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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/16/073 - „Wdrażanie zasad zdrowego żywienia w szkołach publicznych”.  

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli  

Delegatura w Warszawie. 

Kontrolerzy 1. Jan Sulima, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr  LWA/69/2016 z dnia 12 września 2016 r.  

2. Grzegorz Odziemkowski główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LWA/68/2016 z dnia 12 września 2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-4) 

 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Miejski w Zwoleniu, Plac Jana Kochanowskiego 1, 26-700 Zwoleń1. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Bogusława Jaworska, Burmistrz Zwolenia2. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 5-8) 

II. Ocena kontrolowanej działalności3 
Działania w zakresie kształtowania zasad prawidłowego żywienia wśród uczniów 
na terenie Gminy Zwoleń4 w okresie objętym kontrolą5, prowadziły głównie jej 
placówki oświatowe, które uczestniczyły w programach żywieniowych 
i edukacyjnych, takich jak: „Owoce i warzywa w szkole”, „Mleko w szkole”, 
„Trzymaj formę”, „Żyj zdrowo”, „W zdrowym ciele zdrowy duch”. Potrzeby oraz 
problemy związane z prawidłowym żywieniem, nadwagą, otyłością 
i niedożywieniem dzieci identyfikowane były przez szkoły i Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Zwoleniu6. Wszystkie szkoły z terenu Gminy objęte były 
opieką pielęgniarek szkolnych, które wykonywały badania przesiewowe 
i prowadziły działania edukacyjne z zakresu kształtowania prawidłowych nawyków 
żywieniowych.  

NIK negatywnie ocenia fakt, że pracownicy Urzędu nie zbierali informacji 
związanych z prawidłowym żywieniem dzieci na terenie Gminy Zwoleń, ani nie 
monitorowali i nie koordynowali działań powyższych jednostek, w tym 
realizowanych w szkołach programów kształtujących zasady zdrowego odżywiania 
pod kątem ich wpływu na zmniejszenie liczby dzieci zagrożonych nadwagą 
i otyłością. Monitorowano tylko realizację programu „Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania”. W konsekwencji, Burmistrz nie dysponowała danymi wskazującymi 
na występowanie problemów związanych z prawidłowym żywieniem dzieci, 
a w przyjętych strategiach nie określono zadań bezpośrednio związanych 

                                                      
1 Dalej także: Urząd. 
2 Od 1 grudnia 2010 r., dalej: Burmistrz Zwolenia lub Burmistrz. 
3 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. 

4 Dalej także: Gmina.  
5 Kontrolą objęto lata 2015-2016, do czasu zakończenia czynności kontrolnych, tj. do 15 listopada 2016 r. Natomiast dane 

statystyczne zostały zebrane od roku szkolnego 2012/2013.  
6 Dalej także: MOPS. 

Ocena ogólna 
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z przeciwdziałaniem nadwadze i otyłości, pomimo sześciokrotnego wzrostu, 
w okresie objętym kontrolą, liczby dzieci w szkołach podstawowych z nadwagą 
i otyłych.  
NIK pozytywnie ocenia zorganizowanie w październiku 2016 r., szkoleń dla 
nauczycieli ze wszystkich placówek oświatowych, przeprowadzonych przez 
dyplomowanego dietetyka, na których omawiane były zasady zdrowego żywienia. 

Nieprawidłowością było nieopracowanie programu polityki zdrowotnej, pomimo 
obowiązku wynikającego z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych7. 
Natomiast w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2011-2016 
zaplanowano jedno zadanie dotyczące zabezpieczenia gorącego posiłku osobom 
tego pozbawionym, w tym dzieciom, oraz zadanie dotyczące edukacji zdrowego 
stylu życia. Gmina zabezpieczyła środki na pełną realizację programu „Pomoc 
państwa w zakresie dożywiania” oraz bazę żywieniową umożliwiającą spożywanie 
gorących posiłków przez wszystkich chętnych uczniów. 

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Realizacja programów żywieniowych 

1.1. W latach szkolnych 2012/2013 – 2016/2017 Gmina prowadziła 7 szkół, w tym: 
4 szkoły podstawowe8 i 3 gimnazja9. W roku szkolnym 2016/201710, do szkół 
podstawowych uczęszczało 907 uczniów11, tj. o 32 więcej niż w roku szkolnym 
2012/2013 (o 3,6%). W tym samym okresie liczba uczniów szkół gimnazjalnych 
zmniejszyła się o 204 uczniów (z 558 do 354), tj. o 36,6%.  

