyjaśniła również, że zmiana dostawcy posiłków podyktowana była brakiem 
zainteresowania wykupem przez rodziców uczniów posiłków z kuchni ZS nr 1 
(uważali je za niesmaczne). Rodzice zaproponowali wykupienie obiadów 
sporządzanych przez firmę cateringową, a Dyrektor przychyliła się do ich propozycji 
i zawarła umowę (z 17.10.2016 r.) ze wskazaną firmą. O zmianie dostawcy posiłków 
wydawanych w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” Szkoła 
poinformowała OPS, a Dyrektor wyjaśniła, że zmiana dostawcy posiłków 
uzgodniona została „pomiędzy OPS w Bełżycach a organem prowadzącym ZS nr 2”. 
Dyrektor podała też, że rodzic dzieci spożywających posiłki w ramach programu 
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” otrzymał decyzję o całkowitym 
sfinansowaniu przez OPS obiadów w cenie 5,0 zł. 

Szkoła zapewniła przerwę umożliwiającą spożycie posiłku w godzinach 11.15-11.30. 
Oględziny stołówki w dniu 26.10.2016 r. wykazały, że 15 minutowa przerwa 
pozwoliła uczniom na spożycie jednodaniowego posiłku. Posiłek spożywało 
dziewięcioro uczniów w pomieszczeniu, w którym znajdowało się sześć stolików 
sześcioosobowych i dwa czteroosobowe oraz 36 krzeseł. Jadłospis zawierał zapis, 
że oferowane dania mogą zawierać alergeny. W dniu oględzin wszystkie dzieci 
spożywały taki sam posiłek, dostarczony przez firmę cateringową. 
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Analiza „rejestru wypadków uczniów” wykazała, że w latach szkolnych 2014/2015 - 
2016/2017 (do 31 października) nie odnotowano wpisów dotyczących zatruć 
pokarmowych. W Szkole nie były zainstalowane automaty z niezdrową żywnością, 
ani nie znajdowały się reklamy żywności niezalecanej. 

(dowód: akta kontroli str.103, 136-137, 160-173, 237-238, 251-254, 291) 

Według ocen żywienia opracowanych przez WSSE w Krakowie w jadłospisach 
sporządzonych przez ZS nr 1 (oceny dokonano na podstawie jadłospisów za okres 
od 12 do 23 września 2016 r.) nie stwierdzono powtarzalności dań, a przy 
planowaniu posiłków uwzględniono sezonowość warzyw i owoców. Serwowane 
posiłki - według jadłospisów - spełniały wymogi rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 26 lipca 2016 r., 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. 358-363) 

9. Szkoła nie posiadała dystrybutorów z wodą pitną. Za udział w programie 
prozdrowotnym „Zdrowie nietrudne” wszyscy uczniowie klasy III (16) otrzymali od 
organizatora na rok szkolny 2016/2017 wodę niegazowaną butelkową o pojemności 
0,5 litra w ilości 1.512 sztuk.  

(dowód: akta kontroli str.174, 176) 

10. W budynku ZS funkcjonował kiosk szkolny, który do czerwca 2015 r. 
prowadzony był przez ajenta zewnętrznego, a od października 2015 r. - przez 
Szkołę. Produkty sprzedawali uczniowie Szkoły nadzorowani przez nauczyciela.  

 (dowód: akta kontroli str.191-206, 302-317)  

