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 I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli 
 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

P/16/073 Wdrażanie zasad zdrowego żywienia w szkołach publicznych 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie 

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

Kontroler Piotr Kwaśniak, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli Nr LLU/120/2016 z 4 listopada 2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 3-4) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Miasta Zamość (Urząd, UM Zamość), Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Andrzej Wnuk – Prezydent Miasta Zamość (dalej: Prezydent) 

 (dowód: akta kontroli str. 5) 

II. Ocena kontrolowanej działalności1 
W ocenie Najwyższej Izby Kontroli Miasto Zamość umożliwiało szkołom 
uczestnictwo w programach żywieniowych i kształtujących prawidłowe nawyki 
żywieniowe uczniów. Szkoły te uczestniczyły w takich programach jak np. „Pomoc 
państwa w zakresie dożywiania”, „Owoce i warzywa w szkole”, „Mleko w szkole”, 
„Zdrowo jem, więcej wiem”, „Szkoła promująca zdrowie”. Pozytywnie należy ocenić 
ujęcie problemów związanych z pomocą niedożywionym uczniom w dokumentach 
strategicznych Miasta, takich jak: „Strategia Rozwiązywania Problemów 
Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020” lub program osłonowy w zakresie 
dożywiania „Pomoc Miasta Zamość w zakresie dożywania na lata 2014-2020”. 
W celu zachęcenia szkół do udziału w Rządowym Programie „Pomoc państwa 
w zakresie dożywania”, Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu (MCPR) 
opracowało informator dotyczący m.in. dożywiania dzieci w szkołach, który 
przekazany został szkołom za pośrednictwem pedagogów szkolnych oraz 
przeprowadziło szereg spotkań informacyjnych na temat warunków Programu. 
W efekcie realizowane programy związane z dożywianiem były adekwatne do 
problemów występujących w szkołach. Miasto pomagało szkołom w podejmowaniu 
działań edukacyjnych i organizacyjnych w zakresie prawidłowego żywienia, 
a dodatkowo jednej szkole w doposażeniu bazy żywieniowej. 

Urząd nie podejmował działań profilaktycznych dotyczących zaburzeń masy ciała 

u uczniów, nie zbierał i nie analizował danych dotyczących ich niedowagi, nadwagi 

i otyłości. Problem ten nie został ujęty w miejskich programach i strategiach, choć 

z danych uzyskanych w trakcie kontroli NIK wynika, że w latach 2014/2015-

2016/2017 dotyczył on ponad 15% uczniów szkół podstawowych (SP) z terenu 

Zamościa objętych testami przesiewowymi i wykazywał tendencję wzrostową.  

Wydział Oświaty Urzędu Miasta Zamość (WO) oraz MCPR zaczęły diagnozować 

problemy związane z zaburzeniami masy ciała, dopiero w czasie niniejszej kontroli 

NIK. Natomiast stałe dysponowanie przez Urząd aktualnymi danymi w zakresie 

                                                      
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. 
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liczby uczniów z niedowagą, nadwagą i otyłością, sprzyjałoby pełniejszemu 

rozpoznaniu potrzeb zdrowotnych dzieci i młodzieży na terenie Miasta. 

W działaniach Urzędu zabrakło monitorowania efektów realizowanych programów 

i ich oddziaływania na zjawisko niedowagi, nadwagi i otyłości. Nie przeprowadzano 

także kontroli realizacji programów żywieniowych, ich skuteczności oraz sposobu 

wydatkowania środków finansowych przekazanych na realizację programów 

żywieniowych i kształtujących prawidłowe nawyki żywieniowe uczniów. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Realizacja programów żywieniowych 

1.1. Rozpoznania potrzeb w zakresie niedożywienia dzieci dokonywało MCPR, 

jednostka organizacyjna Miasta, na podstawie informacji uzyskanych od rejonowych 

pracowników socjalnych MCPR oraz wniosków dyrektorów szkół, zawierających 

wykaz uczniów do objęcia dożywianiem (tzw. „lista dyrektora”). Poza tym, rejonowi 

pracownicy socjalni przyjmowali wnioski rodziców o objęcie dożywianiem dzieci 

w szkołach. Po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego i stwierdzeniu 

zasadności przyznania pomocy, wydawano decyzje administracyjne o przyznaniu 

nieodpłatnej pomocy w formie posiłków. 
(dowód: akta kontroli str. 6-8, 38-48) 

1.2. Liczba dzieci realizujących obowiązek szkolny w Mieście, w latach szkolnych 
2014/2015, 2015/2016 i 2016/2017 wyniosła odpowiednio: 13.297, 13.322 i 12.705, 
w tym liczba uczniów: 

- szkół podstawowych: 3.771, 4.194, 3.876, 
- gimnazjów: 2.077, 2.017, 1.974 oraz  
- uczniów szkół ponadgimnazjalnych (z wyłączeniem szkół wyższych): 7.449, 

7.111, 6.855. 
W ww. okresie liczba dzieci z: 

- niedowagą wyniosła odpowiednio: 425, 455 i 413 (spośród: 9.086, 9.129, 
8.649 uczniów objętych testami przesiewowymi),  

- w tym w SP: 161, 187 i 168 (spośród: 3.067, 3.300, 2.995 uczniów 
objętych testami przesiewowymi); 

- nadwagą wyniosła odpowiednio: 432, 525 i 473, 
- w tym w SP: 160, 188 i 175; 

- otyłością wyniosła odpowiednio: 346, 403 i 413, 
- w tym w SP: 117, 144 i 140. 