(dowód: akta kontroli str. 57 i 78) 

Pracownicy Urzędu w okresie objętym kontrolą nie dokonywali rozpoznania 
potrzeb i problemów związanych z prawidłowym żywieniem dzieci na terenie 
Gminy Zwoleń, w tym w zakresie niedożywienia oraz nadwagi i otyłości, jak 
również nie koordynowali i nie nadzorowali działań w tym zakresie realizowanych 
przez jednostki organizacyjne Gminy, tj. MOPS i szkoły. 

Burmistrz Zwolenia wyjaśniła, że nie dokonywano rozpoznania potrzeb w ww. 
zakresie, ponieważ zadanie to nie zostało przypisane pracownikom Referatu 
Edukacji i Sportu. Dlatego w trakcie kontroli NIK, ww. referat zebrał ze szkół dane 
dotyczące liczby szkół i dzieci biorących udział w programach kształtujących 
prawidłowe nawyki żywieniowe oraz liczby dzieci niedożywionych, z nadwagą 
i otyłych. Ponadto, rozpoznania w ww. zakresie dokonują wychowawcy 
i nauczyciele oraz pielęgniarki szkolne w czasie badań bilansowych, 
przeprowadzanych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, na podstawie 
porozumień o współpracy zawartych przez dyrektorów szkół z Samodzielnym 
Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu12. 

(dowód: akta kontroli str. 66 i 258-261) 

                                                      
7 Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, ze zm. Dalej: ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych. 
8 Publiczne szkoły podstawowe w: Zwoleniu, Paciorkowej Woli, Baryczy i Sycynie. 
9 Publiczne gimnazja w: Zwoleniu, Strykowicach Górnych i Sydole. 
10 Wg stanu na dzień 30 września.  
11 Tj. uczniów z klas I-VI.  
12 W porozumieniach zawartych w dniu 29 grudnia 2010 r. ustalono m.in., że profilaktyczna opieka zdrowotna uczniów 

realizowana będzie przez pielęgniarki szkolne zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oraz wytycznymi 
Narodowego Funduszu Zdrowia.   

Opis stanu 
faktycznego 
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Do zadań Referatu Edukacji i Sportu, należy m.in. realizacja zadań wynikających 
z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty13 i obsługa finansowo-
księgowa jednostek oświatowych.  

(dowód: akta kontroli str. 47) 

W roku szkolnym 2015/201614 liczba dzieci wymagających dożywiania wyniosła 
ogółem 283 uczniów (tj. 21,0% ogółu uczniów), w tym w: szkołach podstawowych 
– 226 uczniów (23,1% uczniów), gimnazjach – 57 uczniów (15,4% uczniów). 

W roku szkolnym 2016/201715 zmniejszyła się liczba dzieci wymagających 
dożywiania i wyniosła 244 uczniów (tj. 19,3% ogółu uczniów), w tym w szkołach 
podstawowych – 202 uczniów (22,3% uczniów), gimnazjach – 42 uczniów (11,9% 
uczniów). 

W roku szkolnym 2016/2017, w porównaniu do roku szkolnego 2012/2013, 
zwiększyła się liczba dzieci z nadwagą o 51, tj. o 440%, w tym w szkołach 
podstawowych o 36, tj. sześciokrotnie. W tym samym okresie liczba dzieci otyłych 
zwiększyła się o 15, tj. o 200%, w tym w szkołach podstawowych o 17, tj. ponad 
sześciokrotnie. W latach objętych kontrolą na terenie Gminy nie było dzieci 
niedożywionych. 

(dowód: akta kontroli str. 78) 

W roku szkolnym 2015/2016 spośród przebadanych 257 uczniów z klas III 
i V szkół podstawowych stwierdzono nadwagę i otyłość u 9,0% badanych (23 
uczniów), a w roku szkolnym 2012/2013 problemy z nadmierną masą ciała 
stwierdzono tylko u 3 uczniów, tj. 1,0% przebadanych (293).  

(dowód: akta kontroli str. 84) 

W okresie objętym kontrolą pracownicy Urzędu nie otrzymywali od szkół 
i przychodni, realizujących opiekę zdrowotną nad uczniami (o której mowa 
w art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy o systemie oświaty) informacji dotyczących 
problemów związanych z prawidłowym żywieniem dzieci na terenie Gminy Zwoleń, 
w tym w zakresie niedożywienia oraz nadwagi i otyłości.  

