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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli 
 

Okres objęty kontrolą 

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

Lata 2015 – 2016 (do czasu zakończenia czynności kontrolnych) 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Lublinie 

Kontrolerzy 1. Marek Dałek, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LLU/142/2016 z dnia 09 grudnia 2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

2. Katarzyna Kuzioła, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LLU/124/2016 z dnia 17 listopada 2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 3-4) 

Jednostka 
kontrolowana 

Zespół Szkół Nr 4 w Zamościu - Szkoła Podstawowa (dalej odpowiednio „Szkoła lub 
SP” i „ZS4”), ul. Hetmana Jana Zamoyskiego 4, 22-400 Zamość 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Jolanta Anna Goryczka, Dyrektor Zespołu Szkół Nr 4 w Zamościu (dalej: „Dyrektor”) 

(dowód: akta kontroli str. 5-6) 

II. Ocena kontrolowanej działalności1  

W Szkole Podstawowej w okresie objętym kontrolą realizowano liczne zadania  
z zakresu wdrażania zasad zdrowego żywienia. W okresie tym prawidłowo 
realizowano programy: „Owoce i warzywa w szkole” oraz „Śniadanie daje moc”, 
których zadaniem było kształtowanie wśród uczniów poprawnych nawyków 
żywieniowych. Podejmowano również działania nakierowane na dożywianie dzieci 
w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, by wykluczyć 
zjawisko niedożywienia. Ponadto Szkoła realizowała liczne działania edukacyjne 
promujące zdrową dietę i wzrost świadomości wśród uczniów w tym zakresie. 
W okresie objętym kontrolą Dyrektor zgłosiła również Szkołę do udziału w programie 
„Mleko w szkole”, w ramach którego uczniowie otrzymywali dwa/trzy razy w tygodniu 
mleko UHT. W Szkole nie zapewniono innego rodzaju przetworów mlecznych ze 
względu na brak warunków do ich przechowywania. W ramach tego programu 
nierzetelnie prowadzono ewidencję mleka udostępnianego dzieciom.  
Pomimo licznych działań, w zakresie edukacji i kształtowania nawyków zdrowego 
żywienia u dzieci, poprzez zapewnienie udziału Szkoły w ww. programach, 
stwierdzono szybki wzrost odsetka dzieci z zaburzeniami masy ciała, w tym 
z otyłością. W latach szkolnych 2015/2016 – 2016/2017 wzrósł on z 11,7% do 
18,0%. Ponadto Dyrektor nie wyegzekwowała, od właściciela sklepiku szkolnego, 
sprzedaży wyłącznie produktów spożywczych spełniających wymogi rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych 
przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty 
oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach 

                                                      
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. 

Ocena ogólna 
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żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach2. Według opinii 
sporządzonej przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Krakowie 
(dalej: „WSSE”) posiłki sporządzane dla uczniów ZS4 przez firmę zewnętrzną nie 
w pełni spełniały wymogi § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia. Jednak w jadłospisach 
właściwie oznakowano produkty powodujące alergię lub nietolerancję. W umowie 
zawartej 31 grudnia 2012 r. z tą firmą, Szkoła nie zagwarantowała sobie prawa do 
jej rozwiązania bez wypowiedzenia, w przypadku, gdy posiłki przygotowywane będą 
niezgodnie z przepisami ww. rozporządzenia.  
W ocenie NIK ustalenia kontroli świadczą o konieczności zwiększenia nadzoru nad 
realizacją programów żywieniowych oraz jakością produktów udostępnianych 
uczniom do spożycia na terenie Szkoły. 

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego  

1. Realizacja programów żywieniowych 
1. W roku szkolnym 2015/2016 Szkoła kształciła 549 uczniów, tj. o 13% więcej niż 
w roku poprzednim i o 14,8% więcej niż w roku szkolnym 2012/2013. W roku 
szkolnym 2016/2017 do SP uczęszczało 503 uczniów, tj. o 8,4% mniej niż w roku 
poprzednim. W klasach I-III w roku szkolnym 2015/2016 kształciło się 328, a w roku 
2016/2017 – 270 uczniów. 
W latach szkolnych 2015/2016 – 2016/20173 SP dysponowała danymi o liczbie 
dzieci z niedowagą, nadwagą i otyłością, ustalonymi na podstawie informacji 
o wynikach testów przesiewowych, którymi - w każdym roku szkolnym - zostali 
objęci wszyscy uczniowie klas I, III i V. W okresie tym z niedoborem masy ciała było 
18 uczniów w każdym roku (stanowiło to odpowiednio 6,0% i 8,7% uczniów objętych 
testami przesiewowymi), w tym odpowiednio 13 i 10 uczniów w klasach I-III. W roku 
2014/2015 było o 6 uczniów mniej z niedoborem masy ciała w porównaniu do 
ww. lat, co stanowiło 4,8% uczniów SP, w tym 11 uczniów w klasach I-III.  
W latach 2015/2016 – 2016/2017 uczniów z nadwagą było odpowiednio 19 (6,4%) 
i 18 (8,7%), w tym odpowiednio ośmioro i pięcioro uczniów w klasach I-III. W roku 
szkolnym 2014/2015 było 10 uczniów (4,0 %), w tym czworo w klasach I-III. 
W latach 2015/2016 – 2016/2017 najwięcej dzieci było z otyłością, tj. odpowiednio 
35 (11,7%) i 37 (18,0%), w tym odpowiednio 17 i 18 uczniów w klasach I-III. W roku 
szkolnym 2014/2015 – 31 uczniów (12,4%) było otyłych, w tym 13 uczniów 
w klasach I-III.  

(dowód: akta kontroli str. 20-26, 398-403, 470) 

W okresie objętym kontrolą w SP w celu pomocy uczniom, u których stwierdzono 
niedobór masy ciała lub nadwagę/otyłość podjęto działania, tj. częstsze pomiary 
masy ciała i wzrostu, prowadzono edukację zdrowotną dla uczniów (podczas zajęć 
lekcyjnych) oraz rodziców (podczas spotkań), kierowano do poradni dietetycznej 
oraz udzielano rodzicom informacji o możliwościach uzyskania wsparcia w formie 
stypendiów socjalnych, dofinansowania obiadów oraz porad psychologicznych. 
W kontrolowanym okresie, po zakończeniu każdego semestru szkolnego 
pielęgniarka szkolna przekazywała Dyrektorowi ZS4 informacje zbiorcze m.in. na 
temat stanu odżywienia dzieci, tj. niedoboru masy ciała, nadwagi/otyłości. 

(dowód: akta kontroli str. 127, 129-202, 243-247, 398-403) 

W Programach wychowawczych obowiązujących w latach szkolnych 2015/2016 – 
2016/2017 jeden z celów głównych dotyczył promowania zdrowego i bezpiecznego 
stylu życia, poprzez m.in. realizację wybranych zagadnień prozdrowotnych, naukę 

                                                      
2 Dz.U. poz. 1154, dalej „rozporządzenie Ministra Zdrowia z 26 lipca 2016 r.”. 
3 Według stanu na dzień 30 września. 
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zachowywania higieny osobistej, higieny pracy i nauki, znaczenie racjonalnego 
odżywiania się. W Programach Profilaktyki obowiązujących w ww. latach szkolnych 
również jeden z celów dotyczył promowania zdrowego stylu życia i zwiększenia 
aktywności fizycznej przez realizację wybranych zagadnień prozdrowotnych 
(czwarta godzina wychowania fizycznego, obowiązkowa nauka pływania, akcja „Pij 
mleko”, „Owoce w szkole”, realizacja programów profilaktycznych) i udział 
w masowych imprezach sportowo-rekreacyjnych (Dzień Sportu, zawody sportowe, 
turnieje, rajdy).  