1. W I semestrze roku 2016/2017 Dyrektor nie podpisała umowy z zatwierdzonym 
przez ARR dostawcą na udział w programie „Owoce i warzywa w szkole”, tym 
samym uczniowie pozbawieni zostali możliwości spożywania nieodpłatnie 
otrzymanych owoców i warzyw oraz kształtowania nawyków zdrowego żywienia. 
Podkreślenia wymaga, że w roku szkolnym 2015/2016 wszyscy uczniowie z klas I-III 
brali udział w tym programie, a 68% rodziców stwierdziło, że ich dzieci zawsze 
spożywały (w szkole lub w domu) otrzymane w ramach programu owoce i warzywa. 
NIK zauważa również, że jednym z podstawowych założeń programów „Owoce 
i warzywa w szkole” oraz „Mleko w szkole” jest spożycie tych produktów na terenie 
Szkoły w trakcie zajęć szkolnych. Tymczasem według wyników ankiet 
przeprowadzonych wśród rodziców, tylko 5,7% rodziców stwierdziło, że ich dziecko 
owoce i warzywa spożywało zawsze w szkole, a tylko jeden rodzic (1,9%) podał, że 
jego dziecko otrzymane mleko spożywało zawsze w szkole. Dla uzyskania 
pożądanego efektu realizowanych programów, zasadnym jest więc 
zintensyfikowanie działań podejmowanych przez Szkołę, mających zachęcić 
uczniów do spożywania otrzymywanych produktów na terenie Szkoły.  

(dowód: akta kontroli str.48-49, 293-296) 

Dyrektor Szkoły wyjaśniła, że poprzednich w latach mleko i owoce dostarczała ta 
sama firma. Od roku szkolnego 2016/2017 Szkoła zmieniła dostawcę mleka. 
Dyrektor uważała, że niezawarcie umowy na dostarczanie mleka z firmą dotychczas 
dostarczającą ten produkt, nie oznacza jednocześnie zerwania umowy na dostawę 
owoców i warzyw. Interwencja Szkoły w tej sprawie była już za późna, ponieważ 
umowy należało zawrzeć do 22 września. 

(dowód: akta kontroli str.77) 

2. W okresie od 5.10.2016 r. do 17.10.2016 r. dwoje dzieci otrzymujących posiłki 
w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” spożywało inne posiłki 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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(dostarczane z kuchni Zespołu Szkół nr 1 w Bełżycach), niż pięcioro uczniów, którzy 
spożywali posiłki wykupione przez rodziców w firmie cateringowej i dostarczone 
przez tę firmę na stołówkę szkolną. Sytuacja ta mogła prowadzić do stygmatyzacji 
społecznej dzieci korzystających z „Programu pomoc państwa w zakresie 
dożywiania”. Od 18.10.2016 r., po zawarciu przez Szkołę umowy z firmą 
cateringową, wszystkie dzieci otrzymywały taki sam posiłek.  

(dowód: akta kontroli str. 165, 239, 356)  

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

1. Dyrektor nie podjęła skutecznych działań w celu zapewnienia, aby posiłki dla 
uczniów Szkoły sporządzane i dostarczane przez firmę cateringową spełniały 
wymogi § 2 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. 
Sporządzona przez WSSE, na zlecenie NIK, ocena jadłospisów za 10 kolejnych dni 
(od 24.10.2016 r. do 4.11.2016 r.) wykazała, że w posiłku z dnia 24.10.2016 r. 
brakowało porcji warzyw i owoców, natomiast w posiłku obiadowym w dniach: 
25.10.2016 r., 26.10.2016 r. i 3.11.2016 r. brak było porcji produktów zbożowych. 
Ponadto jadłospisy - ZS Nr 1 za okres od 12 do 23.09.2016 r. oraz firmy 
cateringowej za okres od 24.10.2016 r. do 4.11.2016 r. sporządzone były niezgodnie 
z przepisami art. 21 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. 12, gdyż przy danej potrawie nie 
podano nazw produktów powodujących alergię lub nietolerancję pokarmową, 
a oznaczono je poprzez stosowanie cyfr. 

 (dowód: akta kontroli str. 320-321, 358-363)  

Dyrektor wyjaśniła, że Szkoła nie sprawdzała, czy dostarczone przez nowego 
dostawcę posiłki spełniały wymogi ww. rozporządzenia. Jak stwierdziła, uznano, że 
to dostawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie tych norm. Szkoła uznała, że 
organizatorem żywienia jest firma cateringowa, zaś szkoła udostępnia 
pomieszczenie na spożycie posiłku, zwłaszcza, że w umowie usługodawca został 
zobowiązany do realizacji usługi zgodnie z wymogami rozporządzenia. Strony 
umowy uzgodniły, że jadłospis ustalony będzie w oparciu o program komputerowy 
WIKT z zawartą informacją o możliwości występowania alergenów w żywności. 
Dyrektor wyjaśniła również, że właściciel firmy cateringowej dostarczał pisemną 
informację o alergenach zawartych w żywności wraz z podpisem dietetyka tej firmy, 
stąd należało przypuszczać o prawidłowych informacjach w tym zakresie.  