Burmistrz Zwolenia wyjaśniła, że nie zbierano ww. informacji, ponieważ były one 
w posiadaniu szkół, które nie informowały o problemach związanych z żywieniem, 
w tym w zakresie niedożywienia oraz nadwagi i otyłości. Ponadto, wyjaśniła, że 
w związku z uwagami NIK dotyczącymi braku rozpoznania przez pracowników 
Urzędu potrzeb w ww. zakresie oraz braku kontroli w zakresie realizowanych 
w szkołach programów propagujących zasady zdrowego odżywiania, podejmie 
działania w celu zatrudnienia od nowego roku w Referacie Edukacji i Sportu 
dodatkowo jednej osoby, która zajmowałby się m.in. ww. sprawami.  

 (dowód: akta kontroli str. 67) 

1.2. W okresie objętym kontrolą w Gminie obowiązywały dwa dokumenty 
strategiczne, w których sformułowano cele z zakresu polityki społecznej 
i zdrowotnej. 

W Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2011-201616 
jako cel strategiczny przyjęto „stworzenie dogodnych warunków do umożliwienia 
osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są 
one w stanie pokonać, wykorzystując własne możliwości i uprawnienia”. Wśród 
zadań przewidzianych do realizacji w ramach ww. celu wymieniono m.in.: 

                                                      
13 Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 ze zm. 
14 Wg stanu na dzień 30 września 2015 r. 
15 Wg stanu na dzień 30 września 2016 r. 
16 Przyjętej uchwałą Rady Miejskiej w Zwoleniu nr IX/54/2011 z 30 marca 2011 r. (http://archiwum.bip.zwolen.pl/ 

/www.bip.zwolen...net/.../20110404094002rbycdxf7nati.doc)  
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 zabezpieczenie gorącego posiłku osobom tego pozbawionym, 
w szczególności osobom starszym, dzieciom i osobom bezdomnym; 

 organizowanie kampanii oraz innych akcji w celu propagowania zdrowego 
stylu życia, przeciwstawianie się przemocy i agresji, dbanie 
o bezpieczeństwo; 

 edukacja zdrowego stylu życia; 

 organizowanie stołówek szkolnych. 

Jako realizatorów tych zadań wskazano Urząd, MOPS i placówki oświatowe. 
(dowód: akta kontroli str. 97-113) 

W Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Zwoleń na lata 2002-201717 żaden z celów 
strategicznych i operacyjnych nie uwzględniał problemów dotyczących 
prowadzenia zdrowego trybu życia, właściwego żywienia dzieci i młodzieży oraz 
edukacji w tym zakresie. 

(dowód: akta kontroli str. 114-129, 277-288) 

Gmina Zwoleń nie opracowała i nie przyjęła dokumentu strategicznego 
obowiązującego w latach 2015-2016 ukierunkowanego na walkę 
z niedożywieniem, otyłością i nadwagą u dzieci i młodzieży.  

(dowód: akta kontroli str. 276) 

Burmistrz wyjaśniła, że na etapie przygotowywania tych strategii nie dysponowano 
danymi wskazującymi na występowanie wśród dzieci problemu nadwagi i otyłości. 

(dowód: akta kontroli str. 276) 

Jedynymi uchwałami Rady Miejskiej w Zwoleniu dotyczącymi polityki żywieniowej 
oraz walki z niedożywieniem, otyłością i nadwagą, obowiązującymi w latach 2015-
2016, były: 

 uchwała z 31 stycznia 2014 r. nr LI/353/2014 w sprawie ustanowienia 
wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy 
w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”18, którego celem było ograniczenie 
zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub 
znajdujących się w trudnej sytuacji. Program stanowił element polityki 
społecznej gminy w zakresie poprawy poziomu życia rodzin o niskich 
dochodach, poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży, kształtowania 
właściwych nawyków żywieniowych. W programie upoważniono dyrektorów 
szkół do zwolnienia rodziców z ponoszenia kosztów związanych z zakupem 
obiadów bez decyzji administracyjnej przyznającej posiłek i bez 
przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego; 

 uchwała z 31 stycznia 2014 r. nr LI/354/2014 w sprawie podwyższenia 
kryterium dochodowego w zakresie dożywiania dla osób objętych programem 
wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020; 

 uchwały nr III/10/2014 z 30 grudnia 2014 r. i nr XVII/106/16 z 29 stycznia 
2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy Gminy 
Zwoleń na 2015 r. oraz 2016 r. Program podzielony był na dziewięć zadań, 
wśród których zadanie trzecie dotyczyło m.in. dofinansowania działań na rzecz 
dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-
wychowawczych i socjoterapeutycznych. 