 

 (dowód: akta kontroli str. 49-50) 

Według informacji zebranych ze szkół przez WO, w czasie niniejszej kontroli NIK, 

najważniejszymi powodami niedożywienia dzieci były: niskie dochody gospodarstw 

domowych wynikające z bezrobocia oraz niepełnosprawność i bezradność 

w prowadzeniu gospodarstwa domowego. Stan odżywienia dzieci w szkołach 

monitorowały pielęgniarki szkolne w ramach testów przesiewowych. Dwa razy 

w roku szkolnym dzieci były ważone i mierzone. Na podstawie wagi i wzrostu ucznia 

określano wskaźnik BMI2. 
 (dowód: akta kontroli str. 6-8, 21-22) 

1.3. Miasto przyjęło dokumenty dotyczące prawidłowego żywienia i dożywiania 

uczniów. Głównym dokumentem strategicznym w sferze społecznej była Strategia 

                                                      
2 Ang. Body Mass Index - Wskaźnik masy ciała. 
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Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-20203, 

w której, jako problem społeczny, zdiagnozowano m.in. ubóstwo. Jednym 

z głównych celów strategicznych była budowa kompleksowego i zintegrowanego 

systemu wspierania rodzin, osób wymagających pomocy oraz ich włączenia do 

pełnego uczestnictwa w życiu społecznym (cel 3). Natomiast cele operacyjne 

określono następująco: Promocja rodziny, zwiększenie dostępu do usług oraz 

infrastruktury pomocowej dla rodzin potrzebujących wsparcia (cel 3.1) oraz 

Wspieranie i budowa mechanizmów współdziałania podmiotów działających na 

rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu (cel 3.3).  

Zwiększenie dostępu do infrastruktury pomocowej oznacza m.in. zwiększenie 

dostępu do pomocy rzeczowej w postaci dożywiania w szkołach. Natomiast 

w szczegółowej liście projektów celu operacyjnego 3.3 wprost ujęto projekt: 

„Dożywianie rodziny dotkniętych ubóstwem”, którego realizatorami były m.in. 

placówki oświatowe. Projekt zakładał długofalowe działanie w zakresie poprawy 

stanu zdrowia dzieci i młodzieży, upowszechniania zdrowego stylu żywienia, 

poprawę poziomu życia osób i rodzin o niskich dochodach, rozwój bazy 

żywieniowej. 

O realizacji zadań przyjętych w Strategii świadczy m.in.: dożywianie dzieci 

w szkołach oraz realizowanie przez Miasto zadań edukacyjnych i organizacyjnych 

kształtujących prawidłowe nawyki żywieniowe.  

Władze Miasta podejmowały działania nakierowane na zminimalizowanie skutków 

ubóstwa i związanego z nim niedożywienia dzieci w szkołach, opracowując 

i wdrażając do realizacji lokalne programy: 

- wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania „Pomoc Miasta Zamość 

w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”4, którego celem było ograniczenie 

zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży, poprawa stanu zdrowia dzieci i młodzieży 

oraz kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych. Został on przyjęty 

w związku z ustanowieniem przez Radę Ministrów współfinansowanego 

wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”5. Realizatorami 

programu były m.in. szkoły poprzez dożywianie uczniów.  

- Lokalny Program Pomocy Społecznej (opracowywany corocznie w okresie objętym 

kontrolą6), którego celem było m.in. przeciwdziałanie niedożywieniu wśród 

dotkniętych ubóstwem osób i rodzin z terenu miasta Zamość, poprzez zapewnienie 

im wsparcia w postaci żywności, w tym również dożywianie dzieci w szkołach. 

W ramach tego programu organizacja pozarządowa pozyskiwała artykuły 

żywnościowe i bezpłatnie wydawała je najbardziej potrzebującym mieszkańcom 

Zamościa.  

Ustalone cele strategiczne odpowiadały zdiagnozowanym potrzebom w zakresie 

m.in. dożywiania dzieci i młodzieży w szkołach. 
 (dowód: akta kontroli str. 6-12, 51-58, 60-77) 

W ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywania” w 2015 r. wydano 

                                                      
3 Uchwała Nr XXXIX/421/2014 Rady Miasta Zamość z 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020. 
4 Uchwała Nr XXXVII/403/2014 Rady Miasta Zamość z 27 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia wielo letniego programu 
osłonowego w zakresie dożywiania: „Pomoc Miasta Zamość w zakresie dożywania na lata 2014-2020”. 
5 Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania 
finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (dalej także: program rządowy) na lata 
2014-2020 (M.P. z 2015 r. poz. 821). 
6 Uchwały:  Nr XLV/483/2014 Rady Miasta Zamość z 29 września 2014 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Pomocy 
Społecznej na 2015 r. oraz Nr XI/115/2015 Rady Miasta Zamość z 28 września 2015 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego 
Programu Pomocy Społecznej na 2016 r. 
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łącznie 116.434 obiadów dla 1.146 dzieci. Uczestniczyło w nim: 

- 13 przedszkoli, w których wydano 35.335 posiłków dla 400 dzieci, 

- osiem SP (56.070 obiadów dla 522 uczniów), 

- siedem gimnazjów (16.464 obiadów dla 156 uczniów),  

- pięć szkół ponadgimnazjalnych (3.069 obiadów dla 33 uczniów) oraz 

- jeden Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (5.496 obiadów dla 35 

wychowanków). 
W 2016 r. liczba placówek oświatowych uczestniczących w tym programie nie 
zmieniła się. W okresie od 1 stycznia do 14 listopada 2016 r. wydano 87.451 
obiadów dla 895 dzieci. Przyczyną zmniejszenia się liczby dzieci korzystających 
z programu był spadek liczby potrzebujących.  