(dowód: akta kontroli str.356) 

Zgodnie z art. 52c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie 
żywności i żywienia13, w jednostkach sytemu oświaty w ramach żywienia 
zbiorowego dzieci i młodzieży stosowane mogą być wyłącznie środki spożywcze, 
które spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 
26 lipca 2016 r.14 Stosownie do przepisów art. 52c ust. 5 powołanej ustawy, 
w przypadku naruszenia ww. przepisu, dyrektor szkoły jest uprawniony do 
rozwiązania, bez zachowania terminu wypowiedzenia, umowy z podmiotem 
prowadzącym działalność w zakresie żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży, bez 
odszkodowania. 

                                                      
12 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., s. 18, ze zm.). 
13 Dz. U. z 2015 r. poz. 594, ze zm. 
14 Wydanym na podstawie art. 52c ust. 6 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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2. Przeprowadzona 25 października 2016 r. przez PPIS, na zlecenie NIK, kontrola 
punktu wydawania posiłków w Szkole wykazała nieprawidłowości, które stanowiły 
naruszenie wymagań określonych w rozporządzeniu (WE) nr 852/2004 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków 
spożywczych15 ( pkt 2 lit. a i lit. c rozdziału I, pkt 2 rozdziału II oraz pkt 1 rozdziału 
XII załącznika nr I)I oraz przepisów art. 59 ust. 3 i art. 72 ust. 2 ustawy 
o bezpieczeństwie żywności. Polegały one m.in. na braku zamontowanego punktu 
wodnego przeznaczonego do poboru wody do mycia sprzętu i pojemników na 
odpady; braku aktualnych dokumentów szkoleń czterech pracowników punktu 
wydawania posiłków; braku próbek kontrolnych żywności w pomieszczeniu 
wydawania posiłków i dokumentu potwierdzającego producenta posiłków 
dostarczanych cateringiem. 

(dowód: akta kontroli str. 207-214) 

3. Asortyment produktów spożywczych sprzedawanych w kiosku szkolnym nie 
spełniał wymagań § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 26 lipca 2016 r. W toku 
kontroli kiosku szkolnego przeprowadzonej na zlecenie NIK, przez PPIS w dniu 
18 października 2016 r. stwierdzono wprowadzenie do obrotu 70 środków 
spożywczych niespełniających wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
26 lipca 2016 r. Wśród nich były m.in. napoje izotoniczne lekko gazowane 
zawierające substancje słodzące, a na etykiecie napis, że „może mieć szkodliwy 
wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci”; napoje gazowane zawierające 
substancje słodzące; gumy rozpuszczalne, cukierki i żelki owocowe zawierające 
w składzie cukier; toffi i wafelki przekładane kremem, zawierające cukier i tłuszcz.  