(dowód: akta kontroli str. 97-203) 

                                                      
17 Przyjętej uchwałą Rady Miejskiej w Zwoleniu nr XII/72/2007 z 8 października 2007 r. 
18 Program został utworzony i przyjęty przez Radę Miejską w związku z ustanowieniem przez Radę Ministrów wieloletniego 

programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-
2020 (M.P. z 2013 r., poz. 1024 ze zm.). 
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1.3. W roku szkolnym 2015/2016 szkoły podstawowe z terenu Gminy uczestniczyły 
w następujących programach kształtujących prawidłowe nawyki żywieniowe: 

 „Owoce i warzywa w szkole” – w programie wzięło udział 553 uczniów ze 
wszystkich szkół podstawowych z klas I do III oraz 155 dzieci z oddziałów 
przedszkolnych, odbywających roczne przygotowanie przedszkolne; 

 „Mleko w szkole” - w programie wzięło udział 978 uczniów ze wszystkich szkół 
podstawowych z klas I do VI oraz 155 dzieci z oddziałów przedszkolnych, 
odbywających roczne przygotowanie przedszkolne; 

 „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - w programie wzięło udział 226 
uczniów ze wszystkich szkół podstawowych z klas I do VI oraz 30 dzieci 
z oddziałów przedszkolnych, odbywających roczne przygotowanie 
przedszkolne; 

 „Trzymaj formę”19 - w programie edukacyjnym wzięło udział 81 uczniów 
z 3 szkół podstawowych (bez PSP w Paciorkowej Woli) z klas IV-VI; 

 „W zdrowym ciele zdrowy duch” – w programie opracowanym przez nauczycieli 
z PSP Paciorkowej Woli wzięli udział wszyscy uczniowi szkoły (97).  

W roku szkolnym 2016/2017, we wszystkich szkołach podstawowych, od 
1 października jest realizowany program „Odżywianie dla mózgu”. Do dnia 
zakończenia kontroli odbyły się szkolenia nauczycieli, a do końca roku szkolnego 
zorganizowane będą warsztaty szkoleniowe dla uczniów i ich rodziców.  

(dowód: akta kontroli str. 79-81) 

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej20 Gmina zapewniła posiłki i dożywianie dzieci we wszystkich szkołach. 

W latach szkolnych 2015/2016 oraz 2016/201721 programem „Pomoc państwa 
w zakresie dożywiania” objęto wszystkich uczniów wymagających dożywiania, tj., 
odpowiednio: 283, w tym: 226 ze szkół podstawowych i 57 z gimnazjów i 244 
uczniów22, w tym: 202 ze szkół podstawowych i 42 z gimnazjów.  

(dowód: akta kontroli str. 79 - 80) 

W ramach ww. programu wydano uczniom (do czasu ukończenia szkoły 
ponadgimnazjalnej) w 2015 r. oraz w 2016 r. (do 30 września), odpowiednio 55 950 oraz 
34 412 posiłków w formie jednego dania gorącego.  

(dowód: akta kontroli str. 152 i 162) 

W roku szkolnym 2015/2016 z dożywiania w szkołach podstawowych skorzystało 
591 uczniów (59,8% ogółu uczniów), z tego 22623 (23,1%) w ramach programu 
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” i 365 odpłatnie. W tym samym roku 
szkolnym z dożywiania skorzystało 100 uczniów z gimnazjów (27,0% ogółu 
uczniów), z tego 5724 w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania” i 43 odpłatnie. 

(dowód: akta kontroli str. 82) 

W latach 2015-2016 nie wystąpiły przerwy w realizacji ww. programu. 
(dowód: akta kontroli str. 73) 

                                                      
19 Celem tego programu była edukacja w zakresie trwałego kształtowania nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin 

poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety. 
20 Dz. U. z 2016 r., poz. 930 ze zm. 
21 Wg stanu na 30 września. 
22 Wg stanu na 30 września. Programem objęto uczniów ze wszystkich 7 szkół działających na terenie Gminy Zwoleń. 
23 W tym 29 uczniów zwolnionych w całości z opłaty. 
24 W tym 11 uczniów zwolnionych w całości z opłaty. 
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W kwestii zapewnienia dożywiania dzieci również w dni wolne od nauki 
(w szczególności w czasie wakacji i ferii zimowych), Burmistrz wyjaśniła, że nie 
było takiego zapotrzebowania. 