(dowód: akta kontroli str. 6-17, 23-25, 209, 222) 

1.4. Miasto nie diagnozowało na bieżąco potrzeb i problemów związanych 

z prawidłowym żywieniem. Prowadzono jedynie rozpoznanie przy opracowywaniu 

Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-

2020, m.in. w zakresie promocji zdrowego stylu życia, kiedy korzystano z propozycji 

zadań zgłoszonych do niej przez dyrektorów szkół, organizacji pozarządowych. 

W powołanym Miejskim Zespole do spraw Szkół Promujących Zdrowie brali udział 

przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Zamościu 

(PPIS) i dyrektorzy szkół.  
(dowód: akta kontroli str. 6-9, 78-85) 

1.5. Rada Miasta podjęła uchwałę Nr XXIII/402/2014 z 27 stycznia 2014 r. w sprawie 

podwyższenia do 150% kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania 

pomocy w zakresie dożywiania oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia 

udzielane w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie 

dożywania” na lata 2014-2020, związaną z polityką żywienia i walką 

z niedożywieniem. 
 (dowód: akta kontroli str. 6-9, 15, 58, 60, 62, 77, 86) 

1.6. Przyjęte przez Miasto programy kształtujące politykę żywienia w zakresie walki 

z niedożywieniem były zgodne z analogicznymi celami Regionalnego Programu 

Pomocy Społecznej i Włączenia Społecznego na lata 2016 – 2020 oraz Strategii 

Polityki Społecznej Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Przyjęte 

w programach cele dotyczyły zwiększenia dostępu do usług, pomocy rzeczowej, 

w tym pomocy żywnościowej. Natomiast w ww. programach i strategiach nie ujęto 

problematyki otyłości i nadwagi, nie uregulowano także zasad zdrowego żywienia. 
(dowód: akta kontroli str. 6-10, 87-94) 

1.7. W latach objętych kontrolą miejskie szkoły uczestniczyły w nw. programach 

kształtujących prawidłowe nawyki żywieniowe uczniów, dofinansowanych z budżetu 

państwa oraz zewnętrznych źródeł finansowych:  

- „Owoce i warzywa w szkole” – w programie uczestniczyło osiem z dziewięciu SP 

z terenu Zamościa (1.833 uczniów w 2015/2016 r. i 1.580 w 2016/2017 r.). Jedna 

SP zrezygnowała  z niego m.in. dlatego, że rodzice zaczęli zgłaszać problemy 

i uwagi dotyczące jakości i świeżości produktów;  

- „Mleko w szkole” – uczestniczyły wszystkie SP (3.643 w 2015/2016 r. i 3.342 

w 2016/2017 r.), nie uczestniczyło w nim jednak żadne gimnazjum, ani szkoła 

ponadgimnazjalna. Powodem był brak zainteresowania związany z częściową 

odpłatnością za mleko; 

- „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – uczestniczyły wszystkie SP (244 
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w 2015/2016 r. i 215 w 2016/2017 r.), wszystkie gimnazja (71 w 2015/2016 r. 

i 57 w 2016/2017 r.) oraz 14 szkół ponadgimnazjalnych (120 w 2015/2016 r. 

i 103 w 2016/2017 r.). Nie uczestniczyła w nim jedna szkoła ponadgimnazjalna 

(przyczyną był  brak wniosków rodziców uczniów tej szkoły o objęcie ich 

dożywianiem).  
 (dowód: akta kontroli str. 12, 26-37, 95-105) 

W okresie objętym kontrolą szkoły z terenu Miasta uczestniczyły w programie 

Agencji Rynku Rolnego „Dalsze wsparcie kryzysowe producentów owoców 

i warzyw”, w ramach którego: 

 szkoły podstawowe i gimnazja otrzymały w: 

 2015 r. 29.446 kg jabłek dla 1.601 uczniów, 

 2016 r. 54.526 kg jabłek dla 4.566 uczniów, 

 szkoły ponadgimnazjalne otrzymały w: 

 2015 r. 101.648 kg jabłek dla 5.294 uczniów i 1.100 kg gruszek dla 

250 uczniów, 

 2016 r. 97.670 kg jabłek dla 4.338 uczniów. 

Szkoły prowadzone przez Miasto uczestniczyły także w ośmiu innych programach 

i projektach, których celem było wdrażanie zasad zdrowego żywienia7. Były to: 

- Projekt „Szkoła promująca zdrowie”8, w ramach którego utworzono sieć szkół 

reprezentowaną przez koordynatora wojewódzkiego – pracownika Kuratorium 

Oświaty w Lublinie; 

- Program „Śniadanie daje moc”9, nakierowany na walkę z niedożywieniem 

dzieci, głównie poprzez edukację dzieci, ich rodziców i nauczycieli. 

Organizator: Partnerstwo dla Zdrowia - sieć sklepów o zasięgu ogólnopolskim 

oraz Instytut Matki i Dziecka; 

- Projekt „Zdrowo jem, więcej wiem”10 – jego celem było m.in. wykształcenie 

u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania 

oraz podkreślenie roli aktywności fizycznej w profilaktyce zdrowotnej. 