 (dowód: akta kontroli str. 38-43) 

W okresie objętym kontrolą w SP, w związku ze stwierdzonymi problemami wśród 
dzieci tj. otyłością, nadwagą, niedoborem masy ciała, prowadzono działania 
profilaktyczne polegające na prowadzeniu zajęć lekcyjnych poświęconych tematyce 
dotyczącej zasad zdrowego żywienia wśród uczniów. Ponadto Dyrektor zgłosiła SP 
do udziału w programach: „Owoce i warzywa w szkole”, „Mleko w szkole”, 
„Śniadanie daje moc”, „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Dyrektor SP 
poleciła nauczycielom, wychowawcom, pedagogowi i pielęgniarce szkolnej, by 
zwracali uwagę na przypadki, czy uczniowie nie przychodzą głodni do szkoły. 
W takich sytuacjach ww. osoby zostały zobowiązane, aby ucznia zaprowadzili do 
stołówki i zgłosili ten fakt właścicielowi firmy świadczącej usługi w zakresie 
dożywiania dla ZS4. Wówczas taki uczeń otrzymywał nieodpłatnie posiłek, dzięki 
uprzejmości właściciela tej firmy. Podjęte działania w SP były zgodne z działaniami 
określonymi w programach: wychowawczym i profilaktyki. 

(dowód: akta kontroli str. 27-43, 127-128, 133-202) 

2. W latach szkolnych 2015/2016-2016/2017 uczniowie Szkoły brali udział w niżej 
wymienionych programach: 

1) „Owoce i warzywa w szkole” – odpowiednio 328 i 270, tj. 100% uczniów 
klas I-III, 

2) „Mleko w szkole” – 547 (99,6%) i 502 (99,8% uczniów SP),  
3) „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 28 (5,1%) i 30 (6,0% uczniów 

SP), 
4) „Śniadanie daje moc” – 328 i 270, tj. 100% uczniów klas I-III. 

(dowód: akta kontroli str. 21-22, 25-26) 

W roku szkolnym 2015/2016 w ramach zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela4, tj. tzw. „godzin karcianych” 
prowadzone były zajęcia pozalekcyjne: gimnastyka korekcyjna, gimnastyka 
podstawowa z elementami akrobatyki lub rytmiki, zajęcia gimnastyczno-taneczne, 
badminton, pływanie, elementy piłki siatkowej. W ww. zajęciach wzięło udział 105 
uczniów, w tym 10 z otyłością lub nadwagą. W latach szkolnych 2015/2016 – 
2016/2017 w dwóch oddziałach sportowych (w każdym roku szkolnym) były 
zorganizowane zajęcia pn. „Biała Szkoła”, w których wzięło udział 63 uczniów, w tym 
pięcioro, u których stwierdzono otyłość lub nadwagę. 

(dowód: akta kontroli str. 128, 203-232, 255-259, 460-461, 468-469) 

3. W okresie objętym kontrolą zadania związane m.in. z realizacją programów 
żywieniowych Dyrektor powierzyła pracownikowi administracyjnemu 
(samodzielnemu referentowi) w celu zapobiegania sytuacjom, by w tym samym 
czasie (dniach) były wydawane owoce, warzywa oraz mleko. Zdarzyły się jednak 
przypadki, kiedy mleko i owoce były wydawane w tych samych dniach, na co miała 
wpływ m.in.: ilość dni nauki szkolnej w tygodniu, nieobecność pracownika 
administracyjnego, któremu powierzone zostały obowiązki w tym zakresie.  

                                                      
4 Dz.U. z 2016 r. poz. 1379, ze zm. 
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Dyrektor wyjaśniła, że zapewniła realizację tych programów poprzez: informowanie 
rodziców (na początku każdego roku szkolnego) o możliwości uczestnictwa 
w programach, upoważnienie pedagogów szkolnych do współpracy z Miejskim 
Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu, zatwierdzanie list uczniów korzystających 
z dofinansowania do posiłków, zawieranie umów z dostawcami owoców i warzyw 
oraz mleka, coroczną analizę realizacji programów - wychowawczego i profilaktyki.  

(dowód: akta kontroli str.116-121,462, 464) 
4. W Szkole udostępniane były owoce i warzywa, w ramach programu „Owoce 
i warzywa w szkole”, dostarczane przez dostawcę, który został zarejestrowany 
w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców Agencji Rynku Rolnego (dalej „ARR”). 
Umowy z ww. dostawcą zostały zawarte na formularzu określonym przez ARR 
i zawierały wszystkie informacje określone w rozporządzeniach Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2015 r. oraz z dnia 7 września 2016 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego 
związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu 
„Owoce i warzywa w szkole”5. W latach szkolnych 2015/2016 - 2016/2017 (do dnia 
zakończenia kontroli) programem objęto wszystkie dzieci klas jeden-trzy, których 
rodzice lub opiekunowie prawni wyrazili zgodę na udział dziecka w programie, tj. 
w pierwszym semestrze 328 uczniów, a od 21.10.2015 r. 329 uczniów, w drugim 
semestrze - 330 uczniów, od 08.02.2016 r. 332 uczniów6 (rok 2015/2016), 
w pierwszym semestrze 2016/2017 – 271 uczniów, od 11.10.2016 r. 270 uczniów. 
Liczba zgód była równa liczbie dzieci uczestniczących w programie.  

(dowód: akta kontroli str.78-115, 404-406, 466-469) 

W latach 2015/2016 - 2016/2017 (I semestr) zgodnie z § 2 oraz załącznikami do ww. 
rozporządzeń w sprawie szczegółowego zakresu zadań, udostępniano dzieciom 
uczęszczającym do klas jeden-trzy SP7: jabłka, gruszki, truskawki, borówki 
amerykańskie, marchewki, rzodkiewki, papryki słodkie, pomidory, kalarepy, soki 
owocowe lub owocowo – warzywne. W skład każdej porcji otrzymanej przez dziecko 
wchodził jeden produkt owocowy i jeden produkt warzywny. Soki udostępniane 
dzieciom posiadały atest producenta określający skład produktu oraz 
potwierdzający, iż produkt nie zawierał dodatku cukru, substancji słodzących, 
tłuszczu i soli. Program realizowany był w terminach określonych 
w ww. rozporządzeniach. Dostawca przywoził owoce i warzywa zgodnie 
z wymogami określonymi w umowach zawartych w SP, tj. w godzinach 7-13 (raz 
w tygodniu), wyłącznie w dni, w których odbywała się nauka w szkole, wykorzystując 
do transportu samochód dostawczy dostosowany do przewozu artykułów 
spożywczych. W trakcie przyjmowania produktów od dostawcy pracownik 
administracyjny, do którego obowiązków należało m.in. przyjmowanie dostaw, 
dystrybucja produktów i prowadzenie ewidencji związanej z realizowanymi 
programami w szkole, sprawdzał ilość oraz jakość produktów. Pracownik 
administracyjny przygotowywał produkty do wydania wychowawcom klas I-III 
w  ilości zgodnej z liczbą uczestników w danej klasie w programie „Owoce i warzywa 
w szkole” i powiadamiał ich o dostawie produktów. Warzywa dostarczane były 
w opakowaniach jednostkowych, a oznakowanie na tych opakowaniach zawierało 
wymagane informacje, o których mowa w art. 9 ust. 1 lit. a i e-h rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. 
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 