(dowód: akta kontroli str. 66-77) 

Wszyscy uczniowie szkół, którzy w ramach Programu korzystali z dożywiania 
w 2015 r. otrzymali w Szkole, przed świętami Bożego Narodzenia, paczki 
żywnościowe o wartości 170 zł. Ponadto rodzice tych uczniów w ramach programu 
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, otrzymali w latach 2015-2016 pomoc 
jednorazową w formie zasiłków celowych w przypadku, gdy pracownicy socjalni 
MOPS widzieli zasadność udzielenia takiej pomocy, np. w okresie ferii letnich 
i zimowych oraz przerw świątecznych. 

(dowód: akta kontroli str. 294 ) 

Gmina w okresie objętym kontrolą, oprócz programu „Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania”, realizowała we współpracy z Caritas Zwoleń Program Operacyjny 
Pomocy Żywnościowej (POPŻ) 2014-202025. W ramach tego programu Kierownik 
MOPS wydał w 2015 r. skierowania do otrzymania bezpłatnej pomocy żywnościowej 

z Caritas Zwoleń dla 294 osób, a w 2016 r. (do 30 września) wydał 100 skierowań.  
(dowód: akta kontroli str. 74-75 i 269) 

Ponadto w Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej w Zwoleniu w ciągu roku 
szkolnego 2015/2016, w okresie od poniedziałku do piątku z dożywiania w postaci 
podwieczorków, przygotowywanych przez pracownika świetlicy, korzystało 
codziennie średnio 25 dzieci.  

(dowód: akta kontroli str. 169-170) 

Gmina nie opracowała programu polityki zdrowotnej, pomimo obowiązku 
wynikającego z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych. 

Burmistrz wyjaśniła, że zobowiązała pracownika Urzędu do opracowania 
ww. programu na 2017 r., który ma uwzględniać potrzeby i problemy związane 
z prawidłowym żywieniem dzieci na terenie Gminy Zwoleń, w tym w zakresie 
niedożywienia oraz nadwagi i otyłości. 

(dowód: akta kontroli str. 68 ) 

Pracownicy Urzędu nie rozpoznawali potrzeb w zakresie nadwagi, otyłości 
i niedożywienia wśród uczniów szkół, dla których Gmina jest organem 
prowadzącym. Dopiero w trakcie kontroli NIK dokonano rozpoznania w ww. 
zakresie na podstawie danych, które uzyskano ze szkół i MOPS-u. Zdaniem NIK 
brak wiedzy na temat występowania problemów w zakresie prawidłowego żywienia 
dzieci, w tym niedożywienia, otyłości i nadwagi spowodował, że w dokumentach 
strategicznych Gminy Zwoleń nie określono zadań bezpośrednio związanych 
z przeciwdziałaniem tym zjawiskom, pomimo sześciokrotnego wzrostu (w okresie 
objętym kontrolą) liczby dzieci w szkołach podstawowych z nadwagą i otyłych.  

Ponadto, przepis art. 6 pkt 2 i 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych stanowi, że zadania władz publicznych 
w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej 

                                                      
25 Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze 

środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym, który realizowany jest w oparciu o rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Najbardziej 
Potrzebującym. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów (poniżej 
150% kryterium dochodowego) nie mogą zapewnić sobie / rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych i dlatego 
pomoc trafia do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy 
społecznej). Pomoc polegała na przekazywaniu osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnych artykułów spożywczych lub 
posiłków. 
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obejmują w szczególności analizę i ocenę potrzeb zdrowotnych oraz czynników 
powodujących ich zmiany oraz promocję zdrowia i profilaktykę, mające na celu 
tworzenie warunków sprzyjających zdrowiu. W ocenie NIK, mając w nadzorze tylko 
siedem szkół pracownicy Urzędu są w stanie pozyskiwać dane w powyższym 
zakresie. 

Burmistrz wyjaśniła, że nie dokonywano rozpoznania potrzeb w ww. zakresie, 
ponieważ zadanie to nie zostało przypisane pracownikom Referatu Edukacji 
i Sportu. Regulamin organizacyjny w tym zakresie zostanie zmieniony od stycznia 
2017 r.  