Organizator: Fundacja Banku Ochrony Środowiska; 

- Program edukacyjny „Moje dziecko idzie do szkoły”11, skierowany do dzieci 

klas pierwszych SP, ich rodziców i opiekunów. Jego celem było podniesienie 

poziomu wiedzy rodziców dzieci na temat wybranych elementów zdrowego 

stylu życia. Program ogólnopolski koordynowany przez Państwową Inspekcję 

Sanitarną; 

- Program edukacyjny „Trzymaj Formę!”12, propagujący styl życia 

o dwukierunkowym podejściu: promującym zbilansowane odżywianie 

połączone z regularną aktywnością fizyczną. Program ogólnopolski 

organizowany przez Głównego Inspektora Sanitarnego; 

- Program „Żyj smacznie i zdrowo”13, promujący zdrowe odżywianie. 

Organizator – przedsiębiorstwo produkujące żywność o zasięgu 

ogólnopolskim; 

                                                      
7 W latach 2012/2013 – 2014/2015 Miasto uczestniczyło w: kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” , promującej zdrowy styl życia 
i adresowanej do uczniów klas IV – VI oraz ich rodziców oraz  programie „Nie pal przy mnie proszę”, przeznaczonym dla 
uczniów klas I - III SP. 
8 Dwie SP, trzy gimnazja i jedna szkoła ponadgimnazjalna.  
9 Trzy SP i trzy gimnazja.   
10 Trzy SP.   
11 Trzy SP. 
12 Jedna SP i osiem gimnazjów.   
13 Jedno gimnazjum.  
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- Program „Bieg po zdrowie”14, dotyczący antytytoniowej edukacji zdrowotnej. 

Program ogólnopolski koordynowany przez Państwową Inspekcję Sanitarną; 

- Program „Żyję zdrowo, bezpiecznie i kulturalnie„15, którego celem było 
podejmowanie działań m.in.: prozdrowotnych, dotyczących zwiększenia 
bezpieczeństwa, zapobiegających przemocy, agresji i nietolerancji. 
Finansowano go z budżetu Miasta Zamość w ramach realizacji zadań 
Miejskiego Programu Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. 

 (dowód: akta kontroli str. 18-19, 95-122) 

1.8. Prowadzone były działania informacyjne, mające na celu zachęcenie szkół do 

udziału w programie „Pomoc państwa w zakresie dożywania”, polegające m.in. na: 

- opracowaniu informatora o formach pomocy udzielanej przez MCPR, w tym 

o dożywianiu dzieci w szkołach, który przekazywany był: szkołom za 

pośrednictwem pedagogów szkolnych oraz mieszkańcom Zamościa na 

spotkaniach z przedstawicielami osiedli mieszkaniowych, 

- organizowaniu spotkań z pedagogami szkolnymi, na których przekazywano 

szczegółowe informacje na temat warunków realizacji rządowego programu. 

Pedagodzy informowali wychowawców klas, którzy przekazywali informacje na 

spotkaniach z rodzicami (pisemne informacje dotyczące programu 

zamieszczane były również na tablicach informacyjnych w szkołach), 

- informowaniu mieszkańców o realizacji programu oraz motywowaniu rodziców, 

bezpośrednio przez pracowników socjalnych MCPR, do korzystania przez 

dzieci z gorących posiłków w szkołach. 

Zarządzeniem Nr 87/2013 z 4 czerwca 2013 r. Prezydent Miasta Zamość powołał 

Miejski Zespół do spraw Szkół Promujących Zdrowie, którego zadaniem była m.in. 

pomoc w działaniach dotyczących promocji zdrowia w szkołach i placówkach 

oświatowych a także organizacja szkoleń, konferencji, kursów tego dotyczących. 

Założenie i cel Szkół Promujących Zdrowie to tworzenie warunków sprzyjających 

podejmowaniu przez członków społeczności lokalnej (w tym: uczniów, rodziców 

i nauczycieli) działań na rzecz zdrowia własnego i innych oraz tworzeniu zdrowego 

środowiska. W ramach tego programu organizowano m.in.: szkolenia rodziców 

i nauczycieli z zakresu promocji zdrowia, imprezy promujące zdrowy styl życia oraz 

podejmowano działania informacyjne w środowisku lokalnym. Miejska sieć Szkół 

Promujących Zdrowie liczyła siedem placówek oświatowych16.  

Szkoły z terenu Miasta podejmowały działania promujące zdrową żywość i zdrowe 

odżywianie poprzez m.in.: 
- promowanie akcji picia wody niegazowanej przez dzieci i młodzież, 

- udział w programach propagujących zasady zdrowego żywienia, 

- spotkania uczniów ze specjalistami z zakresu żywienia, 

- wycieczki do gospodarstw rolnych (poznawanie metod wytwarzania zdrowej 

żywności), 

- wspólne gotowanie z zamojskimi restauratorami, 

- korekty jadłospisu w stołówkach szkolnych zgodnie z zasadami zdrowego 

i racjonalnego żywienia.  