                                                      
5 Dz.U. z 2015 r. poz. 886 i Dz.U. z 2016 r. poz.1457, dalej „rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań”. 
6 Zmiana ilości uczniów nastąpiła po dokonaniu zgłoszenia przez Dyrektora ZS4 dyrektorowi oddziału terenowego ARR 
o objęcie programem dzieci niewykazanych w oświadczeniu (umowie). 
7 W latach szkolnych 2015/2016 i 2016/2017 w ZS4 brak oddziału przedszkolnego. 
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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 608/20048. Produkty zapakowane w jednostkowe 
opakowania (np. rzodkiewka) nie były magazynowane, zostały wydane w dniu 
dostawy. Na opakowaniu rzodkiewek określono temperaturę wskazującą na 
konieczność przechowywania w lodówce. W tym dniu łącznie wydano też po jednym 
jabłku dla każdego uczestnika programu. Pozostałe jabłka oraz soki owocowo-
marchwiowe zostały przeniesione do pomieszczenia, w którym były przechowywane 
do dnia wydania następnej porcji owoców i warzyw. Warunki magazynowania 
i dystrybucji produktów w ramach programu zabezpieczały je przez zniszczeniem 
lub utratą ważności. Porcje owoców i warzyw były udostępniane w okresach 
i wielkościach określonych w załącznikach do rozporządzeń w sprawie 
szczegółowego zakresu zadań. Każde dziecko objęte programem otrzymało łącznie 
22, 21 i 20 porcji owoców i warzyw, odpowiednio w pierwszym i drugim semestrze 
roku szkolnego 2015/2016 oraz pierwszym semestrze roku szkolnego 2016/2017. 
Jabłka dostarczane były w zamykanych kartonowych pudełkach zawierających po 
60 szt.  
Na podstawie przeprowadzonych oględzin w klasach: pierwszej, 2a i 3f ustalono, że 
wychowawca po rozpoczęciu lekcji zaprosił wszystkich uczniów do wzięcia jednego 
jabłka oraz opakowania rzodkiewek. Po otrzymaniu przez dzieci tych produktów, 
wychowawca poinformował uczniów o przerwie w zajęciach i zachęcał do 
spożywania otrzymanych produktów. Uczniowie spożyli przynajmniej jeden 
z otrzymanych produktów. 

(dowód: akta kontroli str.78-115, 248-251) 

W toku kontroli przeprowadzono badania ankietowe 124 rodziców9. Zdaniem 
50 rodziców (40,3%) ich dziecko spożywało codziennie owoce, 41 (33,1%) 
stwierdziło, że trzy/cztery razy w tygodniu, według 27 (21,8%) jeden/dwa razy 
w tygodniu, a zdaniem sześciu (4,8%) ich dziecko spożywało owoce rzadziej niż raz 
w tygodniu. Według 26 rodziców (45,6%) ich dziecko owoce i warzywa otrzymane 
w szkole czasami przynosi do domu i ich nie zjada, 22 (38,6%) wskazało, że dziecko 
zawsze zjada, tylko czasami w szkole, czasami w domu, siedmioro (12,3%) oceniło, 
że dziecko owoce i warzywa zawsze przynosi do domu i ich nie zjada, rodzice 
jednego ucznia (1,8%) stwierdzili, że ich dziecko zawsze otrzymane owoce 
i warzywa spożywa w szkole oraz rodzice jednego ucznia (1,8%) wskazali, że ich 
dziecko zawsze otrzymane owoce i warzywa spożywa w domu. Zdaniem 
24 rodziców (42,1%) wadą tego programu było zbyt małe urozmaicenie, według 
18 (31,6%) zbyt mała częstotliwość, 21 (36,8%) niedojrzałe owoce/przerośnięte 
warzywa/nieświeże, zepsute warzywa i owoce, a 12 (21,1%) stwierdziło brak wad 
w tym programie. 

(dowód: akta kontroli str. 380-382) 

W latach szkolnych 2015/2016 – 2016/2017 programem „Mleko w szkole” objęto 
odpowiednio 547 uczniów (od 08.02.2016 r. - 549, od 06.04.2016 r. - 550) i 502 
uczniów (od 22.09.2016 r. - 501, od 14.11.2016 r. – 500, od 12-20.12.2016 r. - 498), 
których rodzice lub opiekunowie prawni wyrazili zgodę na udział dziecka w tym 
programie. Rodzice dwojga dzieci w każdym roku szkolnym objętym kontrolą, zgody 
takiej nie wyrazili10. W każdym roku szkolnym liczba zgód była równa liczbie dzieci 
uczestniczących w programie.  

(dowód: akta kontroli str. 378-386, 407-459, 462-469) 

                                                      
8 Dz. Urz. UE L 304 z 22 listopada 2011 r., str. 18, ze. zm. 
9 Uczniów z klasy A od pierwszej do szóstej SP. 
10 Rodzice nie podawali powodów nie wyrażenia zgody na udział ich dziecka w programie, ale w dwóch ankietach została 
zaznaczona odpowiedź dotycząca niespożywania produktów mlecznych z powodów zdrowotnych. 
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W okresie objętym kontrolą uczestnicy programu „Mleko w szkole” otrzymywali 
mleko UHT, o zawartości tłuszczu 1,5 % w opakowaniach o pojemności 250 ml, tj. 
w opakowaniach i wielkościach umożliwiających spożycie w trakcie dnia nauki. Na 
opakowaniu znajdowały się informacje: o produkcie, dacie przydatności, warunkach 
przechowywania, numerze partii produkcyjnej, nazwie i adresie producenta oraz 
wartości odżywczej produktu. Otrzymane mleko nie było przetwarzane w szkole 
w celu zachęcenia dzieci do jego spożycia ze względu na brak odpowiednich 
warunków technicznych i sanitarnych. Dyrektor wyjaśniła, że w SP nie dokonywano 
rozpoznania potrzeb pod względem tolerancji laktozy w produktach mlecznych przez 
dzieci ze względu na niewielką liczbę uczniów, którzy nie brali udziału w programie. 
Do Szkoły nie było dostarczane mleko smakowe oraz inne produkty mleczne, ze 
względu na brak zainteresowania rodziców produktami, do których trzeba by było 
dopłacać. 

(dowód: akta kontroli str.248-251, 462, 464) 

W latach 2015/2016 - 2016/2017 (I semestr) pracownik administracyjny 
przygotowywał produkty do wydania wychowawcom wszystkich klas SP w ilości 
zgodnej z liczbą uczestników w programie „Mleko w szkole” w danej klasie oraz 
powiadamiał ich o możliwości odbioru mleka dla uczniów. Mleko było 
przechowywane w magazynie artykułów suchych. Warunki magazynowania 
i dystrybucji produktów w ramach programu zabezpieczały je przez zniszczeniem 
lub utratą ważności. Mleko wydawane było dwa/trzy razy w tygodniu w dni, kiedy nie 
wydawano owoców i warzyw11, w wielkościach określonych w postanowieniach 
ogólnych (pkt 15) załącznika do zarządzenia Nr 113/2015/Z Prezesa Agencji Rynku 
Rolnego z dnia 28 lipca 2015 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie 
wprowadzenia „Warunków udzielania dopłat do spożycia mleka i przetworów 
mlecznych w placówkach oświatowych”12. Każde dziecko objęte programem 
otrzymało łącznie 48, 35 i 36 opakowań mleka odpowiednio w pierwszym i drugim 
semestrze roku szkolnego 2015/2016 oraz pierwszym semestrze roku szkolnego 
2016/2017. W szkole brak było możliwości magazynowania mleka innego niż UHT. 
W toku oględzin w sześciu losowo wybranych klasach stwierdzono, że wychowawca 
po rozpoczęciu zajęć zaprosił do wzięcia mleka wszystkich uczniów, których rodzice 
wyrazili zgodę na udział ich dziecka w programie. Po rozdaniu mleka, wychowawcy 
poinformowali uczniów o przerwie w zajęciach i zachęcali do jego spożywania.  