Ponadto, Burmistrz wyjaśniła, że przy pracach nad Strategią Rozwoju Gminy Zwoleń na 
lata 2002-2017 oraz Gminną Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 
2011-2016, na etapie diagnozy problemów społecznych, nie pojawiła się kwestia 
niedożywienia, nadwagi i otyłości wśród dzieci, jako problem społeczny występujący 
w Zwoleniu. Gmina przystąpi do opracowania Programu Polityki Zdrowotnej, bazując na 
rozeznanych potrzebach zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy. Jednakże 
dane statystyczne dotyczące niedożywienia, nadwagi i otyłości uczniów w szkołach 
publicznych nie są zbierane w ramach statystyki publicznej, w związku z czym, 
jednostkom samorządu terytorialnego brak skutecznych narzędzi do rozeznania potrzeb 
zdrowotnych w tym zakresie. Jednocześnie Burmistrz poinformowała, że 
w opracowywanej obecnie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 
na lata 2017-2022 będą ujęte sprawy związane z niedożywieniem, otyłością 
i nadwagą u dzieci i młodzieży. 

(dowód: akta kontroli str. 66, 276) 

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

2.1. Zgodnie z wieloletnim gminnym programem osłonowym w zakresie 
dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020”, monitoring 
tego programu polegał na sporządzaniu kwartalnych i rocznych informacji 
(sprawozdań), będących elementem składowym rozliczania programu wspierania 
finansowego gmin „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”. 

(dowód: akta kontroli str. 132) 

Wszystkie sprawozdania kwartalne za 2015 r. i 2016 r. (I-III kwartał) zostały 
sporządzone przez pracownika MOPS w formie elektronicznej na formularzu 
pobranym z Centralnej Aplikacji Statystycznej. Wersja papierowa tych sprawozdań 
była przekazywana Zastępcy Burmistrza nadzorującego MOPS. Sprawozdania 
zawierały dane dotyczące m.in. liczby osób objętych programem (w tym uczniów 
szkół podstawowych i gimnazjalnych), liczby uczniów korzystających z posiłku 
oraz kosztów i źródeł finasowania. 

(dowód: akta kontroli str. 149-163, 266) 

Diagnoza aktywności fizycznej uczniów dokonywana była w szkołach m.in. 
poprzez badania przesiewowe wykonywane przez pielęgniarki szkolne oraz testy 
sprawnościowe przeprowadzane na lekcjach wychowania fizycznego. 

(dowód: akta kontroli str. 84, 136-139) 

W roku szkolnym 2015/2016 pielęgniarki szkolne, zgodnie z ust. 2 pkt 1 części 
I załącznika nr 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. 

w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki 
zdrowotnej26, objęły badaniami przesiewowymi wszystkich uczniów klas III (132) 

                                                      
26 Dz.U. z 2016, poz. 86. 
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i V (125) ze szkół podstawowych oraz wszystkich 121 uczniów z I klas 
gimnazjalnych. Problemy z nadwagą i otyłością stwierdzono u 6,8% przebadanych 
uczniów klas III oraz u 6,4% uczniów klas V. 

(dowód: akta kontroli str. 84-85) 

Pracownicy Urzędu nie monitorowali programów żywieniowych pod kątem ich 
wpływu na zmniejszenie liczby dzieci zagrożonych nadwagą i otyłością. 

Odnosząc się do oceny realizacji programów „Owoce i warzywa w szkole i „Mleko 
w szkole” Burmistrz stwierdziła, że szkoły dokonują oceny programów poprzez 
zbieranie ustnych informacji od wychowawców klas i rodziców. Z zebranych 
informacji wynikało, że ww. programy oceniane są pozytywnie. 

(dowód: akta kontroli str. 136-139) 

2.2. W latach 2015-2016 (do 30 września) pracownicy Urzędu nie kontrolowali 
realizacji programów kształtujących prawidłowe nawyki żywieniowe („Owoce 
i warzywa w szkole”, „Mleko w szkole”, „Trzymaj formę”) wśród uczniów szkół 
podstawowych i nie dokonywał weryfikacji ich skuteczności. Nie weryfikowano i nie 
kontrolowano również jakości usług żywienia w szkołach.  

 (dowód: akta kontroli str. 136-139, 276) 

Burmistrz wyjaśniła, że wynikało to z braku regulacji prawnych wprost 
nakazujących Gminie takie działania. Ponadto, ww. programy żywieniowe 
realizowane są przez dyrektorów szkół. Wydatki związane z programem Pomoc 
państwa w zakresie dożywiania kontrolowane były na bieżąco w księgowości. 