Nie wszystkie dzieci przystąpiły do działań promujących zdrową żywość i zdrowe 

                                                      
14 Jedna SP.  
15 Jedna SP. 
16 Bursa międzyszkolna, gimnazjum, Specjalny ośrodek Szkolno – Wychowawczy, dwa zespoły szkół i dwa przedszkola.  
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odżywianie. Przyczyną był brak zgody rodziców. 
(dowód: akta kontroli str. 12-15, 123-195, 251) 

Urząd nie rozpoznał problemów niedowagi, otyłości i nadwagi w szkołach 

i zagadnienia te nie zostały ujęte w programach i strategiach Miasta poświęconych 

problemom społecznym. Zatem dzieci, których dotyczył problem niedowagi, otyłości 

i nadwagi (a ich liczba w latach 2014/2015 i 2015/2016 wzrosła i przewyższała 

liczbę dzieci wymagających dożywienia), poza działaniami ze strony Miejskiego 

Zespołu do spraw Szkół Promujących Zdrowie, nie zostały objęte pomocą ze strony 

Miasta.  
(dowód: akta kontroli str. 10-11, 87-94) 

1.9. Programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” nie objęto wszystkich 

zgłoszonych dzieci z terenu Miasta, tj.: 

 w 2015 r.: 

- w drodze decyzji administracyjnej odmówiono przyznania pomocy w formie 

bezpłatnych obiadów w szkole podstawowej: dla dwojga dzieci z uwagi na 

brak możliwości przeprowadzenia wywiadu środowiskowego oraz dla jednego 

dziecka ze względu na niespełnione kryterium dochodowe, jednak dziecko to 

zostało objęte programem w styczniu 2016 r. z uwagi na zmianę sytuacji 

dochodowej rodziny; 

 w 2016 r.:  

- w drodze decyzji administracyjnej odmówiono przyznania pomocy w formie 

bezpłatnych obiadów w gimnazjum dla jednego dziecka ze względu na 

niespełnione kryterium dochodowe (rodzinie zaproponowano jednak objęcie 

programem w ramach tzw. listy dyrektora, rodzic odmówił udziału 

w programie z uwagi na to, iż dziecko nie chciało spożywać posiłków 

w szkole); 

- nie objęto dwojga dzieci z listy dyrektora szkoły, ponieważ rodzice nie wyrazili 

zgody na udzielenie pomocy w formie dożywiania. 

Poza wymienionymi wyżej przypadkami wszystkie zgłoszone dzieci z terenu miasta 

objęto programem dożywania.  

W styczniu 2015 r. Prezydent Miasta Zamość złożył wniosek o przyznanie dotacji 

z budżetu państwa na realizację programu wieloletniego "Pomoc państwa 

w zakresie dożywiania" wraz z uzasadnieniem dotyczącym zmniejszenia udziału 

własnych środków finansowych poniżej 40%. Wnioskowana kwota wyniosła 

1.630.000 zł, własne środki finansowe 595.000 zł. W sprawozdaniu opublikowanym 

w aplikacji CAS17 w lipcu 2015 r. wykazano zapotrzebowanie na dotację z budżetu 

państwa wyższą o 200.000 zł, niż w pierwotnie złożonym wniosku. W dniu 

23 września 2015 r. podpisano aneks do umowy, w którym zwiększono dotację 

celową z budżetu państwa do kwoty 1.830.000zł.  

Na realizację programu w 2015 r. wykorzystano dotację w całości. Łącznie koszt 

realizacji programu wyniósł 2.417. 979 zł. 

W marcu 2016 r. Prezydent ponownie złożył wniosek o przyznanie dotacji na 

realizację programu na kwotę 1.830.000 zł, wraz z uzasadnieniem dotyczącym 

zmniejszenia udziału własnych środków finansowych Miasta poniżej 40%. 

Zaangażowanie finansowe Miasta nie było niższe od 20% przewidywanych kosztów 

realizacji tego programu. 

                                                      
17 Centralna Aplikacja Statystyczna. 
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Z realizacji rządowego programu MCPR sporządzało: kwartalne i roczne 
sprawozdania i przekazywało je do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 
(MPiPS), a rozliczenia otrzymanych dotacji przekazywane były Wojewodzie 
Lubelskiemu.  

 (dowód: akta kontroli str. 14-15, 196-250) 

1.10. Rada Miasta nie podejmowała uchwały w sprawie podwyższenia kryterium 

dochodowego powyżej 150% kwot, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej18, co mogłoby poszerzyć m.in. krąg 

osób korzystających z rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie 

dożywania”. Przyczyną były wysokie wydatki Miasta na realizację zadań własnych 

z zakresu pomocy społecznej, stanowiące w budżecie jedną z istotniejszych pozycji 

wydatków. 

Rodzice spełniający kryterium dochodowe do 150% kwot o których mowa wyżej, 

otrzymywali decyzje przyznające bezpłatne posiłki dla dzieci w szkołach. Dzieci 

z rodzin przekraczających kryterium 150% były objęte dożywianiem nie na 

podstawie decyzji administracyjnej i zwolnienia z odpłatności, tylko na podstawie 

tzw. „listy dyrektora” szkoły. Taką możliwość stworzono poprzez podjęcie uchwały 

Nr XXXVII/403/2014 Rady Miasta Zamość z 27 stycznia 2014 r.  

Dzieci z tzw. „listy dyrektora” były obejmowane dożywianiem bez wystawiania 

decyzji administracyjnej, dyrektor szkoły informowany był pismem, że dzieci zostaną 

objęte dożywianiem. 

Prezydent Miasta na podstawie art. 67a ust. 6 ustawy z 7 września 1991 r. 

o systemie oświaty19 upoważnił dyrektorów jednostek oświatowych do udzielania 

zwolnień z opłat za posiłki w udokumentowanych przypadkach wymienionych w art. 

67a ust. 5 tej ustawy. W 2015 r. i w 2016 r.  udzielono po 13 upoważnień. 
(dowód: akta kontroli str. 15-16, 19-20, 252-266) 

1.11. MCPR stworzyło możliwość dożywiania dzieci w okresie ferii i wakacji poprzez 

zabezpieczenie środków finansowych na dożywianie dla chętnych uczniów. 

W przypadku kiedy uczniowie nie korzystali z obiadów w szkołach i spełnione było 

kryterium dochodowe, rodzice otrzymywali świadczenie pieniężne (zasiłek celowy) 

na żywność. 