(dowód: akta kontroli str. 248-251, 407-456, 462,464, 466-467) 

Zdaniem 61 rodziców (49,2%) ich dziecko codziennie spożywało mleko lub 
przetwory mleczne, według 45 (36,3%) - dziecko spożywało trzy/cztery razy 
w  tygodniu, 11 (8,9%) stwierdziło, że jeden/dwa razy w tygodniu, według pięciu 
(4,0%) rzadziej niż raz w tygodniu, a według rodziców dwojga dzieci (1,6%) mleko 
nie było spożywane ze względu na przeciwwskazania. Według 60 rodziców (48,4%) 
dziecko zawsze spożywało (czasami w szkole, czasami w domu) mleko otrzymane 
w ramach programu „Mleko w szkole”, zdaniem 21 (16,9%) dziecko zawsze 
spożywało mleko w domu, 17 rodziców (13,7%) stwierdziło, że dziecko czasami 
przynosiło do domu i nie spożywało, zdaniem 12 rodziców (9,7%) dziecko zawsze 
spożywało mleko w szkole, sześciu rodziców (4,8%) odpowiedziało, że dziecko 
zawsze przynosiło do domu i nie spożywało. Zdaniem 39 rodziców (31,5%) wadą 
tego programu była zbyt mała częstotliwość wydawania, według 38 (30,7%) zbyt 
małe urozmaicenie, 36 (29,0%) wskazało, że serwowane było tylko mleko UHT, 
a 31 (25,0%) oceniło program pozytywnie, stwierdzając brak wad. 

(dowód: akta kontroli str. 380-386) 

                                                      
11 Z wyjątkiem sytuacji opisanych w punkcie 3.  
12 Po jednym opakowaniu zawierającym 250 ml mleka dla każdego uczestnika programu dziennie. 
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W ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w szkolnej stołówce 
w latach szkolnych 2015/201613 – 2016/201714 wydano obiady odpowiednio dla 39 
i 26 uczniów. Dyrektor wyjaśniła, że informacja dotycząca możliwości otrzymania 
posiłku przez uczniów w ramach ww. programu została przekazana przez pedagoga 
szkolnego rodzicom na zebraniach odbytych we wrześniu 2015 r. i wrześniu 2016 r. 
Dodała, że szkoła nie jest w stanie stwierdzić, czy wszyscy uprawnieni uczniowie 
otrzymali pomoc ze względu na brak informacji o sytuacji finansowej rodziny. 
Oględziny przeprowadzone przez kontrolera NIK wykazały, że wszyscy uczniowie 
spożywający obiad w szkolnej stołówce niezależnie od sposobu finansowania 
otrzymali taki sam obiad na podstawie kart abonamentowych. Dyrektor wyjaśniła, że 
listy uczniów objętych pomocą społeczną nie były podawane do wiadomości 
społeczności szkolnej. Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu we wrześniu 
każdego roku szkolnego organizowało spotkania z pedagogami szkolnymi, na 
których informowało o zakresie i warunkach udzielenia pomocy potrzebującym 
rodzinom. Pedagog szkolny ZS4 uzyskane informacje dotyczące możliwych form 
pomocy przekazywał na zebraniach oraz podczas indywidualnych spotkań 
z rodzicami. W roku szkolnym 2015/2016 rodzicom pięciu uczniów zaproponowano 
objęcie ich programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, z czego trzech 
skorzystało, a w roku szkolnym 2016/2017 wszystkie cztery wytypowane rodziny 
skorzystały z tej formy pomocy. Prezydent Miasta Zamość nie upoważnił Dyrektora 
Szkoły do udzielania zwolnień rodziców z opłat za dożywianie.  

(dowód: akta kontroli str. 129-132, 127-128, 233-239) 

W latach szkolnych 2015/2016 i 2016/2017 SP uczestniczyła w programie 
„Śniadanie daje moc”. Ze sprawozdania wynikało, że realizacja programu miała 
miejsce 6 listopada 2015 r. w związku z przypadającym 8 listopada Europejskim 
Dniem Zdrowego Jedzenia i Gotowania. W programie uczestniczyli uczniowie klas 
drugich i trzecich, którzy pod kierunkiem wychowawców przygotowywali kanapki, 
przekąski, koreczki z dużą ilością warzyw i owoców. Podczas zajęć zostały 
omówione zalety, jakie wynikają ze zdrowego sposobu odżywiania się oraz metody 
przygotowania i skomponowania takiego posiłku. W roku szkolnym 2016/2017 
w dniach 8-9 listopada uczniowie klas edukacji wczesnoszkolnej wzięli udział w tym 
programie po raz drugi. Głównym celem akcji było uświadomienie uczniom, że 
śniadanie jest ważnym posiłkiem, zwłaszcza dla młodych, rozwijających się 
organizmów. W każdej klasie przeprowadzono pogawędkę na temat zdrowego 
odżywiania, wartości odżywczych produktów, roli witamin oraz zapoznano uczniów 
z piramidą żywnościową. Dzieci wspierane przez nauczycieli przygotowały kolorowe 
i smaczne surówki, sałatki, owocowe szaszłyki oraz kanapki. Zajęcia zakończono 
wspólną degustacją i poczęstunkiem. Wspólne przygotowywanie zdrowego 
śniadania przyczyniło się do utrwalenia zdrowych nawyków żywieniowych uczniów. 
Rodzice rozumiejąc ważność przedsięwzięcia pomogli w zgromadzeniu 
odpowiednich produktów spożywczych.  

(dowód: akta kontroli str. 125-126) 
Zadowolenie z realizacji w szkole programów dotyczących zdrowego żywienia 
wyraziło 20 wychowawców (90,9%), a jeden (4,6%) nie miał ukształtowanej opinii na 
ten temat. Zdaniem 105 rodziców (84,7%) ich dzieci w szkole zjadały śniadanie 
przygotowywane w domu, 55 (44,4%) wskazało, że ich dziecko spożywało obiad na 
stołówce, 54 (43,6%) podało, że dziecko zjadało produkty zakupione w sklepiku 
szkolnym, a 10 (8,1%) inne produkty. Spośród ankietowanych rodziców, 100 
(80,7%) stwierdziło, że posiada wystarczającą wiedzę na temat posiłków/produktów 
spożywanych przez dziecko w szkole, 14 (11,3%) nie oceniło swojej wiedzy na ten 

                                                      
13 Według stanu na czerwiec. 
14 Według stanu na grudzień. 
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temat, a dziewięciu (7,3%) stwierdziło, że raczej nie posiada wystarczającej wiedzy 
w ww. zakresie.  

(dowód: akta kontroli str. 378-386) 