(dowód: akta kontroli str. 276) 

W ww. okresie nie wpłynęły do Urzędu informacje i skargi na działania podległych 
szkół niezgodne z zasadami zdrowego żywienia.  

(dowód: akta kontroli str. 139, 289-293) 

W roku szkolnym 2016/2017 sklepik szkolny funkcjonował w jednej szkole 
podstawowej27. Pracownicy Urzędu nie podejmowali działań w celu kontroli 
sposobu wdrażania zasad sprzedaży w ww. sklepiku, ponieważ, wg wyjaśnień 
Burmistrz, zmiany w zakresie asortymentu sklepiku szkolnego kontroluje 
bezpośrednio dyrektor szkoły. 

(dowód: akta kontroli str. 139) 

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

3. Środki finansowe na realizację programów żywieniowych. 

3.1. Wojewoda Mazowiecki zgodnie z umową nr WPS-I.946.1.303.2015 z dnia 
20 lutego 2015 r.28 przekazał Gminie Zwoleń dotacje celową w wysokości 
275,0 tys. zł na wsparcie w 2015 r. realizacji zadania własnego gminy, 
realizowanego w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin 
w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. 

(dowód: akta kontroli str. 214-225) 

W ciągu pierwszych III kwartałów 2016 r. na wsparcie ww. zadania Wojewoda 
Mazowiecki przekazał Gminie dotacje celową w wysokości 127,5 tys. zł, w ramach 
umowy nr WPS-I.946.1.303.2016 z dnia 8 marca 2016 r.29  

(dowód: akta kontroli str. 205 - 213) 

                                                      
27 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Zwoleniu. 
28 Zmieniona aneksami z: 15 kwietnia 2015 r., 16 lipca 2015 r., 17 września 2015 r. i 12 listopada 2015 r. 
29 Zmieniona aneksami z 20 kwietnia i 22 czerwca 2016 r. 
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Koszt realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” realizowanego 
w Gminie w 2015 i w ciągu III kwartałów 2016 r. wyniósł odpowiednio 349,8 tys. zł30 
i 160,0 tys. zł31. Programem tym objęto odpowiednio 471 i 393 osoby, w tym dzieci do 
czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej: 125 i 103 oraz uczniów do czasu 
ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej: 346 i 290.  

 (dowód: akta kontroli str. 149 - 163) 

Pozostałe wydatki Gminy na kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych 

w szkołach w latach 2015 – 2016 (III kwartały), wyniosły ogółem 2,0 tys. zł i  zostały 
poniesione na szkolenie dla nauczycieli wszystkich placówek oświatowych Gminy 
Zwoleń w zakresie profilaktyki zdrowego odżywiania32. 

(dowód: akta kontroli str. 86-96) 

3.2. Na terenie gminy własne kuchnie szkolne posiadały cztery szkoły33, a do 
pozostałych trzech obiady były dowożone34.  

(dowód: akta kontroli str. 144) 

W okresie objętym kontrolą Gmina nie przeprowadziła i nie planowała remontów 
ani budowy nowych kuchni i stołówek, nie ponoszono również wydatków na 
doposażenie istniejącej bazy żywieniowej, ponieważ jak wyjaśniła Burmistrz, nie 
były zgłaszane potrzeby w tym zakresie.  

(dowód: akta kontroli str. 144) 

Szkoły w składanych projektach planów finansowych na rok 2015 i 2016 nie 
zgłaszały potrzeb w zakresie inwestycji i remontów kuchni i stołówek. W latach 
2015-2016 (do 31 października) szkoły poniosły wydatki na drobne naprawy 
sprzętu kuchennego w łącznej wysokości 0,4 tys. zł oraz zakup wyposażenia 
kuchennego w kwocie 6,1 tys. zł.  

(dowód: akta kontroli str. 295-296)  
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości.  

4. Działania edukacyjne i organizacyjne kształtujące prawidłowe 
nawyki żywieniowe. 

W latach objętych kontrolą działania edukacyjne i organizacyjne mające 
kształtować u uczniów prawidłowe nawyki żywieniowe były prowadzone głównie 
w szkołach. Szkoły prowadziły działania edukacyjne poprzez realizację treści 
programowych zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. 
W szkołach prowadzone były zajęcia lekcyjne na temat zdrowego odżywiania, 
a dzieci, głównie w klasach I-III przygotowały wspólnie z nauczycielami kanapki, 
koktajle i soki owocowe. Prowadzone były także zajęcia edukacyjne w ramach 
programu „Owoce i warzywa w szkole”. W zakresie prawidłowego żywienia 
w szkole zorganizowano prelekcje pielęgniarki szkolnej, pogadanki z rodzicami 
uczniów na wyżej wymieniony temat.  