W 2015 r. zasiłek celowy na żywność w okresie wakacji ustalono dla 77 rodzin, 

a w 2016 r. dla 93. 

Liczba dzieci dożywianych w okresie ferii w 2015 r. w przedszkolach wyniosła 208, 

natomiast w szkołach 78. W 2016 r. liczba takich dzieci wyniosła odpowiednio 143 

i 113. 

W badanym okresie nie wystąpiły przerwy w realizacji programu „Pomoc państwa 

w zakresie dożywiania”. 
 (dowód: akta kontroli str. 16-18, 267-313) 

1.12. Tylko jedna szkoła (ponadgimnazjalna) nie uczestniczyła w programach 

dotyczących dożywiania dzieci. Wg wyjaśnień Dyrektor WO, Urząd Miasta nie 

weryfikował harmonogramów pod kątem realizacji programów w tym samym czasie.  
(dowód: akta kontroli str. 19) 

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

                                                      
18 Dz. U. z 2016 r. poz. 930 ze zm. 
19 Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 (dalej: ustawa o systemie oświaty). 
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NIK zwraca uwagę, iż dysponowanie przez Urząd aktualnymi danymi w zakresie 
liczby uczniów z niedowagą, nadwagą i otyłością, sprzyjałoby pełniejszemu 
rozpoznaniu potrzeb zdrowotnych dzieci i młodzieży na terenie Miasta, zgodnie 
z art. 6 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych20. Analiza danych zbieranych w tym 
zakresie umożliwiałaby zdiagnozowanie i ocenę skali tych problemów, a tym samym 
sprzyjałaby bardziej kompletnemu opracowaniu i efektywnemu wdrażaniu 
programów obejmujących zdrowe nawyki żywieniowe. 
 
Urząd w wystarczającym stopniu rozpoznawał potrzeby i problemy związane 
z dożywianiem uczniów oraz realizował programy żywieniowe tym w zakresie. 
W przyjętych programach i strategiach Miasta poświęconych problemom 
społecznym, nie ujęto jednak problemów niedowagi, otyłości i nadwagi wśród dzieci.  

2. Monitorowanie i nadzór nad sposobem wdrażania zasad 
zdrowego żywienia, w tym realizacji programów 

2.1. Urząd monitorował realizację przez szkoły programu „Pomoc państwa 
w zakresie dożywiania” poprzez analizę miesięcznych rachunków za dożywianie 
dzieci oraz wykazu uczniów objętych dożywianiem w danym miesiącu, 
sporządzonego przez szkołę/przedszkole i dołączonego do rachunku. Przedkładane 
wykazy i rachunki były weryfikowane z decyzjami administracyjnymi oraz tzw. 
„listami dyrektora”.  

 (dowód: akta kontroli str. 317-318) 
2.2. Z informacji przekazanych Miastu od dyrektorów szkół, w ramach niniejszej 
kontroli NIK, wynika, że aktywność fizyczna uczniów diagnozowana była 
w szczególności na podstawie dokumentacji prowadzonej przez gabinety profilaktyki 
szkolnej, informacji od rodziców o stanie zdrowia dziecka oraz nauczycieli 
wychowania fizycznego, m.in. poprzez: 

– testy sprawności fizycznej, 

– informacje zbiorcze o testach przesiewowych przekazanych przez gabinet 
profilaktyki szkolnej, 

– oceny semestralnej podsumowującej aktywną obecność na zajęciach 
wychowania fizycznego, 

– udział młodzieży w zajęciach pozalekcyjnych, w imprezach rekreacyjno-
sportowych oraz zawodach sportowych, 

– organizację imprez sportowych dla uczniów szkoły oraz z terenu miasta 
i powiatu, 

– monitorowanie zwolnień z zajęć wychowania fizycznego. 

 (dowód: akta kontroli str. 314-318) 

2.3. Urząd nie otrzymywał informacji o problemach szkół w prowadzonych 
działaniach dotyczących realizacji programów żywieniowych lub ich zbyt małego 
zakresu. 

W ocenie Urzędu programy które były realizowane na terenie miasta odpowiadały 
na potrzeby mieszkańców. Miasto informowało o realizacji rządowego programu: 
Lubelski Urząd Wojewódzki i MPiPS. 

(dowód: akta kontroli str. 318) 

                                                      
20 Dz.U. z 2016 r. poz. 1793 ze zm.  
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2.4. Miasto nie kontrolowało realizacji i skuteczności programów żywieniowych 
w szkołach, sposobu wydatkowania środków finansowych przekazanych na ich 
realizację, jakości usług żywienia i kształtowania zasad zdrowego żywienia. Dyrektor 
WO wyjaśniła, że nadzór nad szkołami, w tym nad prawidłowością realizacji 
i jakością programów żywieniowych, sprawowali dyrektorzy, którzy z chwilą 
powołania na stanowisko dostawali pełnomocnictwa prezydenta w zakresie zarządu 
zwykłego. 