5. Stosownie do art. 67a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty15, 
w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności 
wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, w Szkole funkcjonowała kuchnia 
i stołówka, prowadzone przez podmiot zewnętrzny. Zgodnie z zawartą w dniu 
31 grudnia 2012 r. umową pomiędzy Dyrektorem ZS, a przedsiębiorcą 
prowadzącym firmę, wynajmujący oddał najemcy lokal usytuowany w budynku 
Szkoły, celem prowadzenia żywienia (przygotowania i wydawania posiłków) 
uczniów, w tym objętych programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 
i pracowników Szkoły. Umowa została przedłużona do 31 grudnia 2016 r. 
W badanym okresie stołówka zapewniła możliwość spożycia dwudaniowego obiadu. 
Zapis § 3 ust. 4 ww. umowy stanowił, że przedsiębiorca prowadzący stołówkę 
zapewni różnorodność obiadów z uwzględnieniem norm żywieniowych stosowanych 
w zbiorowym żywieniu dzieci i dorosłych. Z informacji uzyskanej, od właściciela, 
prowadzącego kuchnię i stołówkę, wynikało, że firma nie zatrudniała dietetyka, 
a osobą odpowiedzialną za opracowanie jadłospisów był sam właściciel jadłodajni. 
W roku szkolnym 2016/2017 (według stanu na 30 września), spośród 503 uczniów 
uczęszczających do SP, obiady na stołówce szkolnej spożywało 65 uczniów, w tym 
30 w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, a 35 – wykupione 
przez rodziców. W roku szkolnym 2015/2016 na 549 uczniów SP obiady w szkole 
spożywało 69 uczniów, w tym dla 26 z nich obiady były dofinansowane ze środków 
budżetu państwa, dla 41 były sfinansowane przez rodziców, a dwóch uczniów 
spożywało obiady w ramach gminnych programów. Organizacja lekcji umożliwiała 
wszystkim dzieciom zjedzenie obiadu. Oględziny wykazały, że 20 minutowa przerwa 
obiadowa w godz. 11.25-11.45, zgodna z wytycznymi Głównego Inspektora 
Sanitarnego, pozwoliła uczniom na spożycie dwudaniowego obiadu. 
W kulminacyjnym momencie posiłek spożywało ok. 70 uczniów w pomieszczeniu 
stołówki (dzieci przebywające w świetlicy szkolnej przyprowadziła wychowawczyni, 
a w trakcie obiadu w pomieszczeniu stołówki dyżur pełniła nauczycielka). Miejsc 
siedzących wystarczyło dla wszystkich spożywających posiłek, bowiem stołówka 
posiadała 126 miejsc konsumpcyjnych, tj. 16 stolików wyższych sześcioosobowych 
oraz pięć stolików niższych sześcioosobowych dla najmłodszych. Przy stolikach 
ustawionych było 107 krzeseł (82 krzesła przy wyższych stolikach i 25 małych 
krzeseł przy niższych stolikach). W czasie przerwy obiadowej żaden uczeń nie 
spożywał przyniesionych drożdżówek lub słodyczy. Na przerwie w godz. 12.30-
12.45 obiad spożywało ok. 20 uczniów klas starszych. Wszyscy uczniowie, w tym 
korzystający z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, spożywali taki 
sam obiad wytworzony w kuchni zlokalizowanej przy stołówce. Według jadłospisu 
umieszczonego na tablicy przy wejściu do stołówki w dniu oględzin uczniowie 
spożywali: zupę fasolową, eskalop wieprzowy, ziemniaki, marchewkę z chrzanem 
oraz kompot owocowy. Koszt serwowanych dwudaniowych obiadów wynosił siedem 
złotych, zarówno w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, jak 
też obiadów wykupionych przez rodziców.  
Analiza „rejestru wypadków uczniów” wykazała, że w latach szkolnych 2014/2015 - 
2016/2017 (do 14 grudnia) nie odnotowano wpisów dotyczących zatruć 
pokarmowych. Pielęgniarka dyplomowana medycyny szkolnej przyjmująca 
w gabinecie profilaktycznym w ZS4 poinformowała, że w ww. okresie nie 
stwierdzono przypadków zatrucia pokarmowego, którego źródłem byłoby żywienie 

                                                      
15 Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm. 
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zbiorowe w Szkole. W SP nie były zainstalowane automaty z niezdrową żywnością, 
ani nie znajdowały się reklamy żywności niezalecanej. 

(dowód: akta kontroli str. 10-17, 26, 71, 240-242, 291-300) 
Na zlecenie NIK, w dniu 22 listopada 2016 r., Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny w Zamościu16, przeprowadził kontrolę w zakresie oceny warunków 
żywienia uczniów w stołówce funkcjonującej w ZS4 prowadzonej przez firmę 
zewnętrzną. Podczas kontroli pobrano próbkę posiłku obiadowego 
przygotowywanego dla dzieci do badań mikrobiologicznych. Uzyskane wyniki badań 
mikrobiologicznych pobranych próbek posiłków były prawidłowe.  

 (dowód: akta kontroli str. 345-377) 

WSSE w Krakowie w wydanej ocenie żywienia dokonanej na podstawie jadłospisu 
dekadowego za okres od 2 do 16 listopada 2016 r. wykazała m.in., że w powyższym 
okresie serwowano cztery razy potrawy smażone, do smażenia użyto oleju 
rzepakowego spełniającego wymagania, co do proporcji zawartości kwasów jedno 
i wielonienasyconych, tj. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 
26 lipca 2016 r. W ocenianym jadłospisie zbyt często podawano ziemniaki, jednak 
przy układaniu jadłospisu wykorzystano zasadę dotyczącą różnorodności posiłków 
pod względem konsystencji, a także stosowanych technik kulinarnych dotyczących 
potraw gotowanych, duszonych i smażonych. W badanym jadłospisie prawidłowo 
zaznaczono substancje lub produkty powodujące alergie lub substancje 
nietolerancji.  

(dowód: akta kontroli str. 395-397)  
Zadowolenie z obiadów spożywanych w szkole przez ich dziecko wyraziło 
75  rodziców (60,5%), 10 (8,1%) oceniło źle lub raczej źle obiady spożywane przez 
dziecko w szkole, ośmiu (6,5%) nie potrafiło ocenić, a 53 (42,7%) udzieliło 
odpowiedzi, że ich dziecko nie spożywało obiadów w szkole. Jakość, kaloryczność 
i urozmaicenie posiłków serwowanych w szkolnej stołówce oceniło dobrze 
42 rodziców (33,9%), 14 (11,3%) nie wyraziło swojej oceny na ten temat, 11 (8,9%) 
oceniło źle lub raczej źle serwowane obiady w stołówce, 52 (41,9%) wskazało, że 
ich dziecko nie spożywa obiadów w szkole. Zdaniem 36 rodziców (29,0%) należy 
zmienić jakość produktów używanych do przygotowywania posiłków w stołówce 
szkolnej, 44 (35,5%) stwierdziło, że trzeba zmienić różnorodność produktów, 
31 (25,0%) wskazało, że porcje były małe, ale mimo uwag 35 rodziców (28,2%) 
uważało, że nic nie należy zmieniać. Zdaniem 49 rodziców (39,5%) należy 
zwiększyć czas przeznaczony na spożycie posiłku, według 17 (13,7%) zapewnić 
więcej miejsca na spożycie posiłku, czterech (3,2%) uważało, że przerwa na posiłek 
była zbyt wcześnie, a zdaniem 56 (45,2%) nic nie należy zmieniać. 

(dowód: akta kontroli str. 380-386) 

6. W SP zapewniono uczniom dostęp do wody pitnej, w formie wody przegotowanej 
lub herbaty, dostępnej nieodpłatnie dla dzieci przebywających w świetlicy szkolnej. 
Pozostali uczniowie mogli korzystać nieodpłatnie z napojów serwowanych przez 
stołówkę. 

(dowód: akta kontroli str. 128) 
7. W okresie objętym kontrolą w ZS4 funkcjonował sklepik szkolny prowadzony 
przez podmiot zewnętrzny. Pomieszczenia przeznaczone na prowadzenie sklepiku 
szkolnego17 udostępnione zostały na podstawie umowy najmu. We wrześniu 2015 r. 
Dyrektor przekazała najemcy pismo, w którym poinformowała go o ograniczeniach 
w asortymencie produktów oferowanych dzieciom wynikających z przepisów 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z 26 lipca 2016 r. W piśmie tym zawarta była także 

                                                      
16 Dalej „PPIS”. 
17 Po dwie w każdym roku kalendarzowym odpowiednio na sześć i cztery miesiące wskazane w umowie. W okresie objętym 
kontrolą Dyrektor zawarła z podmiotem zewnętrznym cztery umowy najmu. 
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informacja, że w przypadku niezastosowania się do przepisów ww. rozporządzenia 
umowa zostanie rozwiązana. 

(dowód: akta kontroli str. 347-350, 387-394, 464-465) 
Zdaniem 56 rodziców (45,2 %) nic nie należy zmieniać w asortymencie sklepiku 
szkolnego, 36 (29,0%) stwierdziło, że w sklepiku było zbyt mało zdrowej żywności, 
według 23 (18,6%) - asortyment sklepiku był mało urozmaicony, a zdaniem 
17 (13,7%) - w sklepiku było zbyt dużo słodyczy, niezdrowych przekąsek 
i produktów typu fast-food. 