Kontrola PPIS stwierdziła w kiosku szkolnym również nieprawidłowości w zakresie 
warunków sanitarno-epidemiologicznych, które stanowiły naruszenie przepisów 
pkt 1 lit a rozdziału V, pkt 2 lit. d rozdziału I, pkt 5 rozdziału IX, pkt 9 rozdziału I 
i pkt 1 rozdziału VIII – załącznika II do rozporządzenia nr 852/2004. Decyzją 
z 21.10.2016 r. PPIS nakazał zapewnić prawidłowe warunki do dezynfekcji 
powierzchni pozostających w kontakcie z żywnością; zakazał wprowadzania do 
obrotu środków spożywczych nietrwałych mikrobiologicznie do czasu zapewnienia 
prawidłowych warunków ich przechowywania; nakazał zapewnić odzież ochronną 
osobom wykonującym prace w styczności z żywnością oraz warunki do jej 
przechowywania oraz zapewnić by osoba pracująca w kontakcie z żywnością 
posiadała aktualne orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych. 
Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Kontrola sprawdzająca PPIS 
przeprowadzona w kiosku szkolnym w dniu 03.11.2016 r. wykazała wykonanie 
wszystkich czterech zaleceń zawartych w decyzji z 21.10.2016 r. 
Dyrektor wyjaśniła, że nie miała czasu przeprowadzić kontroli kiosku w zakresie 
asortymentu, jak i wymagań sanitarnych, z uwagi na ogrom spraw organizacyjnych, 
dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych związanych z organizacją roku 
szkolnego. Podała też, że opiekun kiosku szkolnego zapewniała w rozmowie, iż 
asortyment jest zgodny z przepisami. Jak się okazało źle interpretowano przepisy, 
co do zawartości cukru, tłuszczu i soli w 100 gramach produktu. 

 (dowód: akta kontroli str.191-214, 289, 302-317)  

W ocenie NIK16 Szkoła podejmowała różnorodne działania na rzecz wdrażania 
zasad zdrowego żywienia. Szkoła zapewniła w latach szkolnych 2014/2015 
i 2015/2016 wszystkim uczniom klas I-III i dzieciom realizującym obowiązek 

                                                      
15 Dz. Urz. UE L 139 z dnia 30 kwietnia 2004 r., str. 1, ze zm., dalej: „rozporządzenie nr 852/2004. 
16 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. 
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rocznego przygotowania przedszkolnego udział w programie „Owoce i warzywa 
w szkole” oraz uczniom klas I-VI udział w programie „Mleko w szkole” i innych 
programach popularyzujących zasady zdrowego żywienia. Jednak w I semestrze 
roku szkolnego 2016/2017 Szkoła nie wzięła udziału w programie „Owoce i warzywa 
w szkole”. Asortyment produktów spożywczych sprzedawanych w kiosku szkolnym 
oraz gorące posiłki podawane w stołówce nie spełniały wymogów rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z 26 lipca 2016 r. Wymogi dobrej praktyki higienicznej naruszone 
zostały zarówno w punkcie wydawania posiłków, jak i w kiosku szkolnym. 

2. Środki finansowe na realizację programów  

1. W budżecie Szkoły w latach szkolnych 2014/2015 - 2016/2017 nie planowano 
środków finansowych na działania prewencyjne w zakresie nadwagi i niedożywienia 
wśród młodzieży szkolnej. Dyrektor Szkoły wyjaśniła, że nie było zapotrzebowania 
na tego rodzaju działania. 

(dowód: akta kontroli str.176)  