(dowód: akta kontroli str. 319) 

2.5. Miasto nie otrzymywało informacji ani skarg dotyczących: dożywiania uczniów 
przez podległe szkoły i działalności sklepików szkolnych. Nie posiadało też wiedzy 
na temat sposobu wdrażania zmian w zakresie asortymentu sklepików szkolnych 
i problemów z tym związanych. Dyrektor WO wyjaśniła, że zgodnie z regulacją 
ustawy o systemie oświaty (art. 39 ust. 1 pkt 3 i 5a), za wynajem pomieszczeń na 
terenie szkoły odpowiadał jej dyrektor, w związku z otrzymanym pełnomocnictwem. 
WO zwracał uwagę dyrektorom szkół na naradach przed rozpoczęciem roku 
szkolnego na zmiany przepisów dotyczących towarów, które: mogą być w obrocie 
w sklepikach szkolnych oraz mogą być używane w żywieniu zbiorowym. Dyrektorzy 
szkół byli uprawnieni do rozwiązania, bez zachowania terminu wypowiedzenia, 
umowy z podmiotem prowadzącym sprzedaż środków spożywczych lub działalność 
w zakresie zbiorowego żywienia dzieci i młodzieży, bez odszkodowania, jeżeli nie 
przestrzegali norm prawnych. 

(dowód: akta kontroli str. 319-329) 
 
W działalności kontrolowanej jednostki, w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 
 
Zdaniem NIK zasadne jest objęcie nadzorem przez Miasto prawidłowości realizacji 
programów kształtujących zdrowe nawyki żywieniowe, w tym: „Owoce i warzywa  
w szkole” oraz „Mleko w szkole”. NIK zwraca uwagę, iż uregulowania prawne 
zawarte w art. 34a ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy o systemie oświaty, wskazują, iż 
organ prowadzący szkołę sprawuje nadzór nad jej działalnością, któremu 
w szczególności podlega prawidłowość dysponowania przyznanymi szkole środkami 
budżetowymi oraz pozyskanymi przez szkołę środkami pochodzącymi z innych 
źródeł. Szkoły, co prawda, otrzymywały nieodpłatnie produkty w ramach programów 
„Owoce i warzywa w szkole”, „Mleko w szkole”, jednak źródłem ich finansowania 
były środki z budżetu państwa oraz Unii Europejskiej. Miasto nie posiadało pełnej 
wiedzy o tym, czy realizacja tych programów żywieniowych skutkuje zmniejszeniem 
liczby dzieci z niedowagą oraz zagrożonych nadwagą i otyłością. 
 
Urząd monitorował realizację przez szkoły programu „Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania”. Nie analizował natomiast wpływu realizacji programów poświęconych 
problemom społecznym na zjawisko niedowagi, nadwagi i otyłości. Dopiero na 
potrzeby niniejszej kontroli NIK, zebrane zostały dane, które pozwoliły stwierdzić, że 
ponad 15% uczniów szkół podstawowych, poddanych testom przesiewowym, miało 
zaburzenia masy ciała. 
 
 

3. Środki finansowe na realizację programów 

3.1. Wydatki poniesione przez Miasto na realizację programu "Pomoc państwa 
w zakresie dożywiania" wyniosły w: 

Ustalone 

nieprawidłowości 
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– 2015 r. - 2.417.979 zł (w tym: 1.830.000 zł z budżetu państwa i 587.979 zł 
własne środki finansowe)21, 

– I półroczu 2016 r. – 1.343.582 zł (w tym: 950.000 zł z budżetu państwa 
i 393.582 zł własne środki finansowe)22.  

 (dowód: akta kontroli str. 196-240, 320) 

3.2. Miasto nie posiadało informacji na temat kosztów realizacji programów 
żywieniowych finansowanych przez Agencję Rynku Rolnego. 

(dowód: akta kontroli str. 320-321, 360-379) 

3.3. Prowadzenie działań z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowego stylu 
życia realizowało Stowarzyszenie na Rzecz Integracji z Dziećmi i Młodzieżą 
Niepełnosprawną „Wszyscy Razem” (działające przy Specjalnym Ośrodku Szkolno- 
Wychowawczym w Zamościu). Wykonało ono, od marca do września 2015 r. 
zadanie publiczne pn.: „Naturalnie w dorosłe samodzielne życie”, w ramach którego 
prowadzono m.in.: zajęcia edukacyjne o ziołach, warsztaty kulinarne. Jego koszt to 
5.950 zł, w tym Miasto pokryło 3.000 zł. a Stowarzyszenie 2.950 zł.  

(dowód: akta kontroli str. 321, 330-341) 
3.4. Zgodnie z art. 67a ustawy o systemie oświaty, szkoły mogły zorganizować 
stołówki. Nie przedstawiały jednak wniosków w tym zakresie.  
Urząd nie dokonywał rozpoznania potrzeb: w zakresie zapewnienia posiłków 
uczniom w szkołach oraz związanych z istniejącą w nich bazą żywieniową, 
ponieważ, jak wyjaśniła Dyrektor WO: zadanie to leży w kompetencji dyrektorów 
szkół. 

(dowód: akta kontroli str. 321-322) 

3.5. Liczba uczniów szkół (dla których organem prowadzącym było Miasto), którym 
rodzice wykupili obiady w roku szkolnym 2015/2016, wyniosła 666, tj. 5,9% z ogólnej 
liczby 11.126 uczniów. W roku 2016/201723 obiady wykupiono dla 618 dzieci, 
tj. 5,8% wszystkich 10.554 uczniów tych szkół. W ww. latach obiady w ramach 
programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” otrzymało odpowiednio 435 
(3,9%) i 375 (3,5%) uczniów. 
Szkoły, z wyjątkiem przypadków o których mowa w pkt 1.2.3. wystąpienia, nie 
zgłosiły przypadków nieobjęcia wszystkich potrzebujących dzieci pomocą w postaci 
gorącego posiłku w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.  