(dowód: akta kontroli str. 380-386) 

NIK zwraca uwagę, że jednym z podstawowych założeń programów: „Owoce 
i warzywa w szkole” oraz „Mleko w szkole” jest spożywanie otrzymanych produktów 
w trakcie zajęć szkolnych na terenie Szkoły. Według wyników ankiet, 
przeprowadzonych wśród rodziców, zaledwie 11,5% dzieci zawsze spożywało 
w Szkole produkty otrzymane w ramach ww. programów. Dla uzyskania 
pożądanego efektu realizowanych programów zasadnym jest zintensyfikowanie 
podejmowanych przez Szkołę działań, mających zachęcić uczniów do spożywania 
otrzymywanych produktów na terenie Szkoły. 
 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

1. Dyrektor nie podjęła skutecznych działań w celu zapewnienia, aby warunki 
sanitarne pomieszczenia, w którym sporządzano posiłki były zgodne z przepisami 
pkt 1 lit. a rozdziału V oraz pkt 3 rozdziału IX załącznika II do rozporządzenia (WE) 
nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie 
higieny środków spożywczych18. Przeprowadzona przez PPIS, na zlecenie NIK, 
kontrola w zakresie oceny warunków żywienia uczniów w stołówce funkcjonującej 
w ZS4 prowadzonej przez firmę zewnętrzną wykazała, że opracowane instrukcje 
praktyki higienicznej nie były właściwie realizowane. Istniejący stan sanitarny 
pomieszczeń zaplecza kuchennego wraz z wyposażeniem świadczył o nierzetelnym 
dokumentowaniu dokonywanych zabiegów związanych z utrzymaniem higieny 
w  zakładzie. W pomieszczeniu produkcyjnym w miejscach trudno dostępnych (za 
urządzeniami, sprzętem i elementami wyposażenia), stwierdzono niewłaściwy stan 
sanitarny. Podłogi w tych miejscach były zabrudzone. Część blatów roboczych, na 
których ustawione były urządzenia do rozdrabniania, mielenia surowców były 
zakurzone, z resztkami żywności. Piekarnik elektryczny usytuowany 
w pomieszczeniu produkcyjnym utrzymany był brudno, na całej powierzchni 
wewnątrz oblepiony zaschniętym tłuszczem. Powierzchnie blatów w zmywalni 
naczyń były zakamienione. Za stwierdzone uchybienia nałożono na właściciela 
mandat karny w wysokości 150 zł i wydano doraźne zalecenia, dotyczące usunięcia 
nieprawidłowości w terminie bezzwłocznym. Przeprowadzona 7 grudnia 2016 r. 
przez PPIS kontrola sprawdzająca wykazała, że wszystkie nieprawidłowości zostały 
usunięte, a stan sanitarny zakładu nie budził zastrzeżeń.  

 (dowód: akta kontroli str. 345-377)  

2. Dyrektor ZS4 nie podjęła skutecznych działań w celu zapewnienia podawania 
w stołówce szkolnej posiłków spełniających wymagania rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 
w Krakowie w wydanej, na zlecenie NIK, ocenie żywienia dokonanej na podstawie 
jadłospisu dekadowego wykazała, że produkty zbożowe podano siedem razy oraz 
cztery razy podano porcję świeżych warzyw, co było niezgodne z § 2 ust. 2 pkt 6 
lit. c-d ww. rozporządzenia, w którym określono, że produkty zbożowe powinny być 

                                                      
18 Dz. Urz. UE L 139 z 30 kwietnia 2004 r., str.1., ze zm. 
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podawane do każdego obiadu, a świeże warzywa i owoce powinny być podawane 
w każdym posiłku.  

(dowód: akta kontroli str. 395-397)  
3. Dyrektor ZS4 nie podjęła skutecznych działań w celu zapewnienia sprzedaży 
w sklepiku szkolnym wyłącznie produktów spożywczych spełniających wymogi 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z 26 lipca 2016 r. Podczas kontroli PPIS 
przeprowadzonej w dniu 28 listopada 2016 r., w asortymencie sklepiku stwierdzono 
21 rodzajów produktów spożywczych, w których przekroczona była dopuszczalna 
zawartość cukru lub tłuszczu lub cukru i tłuszczu, o której mowa w § 1 ust. 2 
ww. rozporządzenia. W żadnej umowie, zawartej z tym podmiotem, Dyrektor nie 
zobowiązała najemcy do sprzedaży wyłącznie produktów wskazanych w przepisach 
wydanych na podstawie art. 52 c ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. 
o bezpieczeństwie żywności i żywienia19 oraz nie zapewniła sobie prawa do kontroli 
asortymentu sprzedawanych środków spożywczych i do natychmiastowego 
rozwiązanie umowy, w przypadku naruszenia obowiązujących przepisów.  

(dowód: akta kontroli str. 347-350, 387-394, 464-465) 
Dyrektor wyjaśniła, że w umowach najmu lokalu z przeznaczeniem na 
funkcjonowanie sklepiku szkolnego nie zawarto zapisu, dotyczącego wymogów, co 
do sprzedawanych produktów, ale na początku września 2015 r. zostało przekazane 
pismo, w którym zobowiązano najemcę do sprzedaży produktów, o których mowa 
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 26 lipca 2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 464) 

NIK pozytywnie ocenia wykonywanie zadań z zakresu programów żywieniowych 
realizowanych w Szkole, które były adekwatne do zdiagnozowanych problemów. Od 
najemcy lokalu, na funkcjonowanie sklepiku szkolnego, nie wyegzekwowano jednak 
sprzedaży wyłącznie grup środków spożywczych, które mogły być sprzedawane 
w szkole. Ponadto w ramach nadzoru, nie kontrolowano jakości i kaloryczności 
posiłków serwowanych przez firmę zewnętrzną, np. poprzez skierowanie prośby do 
PPIS o przeprowadzenie badania w tym zakresie.  

2. Środki finansowe na realizację programów 

1. W budżecie Szkoły w badanym okresie nie wyodrębniono środków finansowych 
na działania prewencyjne w zakresie nadwagi, otyłości i niedoboru masy ciała wśród 
młodzieży szkolnej.  

(dowód: akta kontroli str. 252-254) 
2. W okresie objętym kontrolą w SP nie wprowadzono procedur w zakresie 
weryfikacji ilościowej i jakościowej produktów otrzymywanych w ramach 
realizowanych programów żywieniowych. Zadania te m.in. zostały określone 
w  zakresach obowiązków dwóch osób20. Na podstawie przeprowadzonych oględzin 
ustalono, że pracownik administracyjny, który miał powierzone w tym zakresie 
obowiązki, dokonywał sprawdzenia ilości i jakości dostarczanych produktów 
odbierając od dostawców mleko, owoce i warzywa. W okresie objętym kontrolą dla 
programu „Owoce i warzywa w szkole” prowadzona była na bieżąco ewidencja 
dostarczonych i udostępnionych produktów. W okresie kontrolowanym dla programu 
„Mleko w szkole” prowadzona ewidencja obejmowała tylko daty dostawy, rodzaj 
i ilość dostarczonego produktu.  

(dowód: akta kontroli str.407-459, 466-469) 
 

                                                      
19 Dz. U. z 2015 r. poz. 594, ze zm. 
20 Do grudnia 2015 r. zadania te były określone w zakresie obowiązków jednego pracownika, który odszedł na emeryturę,  
a następnie zostały określone w zakresie obowiązków drugiej osoby, które przejęła m.in. te obowiązki. 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość:  

W przypadkach zmniejszenia/zwiększenia się liczby dzieci uczestniczących 
w programie „Mleko w szkole” nie zawierano aneksów z dostawcą, co było 
sprzeczne z postanowieniami punktu 18 umowy na dostawę tych produktów. 
W związku z tym w pierwszym semestrze w latach szkolnych 2015/2016 
i 2016/2017 zostało nadmiernie pobranych odpowiednio 21 i 26 opakowań mleka, 
natomiast w drugim semestrze 2015/2016 nie zamówiono mleka dla dwóch uczniów, 
tj. brakowało 58 opakowań. W kontrolowanym okresie dla programu „Mleko 
w szkole” prowadzona ewidencja nie zawierała dat i ilości produktów 
udostępnionych uczestnikom programu. 

Dyrektor wyjaśniła, że w przypadku zmniejszenia lub zwiększenia liczby dzieci 
informacje do firmy – dostawcy były przekazywane drogą telefoniczną. Szkoła nie 
otrzymywała aneksów do umów. Szkoła wystąpi na piśmie do dostawcy o przesłanie 
aneksów do umowy. 