2. W Szkole opracowano i wdrożono procedury w zakresie weryfikacji ilościowej 
i jakościowej produktów otrzymywanych w ramach realizowanych programów 
żywieniowych. Instrukcja kontroli dostaw dotyczyła: obiadów, mleka, owoców 
i warzyw oraz towaru do kiosku szkolnego. Według instrukcji podczas dostawy 
należało sprawdzić: ilość dostarczonego produktu - zgodność z dowodem „WZ”, 
termin przydatności do spożycia, stan opakowań, warunki sanitarne środka 
dostawczego oraz higienę konwojenta. Oględziny wykazały, że przyjęte w instrukcji 
procedury weryfikacji dostaw były przestrzegane. Instrukcja przewidywała także, że 
pracownik chory lub podejrzany o chorobę zakaźną powinien być przez 
przełożonego odsunięty od pracy wymagającej kontaktu z żywnością. Zgodnie 
z instrukcją za kontrole dostaw odpowiedzialność ponosiła jedna osoba, spośród 
siedmiu uprawnionych, będąca w danym dniu na dyżurze. W badanym okresie, 
według wyjaśnienia Dyrektor, nie wnoszono reklamacji odnośnie ilości lub jakości 
dostarczonych produktów, nie było także przypadku odmowy przyjęcia 
dostarczonego towaru. Od roku szkolnego 2016/2017 prowadzono rejestr kontroli 
dostaw mleka i obiadów, który zawierał: datę i nazwę oraz ilość dostarczonego 
towaru, termin przydatności do spożycia mleka, stan opakowań oraz warunki 
sanitarne samochodu dostawczego. Wcześniej ilość dostarczanego towaru 
sprawdzano na podstawie dokumentu „WZ”. Szkoła nie dopłacała do dostaw do 
żadnego z programów żywieniowych. Szkoła nie była kontrolowana w latach 
szkolnych 2014/2015 – 2016/2017 (do 31 października) przez Agencję Rynku 
Rolnego - dostawcę owoców i warzyw oraz mleka dla uczniów.  
Szkoła prowadziła na bieżąco ewidencję dostarczanych i udostępnianych produktów 
owocowo-warzywnych i mleka. Ewidencja dostarczonych w latach szkolnych 
2014/2015 – 2015/2016 owoców i warzyw (w I semestrze roku 2016/2017 Szkoła 
nie uczestniczyła w programie) była zgodna z wzorem opracowanym przez ARR 
i zawierała: daty dostawy produktów, liczbę i rodzaj dostarczonych produktów 
owocowych i warzywnych, daty i ilości udostępnionych uczniom produktów 
owocowych i warzywnych. Zgodnie z umową zawartą ze Szkołą dostawca dowoził 
produkty raz w tygodniu. Ewidencja dostarczonych w tygodniu 25-29 kwietnia 
2016 r. i udostępnionych owoców i warzyw uczniom sporządzona przez Szkołę nie 
ujmowała dostawy z ww. tygodnia oraz ilości i rodzaju udostępnionych uczniom 
produktów owocowych i warzywnych.  

(dowód: akta kontroli str.176-177, 236, 239-242) 

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

Ustalone 
nieprawidłowości 
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Szkoła nierzetelnie prowadziła ewidencję dostaw mleka oraz dostaw owoców 
i warzyw w roku szkolnym 2015/2016. Ewidencja w okresie rozliczeniowym marzec - 
kwiecień 2016 r. nie odpowiadała stanowi faktycznemu. Ilość dostarczonego mleka 
zawyżono o 85 litrów, natomiast ilość owoców i warzyw zaniżono o 340 sztuk. 

(dowód: akta kontroli str. 105-130, 176-190)  

Wicedyrektor Szkoły wyjaśniła, że dokument „WZ” z programu „Owoce i warzywa 
w szkole” z 25 kwietnia 2016 r. został mylnie zakwalifikowany do dokumentacji 
„Mleko w szkole”. 

(dowód: akta kontroli str.236)  

Szkoła nie ponosiła wydatków na działania prewencyjne w zakresie nadwagi 
i niedożywienia wśród młodzieży szkolnej. W roku szkolnym 2015/2016 Szkoła 
nierzetelnie prowadziła ewidencję dostaw mleka oraz owoców i warzyw w ramach 
realizowanych programów „Mleko w szkole” oraz „Owoce i warzywa w szkole”.  

3. Monitorowanie i nadzór nad sposobem wdrażania zasad 
zdrowego żywienia  

Dyrektor Szkoły nie opracowała i nie wprowadziła pisemnych zasad monitorowania 
i nadzoru nad realizacją programów żywieniowych. 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 
zrealizowanych programów „Zachowaj równowagę”, „Wybieram wodę” oraz 
„Zdrowie nietrudne” wychowawcy sporządzali sprawozdania z realizacji zadań 
programu i przedkładali je Dyrektorowi. Według informacji Dyrektora w badanym 
okresie nie zachodziła potrzeba i nie dokonano zmian w sposobie realizacji 
programów żywieniowych. Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 
realizowano zgodnie z potrzebami uprawnionych uczniów. Oprócz kontroli 
przeprowadzonych - na zlecenie NIK - przez PPIS w Lublinie, realizacja programów 
dotyczących wdrażania zasad zdrowego żywienia przez Szkołę nie była 
przedmiotem innych kontroli. 