(dowód: akta kontroli str. 95-105, 321-322) 

3.6. W szkołach prowadzonych przez Miasto nie ma stołówek szkolnych 
prowadzonych przez szkoły24 (w rozumieniu art. 67a ustawy o systemie oświaty), 
z wyjątkiem przedszkoli, dwóch burs międzyszkolnych i stołówki internatu w Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych (ZSP) Nr 5.  

W dwóch szkołach przeprowadzono remonty mające na celu poprawę jakości 
i warunków żywienia oraz realizację wniosków po kontrolach PPIS. W ZSP Nr 5 
poniesiono wydatki (z rachunku dochodów tej jednostki budżetowej) na doposażenie 
bazy żywieniowej w wysokości 5.018 zł w 2015 r. oraz 7.464 w 2016 r.25, 
a w Zespole Szkół  Nr 5 w 2016 r. wykonano kompleksowy remont punktu 
wydawania posiłków26, za kwotę 21.109 zł (w tym 16.753 zł ze środków 

                                                      
21 Oznacza to zwiększenie środków finansowych o 192.932 zł w odniesieniu do 2014 r.  
22 W ramach programu sfinansowano: dożywianie dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz 
w przedszkolach i żłobkach, dożywianie osób dorosłych w Kuchni Społecznej MCPR oraz wypłaty zasiłków celowych na zakup 
żywności. 
23 Do 5 grudnia 2016 r.  
24 Dożywianie w szkołach realizowały podmioty zewnętrzne. 
25 Zakupiono m.in. uzdatniacz wody, garnki, krajalnicę do mięsa, piec konwekcyjno-parowy, kociołek do zupy, podgrzewacz 
elektryczny (2 szt.). 
26 M.in.: demontaż zniszczonej terakoty i glazury, wykonanie wylewki poziomującej, położenie nowej terakoty i glazury, 
wykonanie gładzi na ścianach, nowe wyposażenie 
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budżetowych Miasta27). Miasto nie otrzymało dotacji z budżetu państwa na te 
zadania. 
Pozostałe szkoły nie zgłaszały wniosków do Urzędu w zakresie zapewnienia bazy 
żywieniowej umożliwiającej realizację programów żywieniowych.  

(dowód: akta kontroli str. 322-323, 342-359) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 
 
Środki finansowe wydatkowane były na realizację pomocy uprawnionym uczniom 
w formie posiłku w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz 
na doposażenie bazy żywieniowej i remont punktu wydawania posiłków. Miasto nie 
wydatkowało środków finansowych na wspieranie szkół w zakresie realizacji 
programów kształtujących prawidłowe nawyki żywieniowe. 
 

4. Działania edukacyjne i organizacyjne kształtujące 
prawidłowe nawyki żywieniowe 

4.1. Miasto pomagało szkołom w podejmowaniu działań edukacyjnych 
i organizacyjnych w zakresie prawidłowego żywienia realizując z nimi programy 
edukacyjne takie jak: „Śniadanie daje moc”, „Zdrowo jem, więcej wiem”, „Moje 
dziecko idzie do szkoły”, „Trzymaj Formę!” lub „Bieg po zdrowie”, wymienione 
w punkcie 1.7. niniejszego wystąpienia. Poza tym w ramach realizacji zadania 
ujętego w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych pod nazwą „Realizacja programów profilaktycznych w szkołach 
i innych placówkach systemu oświaty, w szczególności w ramach szkolnych 
programów profilaktyki, w tym programów opartych na skutecznych strategiach 
oddziaływań” w latach 2015 – 2016 prowadzony był program profilaktyczny „Żyję 
zdrowo, bezpiecznie i kulturalnie” skierowany do uczniów klas I – III SP. W ramach 
programu uczniowie zapoznali się z zasadami zdrowego żywienia oraz wpływem na 
organizm niewłaściwego odżywiania. Także realizacja zadania pn.: „Naturalnie 
w dorosłe samodzielne życie”, opisanego w pkt 3.3. wystąpienia miało edukacyjny 
charakter.  
Miasto realizowało Projekt „Szkoła promująca zdrowie” opisany w pkt 1.4., 1.7. oraz 
1.8. wystąpienia, w ramach którego współpracowano z Kuratorium Oświaty 
w Lublinie oraz PPIS. 

(dowód: akta kontroli str. 324-325, 330-341, 381-388) 

4.2. Z informacji uzyskanych, w ramach niniejszej kontroli NIK, od dyrektorów szkół 
efekty te badano poprzez m.in.: ankiety ewaluacyjne, obserwację uczniów, 
rezultatów ich twórczości w postaci konkursowych prac: plastycznych i literackich. 

(dowód: akta kontroli str. 325, 389-406) 

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

Urząd realizował działania edukacyjne dotyczące prawidłowego żywienia oraz 
pomagał szkołom w podejmowaniu wysiłków edukacyjnych i organizacyjnych w tym 
zakresie.  

                                                      
27 Wniosek na tą kwotę był jedynym złożonym do Urzędu przez szkołę w tym zakresie.  

Ustalone 

nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 
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faktycznego 
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nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 
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IV. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach: jeden 
kierownikowi jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli28 
proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, w terminie 21 dni od otrzymania 
wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania uwag. 

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. 

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. 

[liczba 

Lublin, dnia        30       grudnia 2016 r. 

  

 Dyrektor  
Delegatury Najwyższej Izby Kontroli  

 w Lublinie 

Kontroler 
Edward Lis  

Piotr Kwaśniak 
Główny specjalista kontroli państwowej 

 

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

 

........................................................ 
Podpis Podpis 

 

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

NIK o sposobie 

wykorzystania uwag  