(dowód: akta kontroli str. 146) 

Program edukacyjny pn. „Trzymaj formę”35 był realizowany w trzech szkołach 

                                                      
30 W tym: dotacja z budżetu państwa – 275,0 tys. zł, środki własne Gminy Zwoleń – 78,8 tys. zł. 
31 W tym: dotacja z budżetu państwa – 127,5 tys. zł, środki własne – 32,4 tys. zł.  
32 W szkoleniu (11-20 października 2016 r) uczestniczyło 168 nauczycieli z 8 placówek oświatowych, w tym Publicznego 

Przedszkola w Zwoleniu.  
33 PSP w Baryczy, Publiczne Gimnazjum w Strykowicach Górnych, PSP w Paciorkowej Woli, PSP w Zwoleniu 
34 PSP w Sycynie, Publiczne Gimnazjum w Sydole, Publiczne Gimnazjum w Zwoleniu 
35 Ogólnopolski program edukacyjny współorganizowany przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polską Federację 
Producentów Żywności Związek Pracodawców, skierowany do uczniów szkół podstawowych (z klas IV-VI) i gimnazjów. 
Głównym celem programu jest kształtowanie prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad 
aktywnego stylu życia. 
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podstawowych wspólnie z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym 
w Zwoleniu, który m.in. dostarczył ulotki, broszurki o tematyce prozdrowotnej.  

 (dowód: akta kontroli str. 231-238 i 262-265 oraz 271-274) 

Działania edukacyjne kształtujące prawidłowe nawyki żywieniowe prowadzone 
były także w 3 świetlicach profilaktyczno-wychowawczych36, których działalność 
finansowano w ramach Gminnego Programu Profilaktyki. W roku 2015 (wg stanu 
na 31 grudnia) do świetlic uczęszczało 105 dzieci, a w 2016 r. 111 dzieci 
(wg stanu na 30.09.2016 r.). W ramach zajęć w świetlicach wychowawcy 
przeprowadzili w sumie 20 pogadanek w formie prezentacji, dyskusji, 
z wykorzystaniem plakatów, ulotek i filmów na temat zdrowego żywienia 
i aktywności fizycznej. Oprócz pogadanek w poszczególnych świetlicach były 
prowadzone zajęcia kulinarne, na których dzieci z przyniesionych przez siebie 
produktów spożywczych przygotowywały kanapki, sałatki i desery owocowe.  

(dowód: akta kontroli str. 169-170) 

Ponadto w trakcie kontroli NIK na zlecenie Burmistrz Zwolenia, zostało 
przeprowadzone szkolenie edukacyjne „Odżywianie dla mózgu” z zakresu 
zdrowego odżywiania dla nauczycieli z terenu Gminy Zwoleń.  

Burmistrz Zwolenia wyjaśniła, że w okresie objętym kontrolą pracownicy Urzędu 
nie badali wpływu prowadzonych akcji edukacyjnych na kształtowanie 
prawidłowych nawyków żywieniowych, ponieważ robiły to szkoły, które realizowały 
zadania edukacyjne. Na przykład Publiczna Szkoła Podstawowa w Zwoleniu 
badała wpływ prowadzonych akcji edukacyjnych i programów poprzez ich 
ewaluację, a Publiczna Szkoła Podstawowa w Sycynie poprzez liczbę wyświetleń 
na stronie internetowej.  

(dowód: akta kontroli str. 148) 

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

 

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 Kontroli37, wnosi o opracowanie i przedłożenie Radzie Miejskiej 
Zwolenia projektu uchwały w sprawie Gminnego programu polityki zdrowotnej. 

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 Warszawie. 

                                                      
36 Tj. w: Strykowicach Błotnych, Strykowicach Górnych i Zwoleniu.  
37 Dz.U. z 2015 r., poz. 1096 ze zm.  
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Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag i wykonania wniosku pokontrolnego 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. 

 

Warszawa, dnia         grudnia 2016 r. 

  

  

 Najwyższa Izba Kontroli  

 Delegatura w Warszawie 

Kontrolerzy  

Jan Sulima  

Główny specjalista kontroli państwowej  

 

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

 

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

Podpis Podpis 

 

Grzegorz Odziemkowski 

Główny specjalista kontroli państwowej 

 

……………………………….. 
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