(dowód: akta kontroli str. 105-130, 138-159, 178-190, 243)  

Stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości dotyczące m.in. sprzedaży w kiosku 
szkolnym środków spożywczych niespełniających wymogów obowiązujących 
przepisów, dobierania w żywieniu zbiorowym uczniów środków spożywczych 
w sposób niezgodny z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r., 
niezapewnienia warunków sanitarnych w pomieszczeniu wydawania posiłków oraz 
nierzetelnie prowadzonej ewidencji owoców i warzyw oraz mleka, wskazują na 
potrzebę zwiększenia nadzoru nad realizacją programów żywieniowych, środkami 
spożywczymi sprzedawanymi w kiosku szkolnym oraz jakością posiłków w ramach 
żywienia zbiorowego w Szkole. 

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

W ocenie NIK nadzór nad realizacją programów żywieniowych oraz wdrażaniem 
zasad zdrowego żywienia był niewystarczający.  

4. Działania edukacyjne i organizacyjne kształtujące 
prawidłowe nawyki żywieniowe  

1. Szkoła prowadziła działania edukacyjne polegające na: przeprowadzaniu 
pogadanek na temat zdrowego trybu życia na godzinach wychowawczych i lekcjach 
przyrody; wspólnym spożywaniu w klasach I-III śniadania oraz owoców, warzyw 
i mleka, dostarczanych w ramach realizowanych programów; organizowaniu przez 

Ocena cząstkowa 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Ustalone 
nieprawidłowości 
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uczniów wraz z nauczycielami konkursów, w tym plastycznych dotyczących m.in. 
światowego dnia zdrowia. Ponadto członkowie szkolnego koła PCK zorganizowali 
zajęcia edukacyjne „Zaburzenia odżywiania” dotyczące otyłości, bulimii i anoreksji 
oraz przeprowadzili kampanię ogólnoszkolną „Moja waga – mój wybór”, podczas 
której przygotowano gazetkę ścienną i ulotki. Natomiast na zajęciach koła 
wolontariatu uczniowie poruszali temat „Zaburzenia odżywiania – moja historia”. 
Podczas tych zajęć uczniowie obejrzeli filmy dotyczące ww. zaburzeń i prowadzili 
tematyczną dyskusję. Uczestnicy koła wolontariatu poruszali również problem 
dopalaczy. W roku 2015/2016 realizowano: program „Żyj smacznie i zdrowo”; 
program edukacyjny „Wybieram wodę”, w którym Szkoła edukowała uczniów 
wszystkich klas w zakresie prawidłowego nawodnienia organizmu; program „Woda 
źródłem życia” we współpracy ze szkołą słowacką dla uczniów klas IV – VI na temat 
znaczenia wody w przyrodzie i jej wpływu na zdrowie człowieka wraz z ćwiczeniami 
praktycznymi uzupełniania poziomu wody w organizmie. Ponadto w roku 2015/2016 
zorganizowano również: wycieczkę do zakładu produkującego wodę mineralną, 
której celem było zwrócenie uwagi na znaczenie wody w codziennej diecie oraz 
propagowanie prawidłowego korzystania z jej zasobów; konkurs w trakcie obchodów 
Dnia Zdrowia, który dotyczył zdrowego odżywiania oraz konkurs plastyczny dla 
uczniów klasy III organizowany przez producenta wody mineralnej w ramach 
obchodów Światowego Dnia Wody 2016.  

(dowód: akta kontroli str. 34-47)  