(dowód: akta kontroli str. 407-459, 466-469) 

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli w okresie objętym kontrolą w Szkole nierzetelnie 
prowadzono ewidencję dotyczącą programu „Mleko w szkole” oraz nie 
przestrzegano w pełni warunków umowy zawartej z dostawcą. Skutkami 
powyższych nieprawidłowości było nadmierne lub zbyt małe pobranie mleka dla 
uczestników programu. Ponadto w budżecie Szkoły nie planowano i w związku 
z tym nie ponoszono wydatków na działania prewencyjne w związku ze 
stwierdzonymi problemami żywieniowymi: nadwagą, otyłością i niedoborem masy 
ciała wśród młodzieży szkolnej.  
 

3. Monitorowanie i nadzór nad sposobem wdrażania 
zasad zdrowego żywienia 

Wdrażanie zasad prawidłowego żywienia stanowiło jeden z elementów programu 
wychowawczego i profilaktyki Szkoły, a realizacja tych programów wchodziła 
w skład nadzoru pedagogicznego dyrektora Szkoły. Wychowawcy klas sporządzali 
w czerwcu sprawozdania z realizacji ww. programów, a na ich podstawie pedagog 
szkolny sporządzał zestawienie zbiorcze efektów zrealizowanych działań 
i przedkładał je dyrektorowi oraz na posiedzeniu radzie pedagogicznej. Z załącznika 
do protokołu zebrania rady pedagogicznej z dnia 24 czerwca 2016 r. wynikało, że 
w roku szkolnym 2015/2016 w zakresie realizacji programu wychowawczego 
omawiano wykonanie zadania dotyczącego promowania zdrowego trybu życia 
i zapobiegania uzależnieniom zarówno w klasach I-III, jak i w klasach IV-VI. 
Oceniając realizację programu profilaktyki, dyrektor i rada pedagogiczna 
analizowała wykonane zadania w klasach I-VI w zakresie wybranych zagadnień 
prozdrowotnych oraz racjonalnego odżywiania się uczniów. Bezpośredni nadzór nad 
realizacją programu „Owoce i warzywa w szkole” oraz „Mleko w szkole” sprawował 
wyznaczony przez dyrektora pracownik administracyjny (samodzielny referent), 
który przyjmował dostawy mleka, owoców i warzyw sprawdzając ilość i jakość 
dostarczanych produktów. Realizację w latach szkolnych 2015/2016 i 2016/2017 
programu „Śniadanie daje moc” dyrektor monitorowała poprzez sprawozdania 
sporządzane przez nauczycieli odpowiedzialnych za organizację programu. 
W badanym okresie Szkoła nie dokonywała zmian w sposobie realizacji programów 
dotyczących kształtowania nawyków żywieniowych uczniów. Wprowadzona zmiana 
formalna polegała na poszerzeniu grupy realizatorów zadań związanych 
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z racjonalnym odżywianiem o pielęgniarkę szkolną i opiekunów samorządu 
uczniowskiego.  
Oprócz kontroli przeprowadzonych - na zlecenie NIK – przez PPIS w Zamościu, 
realizacja programów dotyczących wdrażania zasad zdrowego żywienia przez 
Szkołę była przedmiotem kontroli przeprowadzonej 12 stycznia 2015 r. przez 
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 
w Lublinie. Czynności kontrolne dotyczyły wykorzystania dostarczonych warzyw 
i owoców do szkoły w I semestrze roku szkolnego 2012/2013. Stwierdzone 
uchybienia dotyczące niezgodności ilości faktycznych dostaw z ilością uczniów 
wynikającą z umowy oraz braku pełnej nazwy szkoły na umowie, zostały 
wyeliminowane.  

(dowód: akta kontroli str. 252-290) 
Stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości dotyczące m.in.: sprzedaży 
w sklepiku 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. oraz nierzetelnie prowadzonej ewidencji w związku z realizacją 
programu „Mleko w szkole ” – wskazują na potrzebę zwiększenia nadzoru nad 
realizacją programów żywieniowych, asortymentem środków spożywczych 
sprzedawanych w sklepiku szkolnym oraz jakością posiłków w ramach żywienia 
zbiorowego w Szkole. 
 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli nadzór Dyrektora ZS4 nad wdrażaniem zasad 
zdrowego żywienia w Szkole był niewystarczający, co skutkowało 
nieprawidłowościami opisanymi w części pierwszej i drugiej wystąpienia. 

4. Działania edukacyjne i organizacyjne kształtujące 
prawidłowe nawyki żywieniowe 

W Szkole prowadzone były zajęcia edukacyjne dotyczące zdrowego odżywiania 
wynikające z planu pracy wychowawcy oraz planów dydaktycznych. W roku 
szkolnym 2014/2015 w 15 oddziałach, w roku szkolnym 2015/2016 w 22, a w roku 
szkolnym 2016/2017 (do 1 grudnia) w czterech oddziałach klasowych 
przeprowadzono zajęcia dotyczące zasad zdrowego żywienia. Tematami zajęć 
w ww. zakresie były m.in.: pogadanka na temat, co znaczy dbać o zdrowie, 
omówienie zasad kulturalnego spożywania posiłku, spotkanie z dietetykiem, 
wartości odżywcze warzyw, układanie i analizowanie dziennych jadłospisów, jak się 
zdrowo odżywiać, czy wiesz co jesz – zdrowa żywność, zdrowie na talerzu, jak 
przygotować zdrowy posiłek, spotkanie z pracownikiem Okręgowej Spółdzielni 
Mleczarskiej w Krasnymstawie - zajęcia edukacyjne, co produkuje się z mleka. 
W grudniu 2015 r. uczniowie dwóch klas brali udział w spotkaniu z pszczelarzem, 
który opowiadał m.in. o życiu pszczelej rodziny oraz o wartościach odżywczych 
miodu. Działania edukacyjne w zakresie kształtowania zdrowych nawyków 
żywieniowych prowadzili nauczyciele, którzy nie posiadali przygotowania 
w dziedzinie dietetyki. Dyrektor wyjaśniła, że zajęcia z zakresu zasad zdrowego 
żywienia nauczyciele prowadzili w oparciu o dostępne materiały dydaktyczne, tj. 
podręczniki, i inne opracowania. Szkoła nie posiadała broszur, ulotek i innych 
materiałów dotyczących ww. zagadnienia celem rozpowszechniania wśród rodziców 
i uczniów. W dniu 13 kwietnia 2016 r. w Szkole odbyły się zebrania z rodzicami klas 
IV-VI, podczas których poruszane były m.in. zagadnienia nt. prawidłowego 
odżywiania nastolatka.  
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Oględziny wykazały, że na tablicy umieszczonej na ścianie szkolnego korytarza, 
w gabinecie pielęgniarki (dwa plakaty piramidy żywienia) znajdowały się materiały 
dotyczące prawidłowego żywienia. Na terenie Szkoły nie stwierdzono dystrybutorów 
z wodą pitną. Szkoła nie uczestniczyła w programie „Zachowaj równowagę” i nie 
posiada certyfikatu „Szkoła Przyjazna Żywieniu i Aktywności Fizycznej”. Dyrektor na 
podstawie własnych obserwacji oraz na podstawie opinii wychowawców oceniła, że 
znaczna część rodziców rozumie konieczność kształtowania zdrowych nawyków 
żywieniowych. Ich dzieci mają przygotowywane pełnowartościowe posiłki 
i przynoszą je do szkoły na drugie śniadanie. Wychowawcy w porozumieniu 
z rodzicami podczas przygotowań do zabawy andrzejkowej czy imprezy świątecznej 
choinkowej lub wycieczek szkolnych ustalali menu sugerując by składało się ono ze 
zdrowej żywności. Jednak – jak stwierdziła - niewielka część rodziców nie zwraca 
uwagi na to co spożywają ich dzieci, kupują im lub przekazują pieniądze na zakup 
niezdrowej żywności (np. batoniki, chipsy).  