Z dokumentacji, w tym m.in. ze sprawozdań wynikało, że w Szkole organizowano 
działania mające na celu promowanie zasad zdrowego żywienia. Zgodnie 
z wymogami § 1 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”17,  
w II semestrze roku szkolnego 2014/2015 raz w roku szkolnym 2015/2016 Szkoła 
wywiązała się z obowiązku i wykonała co najmniej dwa zadania edukacyjne 
kształtujące zdrowe nawyki żywieniowe uczniów oraz wzbogacające wiedzę 
o pochodzeniu produktów rolnych. W II semestrze roku szkolnego 2014/2015 
przeprowadzono 14 działań towarzyszących o charakterze edukacyjnym w ramach 
programu „Owoce i warzywa w szkole”, w tym zorganizowano m.in. konkurs na 
ulotkę o zdrowym trybie życia; wycieczki edukacyjne do sadu i ogrodu warzywnego; 
wystawę poświęconą zdrowemu odżywianiu; zajęcia dotyczące przepisów 
kulinarnych. Natomiast w roku szkolnym 2015/2016 przeprowadzono 21 
(w I semestrze) i 11 (w II semestrze) działań, m.in. zorganizowano: konkursy na 
rymowankę o zdrowym stylu życia, na album z przepisami na zdrową żywność, 
plastyczny – etykieta na przetwory, przeprowadzono warsztaty kulinarne 
uwzględniające przekazywanie wiedzy z zakresu zdrowego odżywiania, założono 
klasowy ogródek z uprawą rzeżuchy, spożywano drugie śniadanie połączone 
z degustacją owoców i warzyw. Z przeprowadzonych działań edukacyjnych Szkoła 
sporządziła 16.09.2015 r. i 30.09.2016 r. informację na drukach udostępnionych 
przez ARR i przekazała do dyrektora OT ARR w Lublinie 30 września 2015 r. 
 i 10 października 2016 r. Dyrektor poinformowała, że działania edukacyjne w ww. 
zakresie prowadzili nauczyciele zatrudnieni w szkole, którzy nie mieli 
specjalistycznych szkoleń ani kwalifikacji z zakresu dietetyki. W ramach programu 
„Zachowaj równowagę” rodzice otrzymali broszurę wydaną przez Instytut Żywności 
i Żywienia „Zasady zdrowego żywienia i aktywności fizycznej dzieci i młodzieży 
w wieku szkolnym”. Przeprowadzone oględziny wykazały, że w ZS nr 2 nie było 
reklam żywności niezalecanej.  

(dowód: akta kontroli str. 138-159, 244-250, 255-289)  

                                                      
17 Dz. U. z 2014 r., poz. 1151. 
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2. Współpracę z rodzicami w zakresie kształtowania nawyków żywieniowych dzieci 
Dyrektor oceniła „jako raczej dobrą”. Stwierdziła, że niektórzy rodzice współpracują 
ze szkołą w kształtowaniu nawyków żywieniowych. Postawy są różne w tym 
zakresie. Ostatnio współpraca dotyczyła dostawcy obiadów. Podjęta została decyzja 
o zmianie dostawcy obiadów w cateringu. Rada rodziców wspiera akcje żywieniowe 
w szkole, pomagając w ich realizacji. Dyrektor poinformowała, że rodzice nie w pełni 
zgadzają się z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi żywienia ich dzieci, 
uważając je za zbyt restrykcyjne.  

(dowód: akta kontroli str. 289)  

3. W opinii ponad połowy (53,8%) ankietowanych rodziców uczniów klas I-III, 
podejmowane przez Szkołę działania w celu kształtowania nawyków żywieniowych 
były wystarczające (odpowiedzi - zdecydowanie tak lub raczej tak), przeciwnego 
zdania było 5,7% rodziców (odpowiedzi - zdecydowanie nie lub raczej nie). Pozostali 
rodzice nie mieli w tej kwestii zdania (odpowiedzi - trudno powiedzieć). Prawie 
połowa rodziców (45,3%) stwierdziła, że praktycznie codziennie rozmawia 
z dzieckiem w domu na temat zasad zdrowego żywienia, a 43,4% - czasami. 
Natomiast opinie wynikające z ankiety skierowanej do rodziców wszystkich (43) 
uczniów klas IV-VI (odpowiedzi udzieliło 36) były częściowo odmienne. Jedna 
trzecia rodziców (36,1%) uważała, że działania Szkoły w zakresie kształtowania 
nawyków żywieniowych były wystarczające, przeciwnego zdania była co czwarta 
osoba (25,0%). Pozostali nie mieli zdania w tej kwestii. Jedna trzecia (33,3%) 
ankietowanych rodziców stwierdziła, że codziennie rozmawia w domu z dzieckiem 
na temat zasad zdrowego żywienia, natomiast 44,4% stwierdziło, że robi to czasami, 
16,7% w sytuacji gdy dziecko nie chce spożywać zdrowych produktów, a 5,6 % - 
rozmawia na ten temat rzadko. 

(dowód: akta kontroli str. 293-299)  

4. Wyniki anonimowej ankiety skierowanej do wszystkich sześciu wychowawców 
klas I-VI SP wykazały, że zdaniem trzech z nich nawyki żywieniowe dzieci są raczej 
prawidłowe, pozostali uznali, że raczej nieprawidłowe. Zdaniem trzech 
wychowawców rodzice wspierają działania Szkoły w kształtowaniu prawidłowych 
nawyków żywieniowych dzieci, w opinii dwóch - raczej nie, a jednego – trudno 
powiedzieć. Wychowawcy uważają, że najskuteczniejszymi formami poznania zasad 
żywieniowych są zajęcia dydaktyczne w szkole (sześć odpowiedzi) oraz wspólne 
sporządzanie posiłków (cztery odpowiedzi). Zadowolenie z realizowanych w Szkole 
programów dotyczących zdrowego żywienia wyrazili wszyscy badani wychowawcy 
(cztery odpowiedzi zdecydowanie tak, dwie – raczej tak).  

(dowód: akta kontroli str. 300-301)  

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono nieprawidłowość: 

Informację o działaniach edukacyjnych przeprowadzonych w ramach programu 
„Owoce i warzywa w szkole” za rok szkolny 2015/2016 Szkoła sporządziła 
30 września 2016 r. i przekazała do dyrektora OT ARR w Lublinie 10 października 
2016 r., tj. z opóźnieniem 10 dni 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”. 

(dowód: akta kontroli str. 244-250)  

Dyrektor wyjaśniła, że informacja została przekazana do sekretariatu Szkoły 
i z powodu zaniedbania nie wysłano jej w wyznaczonym terminie. 

(dowód: akta kontroli str. 290)  

Ustalone 
nieprawidłowości 
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NIK pozytywnie ocenia realizację przez Szkołę licznych działań edukacyjnych 
w zakresie kształtowania nawyków zdrowego żywienia u uczniów. Jednak 
informację o przeprowadzonych działaniach edukacyjnych za rok 2015/2016 Szkoła 
przekazała do dyrektora OT ARR w Lublinie z 10-dniowym opóźnieniem.  

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 Kontroli18, wnosi o: 

1. Sprzedaż w kiosku szkolnym wyłącznie produktów spożywczych 
spełniających wymogi rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. 

2. Zapewnienie w punkcie wydawania posiłków warunków sanitarnych zgodnych 
z zalecaniami PPIS. 

3. Podjęcie działań zapewniających sporządzanie posiłków dla uczniów zgodnie 
z wymogami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. oraz 
prawidłowe oznaczanie produktów powodujących alergię lub nietolerancję 
pokarmową.  

4. Rzetelne prowadzenie dokumentacji w zakresie dostaw i dystrybucji owoców 
i warzyw oraz mleka uczniom Szkoły. 

5. Terminowe przekazywanie informacji z przeprowadzonych działań edukacyjnych 
związanych z realizowanym programem „Owoce i warzywa w szkole” 
dyrektorowi Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Lublinie. 

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. 

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. 

Lublin, dnia    30     grudnia 2016 r. 

Kontroler: Dyrektor  
Delegatury Najwyższej Izby Kontroli  

w Lublinie 
Edward Lis 

 

Marek Dałek 
specjalista kontroli państwowej 

 

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

 

........................................................ 
podpis podpis 

                                                      
18 Dz. U. z 2015 r. poz. 1096 oraz z 2016 r. poz. 677, dalej „ustawa o NIK”. 

Ocena cząstkowa 

Wnioski pokontrolne 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykonania wniosku 
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