(dowód: akta kontroli str. 177-186, 240-241, 282-283, 301-340) 

W obydwu semestrach roku szkolnego 2015/2016, Dyrektor, zgodnie z § 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”21, zapewnił wykonywanie przez 
szkołę działań kształtujących zdrowe nawyki żywieniowe uczniów oraz 
wzbogacających wiedzę o pochodzeniu produktów rolnych. W odniesieniu do 
każdego ucznia uczestniczącego w programie „Owoce i warzywa w szkole” 
wykonano co najmniej dwa zadania edukacyjne z listy wymaganych zadań, 
o których mowa w ww. rozporządzeniu, tj. zorganizowano konkursy w klasach 
z zakresu zdrowego odżywiania, zorganizowano wycieczkę na Kolorowe Ranczo, 
pięciokrotnie organizowano wspólne spożywanie drugiego śniadania, połączonego 
z degustacją owoców i warzyw wraz z upowszechnianiem wiedzy z zakresu 
zdrowego odżywiania, zorganizowano wystawę w celu upowszechniania informacji 
o korzyściach płynących ze spożywania owoców i warzyw. 

(dowód: akta kontroli str.95-96, 108-109) 
Nauczyciele w klasach I-III, w czasie wyznaczonych przez siebie przerw, razem 
z dziećmi często spożywali drugie śniadanie, zachęcając w ten sposób dzieci do 
regularnego spożywania zdrowych posiłków. Nauczyciele w klasach I-III podczas 
realizacji programu „Śniadanie daje moc” oraz podczas zajęć edukacyjnych 
wynikających z programu nauczania (np. wartości odżywcze owoców i warzyw) 
razem z dziećmi przygotowywali i spożywali drugie śniadanie. 

(dowód: akta kontroli str. 463-464) 
Dyrektor, w latach objętych kontrolą, stosownie do § 2 rozporządzenia w sprawie 
sposobu realizacji, opracował informację o wykonanych przez Szkołę w danym roku 
szkolnym działaniach, o których mowa w § 1, i przekazał ją do dyrektora oddziału 
terenowego ARR w Lublinie, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez tę 
Agencję, w terminie do dnia 30 września w roku szkolnym następującym po roku, 
w którym był realizowany program "Owoce i warzywa w szkole".  

(dowód: akta kontroli str. 95-96, 108-109) 

Zdaniem 14 wychowawców klas SP (63,6%) posiadane przez dzieci w wieku 
szkolnym nawyki żywieniowe były raczej prawidłowe, według sześciu (27,3%) dzieci 
nie posiadały prawidłowych nawyków żywieniowych, a dwoje wychowawców (9,1 %) 
nie oceniło nawyków żywieniowych dzieci. Zdaniem 15 wychowawców (68,2%) 
rodzice wspierali działania szkoły w kształtowaniu prawidłowych nawyków 
żywieniowych, według czterech (18,2%) rodzice nie wspierali, a troje wychowawców 

                                                      
21 Dz. U. poz. 1151, dalej: rozporządzenie w sprawie sposobu realizacji. 
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(13,6%) nie oceniło postępowania rodziców w tym zakresie. Według 
18 wychowawców (81,8%) największy wpływ na kształtowanie prawidłowych 
nawyków żywieniowych u dzieci miały reklamy niezdrowej żywności w mediach, 
zdaniem 10 (45,5%) niepoprawne nawyki żywieniowe wyniesione zostały z domu, 
sześciu (27,3%) wskazało na upodobanie do niezdrowych przekąsek, a pięciu 
(22,7%) - na brak lub niską aktywność fizyczną po zajęciach szkolnych. Wszyscy 
ankietowani wychowawcy (22)22 wskazali zajęcia dydaktyczne w szkole jako formę 
poznawania prawidłowych zasad żywienia, 13 (59,1%) wspólne sporządzanie 
posiłków, a pięciu (22,7%) wymieniło inne zajęcia, w tym poza terenem szkoły. 
Zdaniem 20 wychowawców (90,9%) - zajęcia dydaktyczne w szkole były 
najskuteczniejszą formą kształtowania u dzieci prawidłowych nawyków żywienia, 
19 (86,4%) – wspólne sporządzanie posiłków, a sześciu (27,3 %) inne zajęcia, 
w tym zajęcia poza terenem szkoły.  
Zdaniem 70 rodziców (56,5%) dziecko spożywało okazjonalnie produkty typu fast-
food, według 21 (16,9%) dziecko takie produkty spożywało przynajmniej raz 
w miesiącu, 19 (15,3%) – dwa, trzy razy w miesiącu, 11 (8,9%) – przynajmniej raz 
w tygodniu, zdaniem trojga rodziców (2,4%) ich dziecko nigdy nie spożywało ww. 
produktów. Według 57 rodziców (46,0%) ich dziecko spożywało słodycze dwa, trzy 
razy w tygodniu, 32 (25,8%) – codziennie, 28 (22,6%) – przynajmniej raz 
w tygodniu, 5 (4,0%) – okazjonalnie, a według rodziców jednego dziecka (0,8%), nie 
spożywało ono nigdy słodyczy.  
W opinii 59 rodziców (47,6%) podejmowane przez szkołę działania w celu 
kształtowania nawyków żywieniowych u dzieci były wystarczające, 46 (37,1%) nie 
wyraziło swojej opinii w tym zakresie, a 18 (14,5%) stwierdziło, że działania 
podejmowane przez szkołę były niewystarczające. Według 108 rodziców (87,1%) 
dziecko uczestniczyło w pozaszkolnych zajęciach związanych z aktywnością 
fizyczną, a 16 (12,9%) odpowiedziało, że dziecko nie uczestniczyło w takich 
zajęciach. Spośród ankietowanych rodziców, 58 (46,8%) stwierdziło, że czasami 
rozmawia z dzieckiem w domu na temat zasad zdrowego żywienia, 44 (35,5%) 
odpowiedziało, że praktycznie codziennie rozmawia na ten temat z dzieckiem, 
17 (13,7%) rozmawiało z dzieckiem na ww. temat, tylko w sytuacjach, kiedy dziecko 
nie chciało spożywać zdrowych produktów, a pięcioro (4,0%) rozmawiało rzadko 
z dzieckiem na ten temat. Rodzice 117 dzieci (94,4%) odpowiedzieli, że znane były 
im zasady zdrowego żywienia zawarte w tzw. piramidzie żywienia, a siedmioro 
rodziców (5,7%) stwierdziło, że nie znało ww. zasad. 

(dowód: akta kontroli str. 378-386) 

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

NIK pozytywnie ocenia działalność edukacyjną Szkoły w zakresie kształtowania 
prawidłowych nawyków żywieniowych u dzieci.  

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 Kontroli23, wnosi o: 

1. Podjęcie działań w celu zapewnienia, aby posiłki wydawane w stołówce szkolnej 
oraz produkty sprzedawane w sklepiku szkolnym odpowiadały normom żywienia 
dla dzieci i młodzieży. 

                                                      
22 Ankieta dopuszczała udzielenie więcej niż jednej odpowiedzi. 
23 Dz. U. z 2015 r. poz. 1096 oraz z 2016 r. poz. 677, dalej: „ustawa o NIK”. 
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2. Rzetelne prowadzenie ewidencji w zakresie udostępniania produktów 
w programie „Mleko w szkole”. 

3. Zawieranie aneksów z dostawcą, w przypadkach zwiększania/zmniejszania się 
liczby uczestników programu „Mleko w szkole” w celu zapewnienia odpowiedniej 
ilości produktów dla każdego ucznia, biorącego udział w programie. 

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. 

 Dyrektor  
Delegatury Najwyższej Izby Kontroli  

 w Lublinie 

Kontrolerzy 
 

Edward Lis 
Marek Dałek 

Specjalista kontroli państwowej 

 

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

 

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

Katarzyna Kuzioła 
Starszy inspektor kontroli państwowej 
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